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Editorial
Quality assurance is now a vital goal for education, both in its European dimension but also in
our country. In this context, a matter of highest priority seems to be the support of the
educational staff concerning the implementation of teaching and learning methods. At the
same time, supporting a wide range of learning methods and frameworks in order to promote
lifelong learning is at the heart of the learning process. In this perspective, the basic skills
necessary for a sustainable way of life concern concepts such as literacy, multilingualism,
math and science skills, digital and technological skills, metacognition, active civil
participation, entrepreneurship, cultural awareness and expression.
The 3rd issue of the 10th volume of the " Educ@tional Circle " includes twenty -three new
articles with a number of topics related to all the above. Thus, in this issue, there are topics
related to didactic issues in Primary and Secondary Education, with an emphasis on
Mathematics, Sciences and Philology. In addition, cross-cultural education, counseling,
teacher training are explored, while a number of articles discuss issues of educational unit
management and leadership in general.
It is a fact that quality assurance involves the systematic review of the education provided
with the aim of improving its quality and effectiveness. In this context, the " Educ@tional
Circle " contributes to the dialogue that is evolving about education, essentially offering to
the educational community the views of the teachers who are the protagonists of the field.
The 3rd issue of the 10th volume of the " Educ@tional Circle"
has also a particular
significance since it closes a circle of ten years of dedication to open learning. At the same
time, it also marks the beginning of a new era since the -" Educ@tional Circle" , the
international four monthly, scientific, open-access educational journal will continue to
highlight scientific knowledge and research thus supporting the global exchange of
knowledge and making the results of scientific research available to the public.
Spiros Kioulanis
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Editorial
Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί πλέον έναν ζωτικής σημασίας στόχο για την
εκπαίδευση, τόσο στην ευρωπαϊκή της διάσταση, όσο και στον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό η
υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης, αποτελεί ένα θέμα υψίστης προτεραιότητας. Παράλληλα, η υποστήριξη μεγάλου
φάσματος μαθησιακών μεθόδων και πλαισίων για την προώθηση της διά βίου μάθησης,
βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτή την προοπ τική οι βασικές
ικανότητες που είναι απαραίτητες για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, αφορούν έννοιες όπως ο
αλφαβητισμός, η πολυγλωσσία, οι δεξιότητες στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι
ψηφιακές και τεχνολογικές ικανότητες, η μεταγνωστική ικανότητα, η ενεργός συμμετοχή στα
κοινά, η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.
Το 3ο τεύχος του 10ου τόμου του εκπαιδευτικού κύκλου περιλαμβάνει είκοσι τρία νέα άρθρα,
τα οποία περιλαμβάνουν μία σειρά από θέματα που άπτονται των παραπάνω ικανοτήτων .
Έτσι, στο τεύχος αυτό διακρίνονται θέματα που αφορούν σε ζητήματα διδακτικής στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές
επιστήμες και στα Φιλολογικά μαθήματα. Επιπλέον, διερευνάται η διαπολιτισμική
εκπαίδευση, η συμβουλευτική, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ ένας αριθμός άρθρων
διαπραγματεύεται ζητήματα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και ηγεσίας γενικότερα.
Είναι γεγονός ότι η διασφάλιση της ποιότητας εμπερικλείει τη συστηματική επανεξέταση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς
της. Στο πλαίσιο αυτό ο «eκπ@ιδευτικός κύκλος» συμβάλλει στο διάλογο που εξελίσσεται
για την εκπαίδευση, προσφέροντας ουσιαστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα απόψεις των
ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν και τους πρωταγωνιστές του πεδίου.
Το 3ο τεύχος του 10ου τόμου του eκπ@ιδευτικού κύκλου έχει μια ξεχωριστή σημασία
δεδομένου ότι με αυτό κλείνει ένας κύκλος δέκα χρόνων προσφοράς στην ανοιχτή μάθηση.
Συνάμα σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας περιόδου στο πλαίσιο της οποίας ο
«eκπ@ιδευτικός κύκλος», το διεθνές τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό
ανοικτής πρόσβασης θα συνεχίσει να αναδεικνύει την επιστημονική γνώση και την έρευνα
υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων και καθιστώντας
διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
Σπύρος Κιουλάνης
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CLIL revisited: Exploiting a board game to teach poetry
Victoria Pavlidou, Teacher of English M.Ed., victorypav@gmail.com
Alexandra Anastasiadou, Regional Directorate of Education of Central Macedonia, Tutor H.O.U.,
alexanastasiadou@yahoo.gr

Abstract: Board games are welcomed in CLIL practices as learners actively co-construct
meaning, express their thoughts in creative ways (Alexiou, 2009; Marsh et al., 2001), make
comparisons and fully exploit their previous knowledge (Karasimos, 2021). In this study, the
pedagogical value of board games was combined with the CLIL methodology through
teaching poetry. Cavafy’s famous poem “Ithaca” and the emerging topics associated with
‘other people’s Ithaca’ resulted in the engagement of the students in critical thinking via
meaningful activities. The present study was conducted in a 6 th grade of 24 students at a
primary school in Northern Greece with the aim of measuring the potential of the board game
to advance the CLIL approach. A teacher’s observation list was implemented to gather the
results of the study. The collected data advocated the hypothesis that the CLIL framework in
the form of a board game managed to enrich foreign language learning, enhance the students’
mastery of the content of a poem, improve their critical reasoning and foster tolerance of
diversity when the students discussed other people’s Ithacas.
Key words: board games, CLIL, Cavafy, Ithaca, teaching poetry to young learners.

1. Introduction
Linguistic diversity in education has resulted in the emergence of CLIL in the majority of the
educational systems in Europe (Eurydice, 2006). Content Language Integrated Learning
(CLIL) comprises dual-focused teaching in that it serves a double aim: to both enhance
students’ knowledge in a specific subject and ameliorate their FL (foreign language)
proficiency (Anastasiadou & Iliopoulou, 2017). In relation to this issue, Griva & Chostelidou
(2017) pinpoint that CLIL boosts learners’ intercultural competenc e and as a result
pluri/multicultural citizenship stressing a triple-focused purpose of CLIL (Sudhoff, 2010).
The implementation of CLIL also includes challenges as CLIL educators have to conform to
new methodological approaches, co-operative classroom management and emphasis on
linguistic, visual and kinesthetic interaction (Pavesi et al., 2001). Coyle (2008) claims that a
CLIL lesson can be effectively designed following four principles (the 4Cs Framework): 1)
Content: knowledge and skills related to the topic of a subject to be taught. Learning is not the
only focus but it also highlights the significance of aiding the learners to promote their own
knowledge and skills 2) Communication: using language to learn and simultaneously learning
to use the language. CLIL signifies a threefold role of language: the language of learning; the
Page 8 of 401
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language for learning; the language through learning. In this sense, communication is
prioritised and the emphasis shifts to meaning rather than form (Dalton -Puffer 2007) 3)
Cognition: improving both concrete and high order thinking skills 4) Culture: promoting self awareness and acceptance of others. Students are urged to consider themselves citizens of the
world and understand multiculturalism (Griva & Kasvikis, 2015; Griva et al., 2015).

2.Teaching poetry in a CLIL EFL context
In the past, course designers were unwilling to embed literature to the EFL syllabus as their
main preoccupation was to teach standard linguistic forms (Savvidou, 2004). However,
nowadays literature is deemed a significant pedagogic instrument as it enables foreign
language learners to develop their knowledge about language in all genres and thus, it
reinforces learners’ linguistic and communicative skills (Syamsia & Ismail, 2021).
Having elaborated on the usefulness of literature in the EFL classroom, the focus will shif t to
poetry whose inclusion in language teaching promotes language acquisition, since it can
provide instances for self-expression and it involves learners in thinking, feeling and
interacting (Tomlinson,1986). Moreover, poetry is an important linguistic resource which
augments learners’ lexical and grammatical mastery (Bates, 2000). Additionally, it renders
language learning more creative because poems activate learners’ imagination and emotions
(Mart, 2020) providing stimuli for oral discussion and rapport. Elster (2000) claims that
poetry contributes to the development of critical reasoning, imagination, and interpretation.
Thus, poetry in the CLIL classroom can be capitalised on as an effective resource in order to
improve students’ educational potential in the 4Cs framework. Poems can broaden students’
awareness of their own and other cultures. Moreover, they equip students with appropriate
strategies to analyse and interpret language in context with a view to understanding not only
how language is exploited but also why (Savvidou, 2004). To this end, poetry aids students’
linguistic development and literary knowledge.
2.1. Educational Games in the CLIL framework
As stated earlier, the CLIL framework requires communicative environments that favour the
use of the foreign language as a natural process. According to Baker (2000), play is
considered to be a natural activity that can be connected with language learning.
Consequently, playing games is an efficient way of language acquisition (Tomlinson &
Masuhara, 2009; Uberman, 1998) in a natural, communicative environment as the CLIL
approach demands.
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2.1.1. Game-based learning
The educational use of games has come to the limelight in recent decades. Current language
learning theories support that children learn best through discovery, experimentation in a
playful and stress free setting (Griva et al., 2010).
In the literature review, various terms and concepts are coined: ‘Gamification’: a set of
activities and processes to solve problems by using the traits of a game (Kim et al., 2018),
that is using ideas and ways of game thinking so as to create and use playful setting, ‘ Gamebased learning’: indicates the use of games to ease learning (Belim et al., 2014).
The common characteristic in all these concepts is the implementation of components that can
be identified in games with the aim of aiding learning and actively engaging students in the
learning process (Kapp, 2012).
2.1.2. Educational Board Games
Having stressed the importance of games in education and specifically in CLIL, an attempt
will be made to present the contribution of educational board games to the learning process.
Educational board games create both learning experiences and a game play context
(Hunsucker, 2016) developing students’ learning capacity (Gee, 2003). In this vein, board
games can become a tool to reinforce interactional communication and a way to elaborate on
content. Furthermore, educational board games activities enhance higher order reasoning,
along with social skills when interacting with peers, compliance to game rules, recognition of
others’ perspectives and promotion of strategic planning (Mac Kenty, 2006; Schrand, 2010).
The use of board games in a CLIL classroom could prove effective, as the CLIL approach
requires interaction among students as equally proficient speakers. In this sense, fluency can
be considered more important than accuracy (Mattheoudakis, 2017) and communication is
more natural and stress-free. To recapitulate, educational board games can be effective CLIL
tools. When playing a game, language can be practiced in different situations while talking
about content and in this way games comprise a communicative environment where the 4Cs
are elaborated on.

3. Literature review
Several studies attempted to explore the roles of board games as educational media. Rajković
et al., (2020) conducted a qualitative research in creating and using board games as
educational media in history teaching in Serbia. The participants were 58 students divided
into two groups, 13 game-designers and 45 evaluators. Students-designers pointed out that
creating a board game was a challenge that required complex intellectual and emotional
involvement and acknowledged knowledge acquisiton of history through problem-solving.
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Student-evaluators claimed that the games had assisted them getting insight in acquiring and
revising knowledge from a new angle.
As game-based learning seems to be of assistance in the CLIL approach, CLIL educators
created the ‘PlayingCLIL, Content and Language Integrated Learning Inspired by Drama
Pedagogy’ (2015). The playingCLIL method is full of practical, adaptable ideas to support
teachers in providing language-rich, interactive and creative experiences for their learners.
Moreover, Karasimos (2021, p. 99) claims that “For any CLIL scenario, there is always at
least one board game that offers plenty of options for a more interactive, engaging and f un
learning experience”.
To this end, a significant body of research investigated the effectiveness of board games in the
CLIL framework. Rivero (2016) conducted a study to assess board games as tools to f oster a
communicative environment in two groups of grade 4 (aged 9 -10) in a Spanish primary
school. He reached the conclusion that board games manage to incorporate both content and
language, attain interactional communication and activate motivation.
Marin (2017) adopted the CLIL approach to teaching poetry in the 3rd grade of a junior Greek
State High School. It was unravelled that through a variety of linguistic, methodological and
motivational components, the use of poetry in the language classroom can prove a powerful
pedagogical tool.
Vourdanou (2017) presented a CLIL project carried out in the 3 rd grade of a junior high
school selecting Forster’s “A Passage to India”. The findings pinpointed the impact of the
literary text on the learners’ intercultural consciousness.
In a combination of Literature/Ancient Greek Drama, Dertili (2017) employed the CLIL
approach in a 3 rd grade of a junior high school, investigating the historical associations f ound
in Ancient Greek theatre (Euripides Helen), Elizabethan theatre and Modern Greek Poetry
(George Seferis’ poem Helen). The CLIL method triggered the students’ motivation to learn
an FL language, to deepen their understanding of subject content and increase their cross cultural consciousness.
To the best of our knowledge little research has been conducted regarding the implementation
of the CLIL approach to teaching poetry and the effectiveness of board games to foster the 4
Cs focusing on young learners.

4. The study
Taking into account that balancing the two variables, namely cognitive and linguistic, is
fundamental in the CLIL setting for an effective learning process (Coyle et al., 2010), we
employed Cavafy’s (1911) famous poem “Ithaca”. This poem and the emerging topics
associated with ‘other people’s Ithacas (adventures, problems)’ resulted in the engagement of
the students in critical thinking and meaningful activities. In this vein, the design of the board
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game included questions and challenges concerning learners’ inner self -awareness and
acceptance of ‘otherness’.
The purpose of the present study was to measure the potential of the board game to advan ce
the CLIL approach.
To this end, the following research question was addressed:
- To what extent can the board game promote the students’ acquisition of the 4Cs developed
in a CLIL approach?
he researchers decided to employ a student’s questionnaire in o rder to trace their attitudes
towards the role of CLIL in developing their competences and skills concerning the 4Cs
approach through playing the board game. Additionally, in order to assess the learner’s
progress when playing the game, they used an observ ation list where the learners’
performance in the 4Cs of CLIL framework was recorded. In this paper only the observation
list will be elaborated on.
4.1. Why Cavafy? Why ‘Ithaca’?
Cavafy is widely considered one the most distinguished Greek poet of the 20th century. His
poems focus on dialogue, creativity, exchange and reflection. They incorporate dense but
understandable verses which render them easily readable. His poems include a gamut of
meaningful symbols. He always keeps a safe critical distance from the content of his poems
and therefore his poetry can induce diverse interpretations. Another highly -effective strategy
he uses is the possibility of a critical perspective by implementing a theatrical situation
(Lambropoulos, 2021).
Cavafy wrote one of his most well-known poems, Ithaca in 1911. The poem incorporates
easily readable vocabulary, syntax, rhythm, symbolisms which encourage students to reach
their own interpretations through interaction. Most importantly, the topics that surface
stimulate student’s critical thinking.

5. Methodology and design
5.1. Participants
A case study was conducted in the sixth grade of a primary school in Northern Greece
consisting of 24 students - fourteen females and ten males, whose competence level of
English was identified as A2, A2+ (CEFR, 2011). There were no students facing any learning
difficulties. All learners have been taught English, since the first grade and they attend extr a
lessons in private language schools in the afternoons. In general, most of the students were
fast learners who live in an affluent socio-economic and cultural environment. The majority
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of them had participated in text dramatization, visual arts as well as theatrical education and
painting and they had already developed projects about human rights.
5.2. CLILing through a board game
The title of the board game was “Ithaca, an Incredible Journey”. An attempt was made to
design a board game that could challenge children to use the English language, by interacting
in small groups creatively and actively: a) by sharing ideas in motivating ways and
constructing meaning through scaffolding b) by understanding themselves as citizens of the
world c) by exploring and enriching their own pluricultural experiences d) by enjoying
learning in a fun context for meaningful communication and without feeling any pressure.
Cavafy’s poem and the emerging topics associated with ‘other people’s Ithaca’ resulted in the
engagement of the students in critical thinking and meaningful activities. In this vein, the
design of the board game included questions and challenges concerning learners’ inner self awareness and acceptance of ‘otherness’ (see 5.3).
The purpose was to measure the potential of the board game to advance the CLIL approach.
The game rules, the set up, the objectives were discussed and all students agreed to play the
board game as a fun activity.
5.3. The intervention
The intervention was divided in three phases:
The pre- phase
In the pre-phase, which lasted four teaching hours, visual means were used in order to
familiarize learners with certain words and phrases they were going to employ in the poem as
well as the question cards or the challenge cards.
Most of the poem vocabulary was known but through brainstorming the learners interacted
with the teacher and peers. This phase aimed at developing, acquiring and practising unknown
vocabulary and simple common functions of the foreign language (two teaching hours).
The basic process of the game was the same as traditional games and it was adapted with the
students’ input through brainstorming. Language used in playing board games, like ‘it’s my
turn, lose a turn, throw the die, etc’ was reviewed, as well (one teaching hour).
Hands-on-activities were adapted to boost the creativity and motivation of the students. They
coloured illustrations of Poseidon, Laistrygonians, Cyclops and Athena, the goddess of
wisdom to decorate the board. Finally, paper boats (see 5.3) were made to be used as their
pawns (one teaching hour).
The while-phase:
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The main phase of our study, involved three-teaching hours based on the poem ‘Ithaca’.
Students, while playing the board game, constructed meaning by employing both concrete
thinking skills and higher order ones, developed cross-cultural awareness and interacted with
their peers. Not only were learners provided with a break from regular classroom routines but
they were also motivated to study the poem and discov er their views and values about
interesting topics as well as their peers’ opinions. This phase was carried out in two basic sub sections:
Introduction of the board game: The purpose of this section was to help the students
understand the process and the rules of the board game. Language used in playing board
games was revised, a description of the board game was given, the rules were set, instructions
about playing were provided, the objectives were explained and all the learners’ questions
were answered before the game.

Title of the board game: “Ithaca, an Incredible Journey”
Players: 2-4
Playing time: 45-90 minutes
Requirements: The educator should design the board, print the questions and challenge cards,
make 4 paper boats with the verses of the poem hidden inside them.
Thematic aims: Speaking skills, vocabulary, semantics.
Cognitive aims: Problem solving, critical thinking skills, inferencing.
Cultural aims: Understanding their own culture and accepting diversity.
Pedagogical aims: cooperative learning, learning by doing.
Material: printed game rules, 17 challenge cards and 28 question cards, a die, paper boats to
be used as pawns with the students’ name written on them, 4 paper boats ‘sailing’ on the
board with the verses of the poem hidden inside them (the 1 st paper boat is called “Journey”,
the 2 nd one Hope, the 3 rd Adventure - Discovery, the 4 th Wisdom), a board depicting four
islands of: Poseidon, Laistrygonians, Cyclops and Athena, the goddess of wisdom.
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Game Rules:
1. Each partner rolls the die; whoever has the highest number goes first, the rest follow.
2. If you land on a question square, pick up a question card and discuss with your team.
3. If you land on a challenge square, pick up a challenge card and discuss with your team.
When you finish, open the challenge square and follow the instructions.
4. Restriction: You can’t cross the bridge to the next island if your team has not discussed a
challenge theme.
5. Place the question/challenge cards at the bottom of the pile when you finish.

Page 15 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
6. The first person to make it all the way to the end of the board landing right on ‘Ithaca’
square wins the game.
7. If you use the Greek language, you miss your turn.

Do your best and have fun.

Question cards:
1. Do you learn from your mistakes?
2. Do you feel guilty for your mistakes?
3. What is most important to you in your life?
4. What’s most important to you in life?
5. The world ends in a year! How would you spend your time?
6. You want to get better everyday! Bravo!
But better than everyone around you, or better than the person you were
yesterday?
7. Who believes YOU can succeed? Do you?
8. Think of a hero in your life! Who is it? Why?
9. Are you afraid of life? Are you afraid of the difficulties?
10. When you fail at something…. what do you usually say to yourself?
11. In your opinion, what is success?
12. What do you prefer: to risk success or to protect yourself from failure?
13. You try and fail….Will you try over and over again?
14. You are 30 years old and you are famous.
What would you want to be famous for?
15. If you were rich, what would you do?
16. Which is more important: the journey or the destination?
17. Think of your life with no goals! How would you be?
18. Do you believe you can achieve your goals? Why?
19. What are your goals?
20. What do you need to get your goals completed?
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21. If you had 3 wishes, what would they be?
22. What are your strengths?
23. What are your weaknesses?
24. What do you think you need to improve in?
25. What do you think makes life meaningful?
26. What’s your biggest dream in life?
27. What is one thing you can do today to make tomorrow better?
28. What is your worst fear?

Challenges:
1. A new student from another country comes in your class. How do you react?
2. You meet a blind person. Have you ever thought of his/her feelings? How will you
treat him/her?
3. A student complains of being bullied. What can you do? What do you say?
4. Your classmates tease someone because he is fat/different. What can you do?
5. Have you ever ignored a friend in need? Why?
6. A new student is isolated. What will you do?
7. A disabled person in your school has trouble fitting in. What will you do?
8. You think: I’m going to fail the maths test… Think positively!
9. How do you react to the difficulties of life? Would you like to withdraw or fight
with wisdom?
10. You offer something to your classmate. He/she refuses to take it because of
his/her religious beliefs. Are you angry?
11. “I always treat others as I would like them to treat me”. Do you follow this rule in
your life?
12. Meeting new and different cultures and civilizations makes us wiser. Do you
agree? Of course, you do! But the challenge is: You meet two classmates, one
from Europe and the other from Africa. Do you react differently? Do you think
there are superior and inferior civilizations?
13. If we do NOT achieve all our goals when we finally reach our Ithaca….
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Are we unsuccessful? Should we feel that we have failed in our lives?
14. A person in your school is dressed differently, according to his/her religion?
Would you like to meet him/her and learn more about his/her civilization and
beliefs? Or do you ignore him/her…?
15. Is learning an ongoing process with no end? What do you think?
16. Someone calls you ‘ugly or ‘fat’. How do you react?
17. Have you ever said: “I understand how you feel”?

Playing the board game and interacting
The main purpose of this phase was to involve students into the board game and make them
communicate. Through playing, students were provided with the opportunity for being
engaged in an authentic learning environment and their willingness to participate resulted in
higher motivation.
The game was set to last 45-90 minutes depending on the learners’ skills. The researchers as
facilitators provided help where needed. There were six groups of four players, including the
most talkative or shiest ones as games encourage interaction among diverse students.
Therefore, all learners participated and had the same opportunities to interact.
During playing the game, successful communication with reasonable suggestions and
appropriate arguments rather than accurate use of the language was emphasized
(Mattheoudakis, 2017). Young learners’ skills to cope with unknown content in the f oreign
language were impressive. The poem and the emerging themes provoked their affective
reactions and therefore the content was more cognitively challenging.
Students were able to interpret the text and construct meaning on the basis of their own
experience. They managed to analyse the poem at a deeper level and explored its mess ages
and symbolisms. This approach to teaching literature through playing made literature
accessible to young learners, which was beneficial for their linguistic development and in this
sense the text was a stimulus for personal growth activities.
As a final activity learners filled in a self -assessment and evaluation of the board game.
The post phase
Practicing and consolidating
During this stage, emphasis was placed on helping learners practice and consolidate the
meaning, the content, the main ideas of the poem, its symbolisms, language functions and the
important mediating role of language. The aim of the tasks was to enable the students to
cooperate and communicate in the target language, as well as making decisions, solving
problems and co-deciding on issues emerging from the poem. Activities, such as
brainstorming, mind mapping, exploratory learning activities, playful activities on digital
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applications and multiliteracy resources were included. Additionally, the purpose of the tasks
was to encourage students to understand the existence of diverse perspectives of an issue
using their critical reasoning and research dexterities, to enrich their intercultural
consciousness and their creative thinking. Finally, the activities enhanced the le arners΄
imagination and rendered them autonomous readers who assumed responsibility of their own
learning (Appendix I).

6. Research methodology
6.1 The observation list
In order to assess the learners’ competence when playing the game, an observation list was
employed where the researchers recorded the participants΄ performance in relation to different
aspects of content and language, their intercultural awareness and also the efficacy of the
board game in encouraging collaborative learning and ensuring a communicative framework.
More particularly, the researchers evaluated whether the learners could successfully elaborate
on the 4Cs of the CLIL framework through playful activities that aid the learner t o f ocus on
the learning process and acquire linguistic knowledge (appropriate lexis, grammatical
structures, to mention but a few) in a relaxed environment.
Regarding the content, in the first column, the researchers assessed the learners’
comprehension (understanding and learning of relevant knowledge). Concerning
communication, in the second column, the focus shifted to the evaluation of the participants’
ability to communicate their thoughts and opinions concerning the game/lesson content. In
relation to cognition, in the third column, the learners’ critical reasoning skills were put under
the lens along with their problem-solving capacity. Regarding the culture, in the fourth
column, the participants’ intercultural awareness and tolerance of diversity was explored.
Three different signs were decided upon corresponding to the learners’ performance:
good (+), poor (-), average (~).

NAME

CONTENT
and

COMMUNICATION COGNITION

INTERCULTURAL
AWARENESS

LANGUAGE
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6.2 Data analysis
6.2.1 Presentation and interpretation of the observation list
The recorded results were collected in the following table:
CONTENT/

COMMUNICATION COGNITION

LANGUAGE

INTERCULTURAL
AWARENESS

GOOD

16

12

20

22

AVERAGE

6

10

2

2

POOR

2

2

2

0

Content and language:
Sixteen students managed to integrate content knowledge with language competence. Most
learners did not face difficulties in understanding the discourse related to the content of the
poem maybe because the embedded topics were easily inferred. They used the provided
grammatical structures and vocabulary to convey their interpretations and some of them
managed to produce more complex utterances.
Six students had difficulties in expressing the exact meaning of their thoughts and opinions.
They were able to use only simple grammar structures but they improvised their own
grammar and vocabulary where necessary. Although, they had understood the content, their
linguistic skills were not improved a lot. However, they were highly motivated and interacted
with the others.
Only two students could not use the target language easily, having difficulties in expressing
themselves. Even though, they had understood the content, they needed help in most of their
attempts.
Communication:
Half of the participants (12) used language to air their views, their focal preoccupation being
both fluency and accuracy. These students used the language to learn while learning to use the
language in a fun and relaxing way. One of the rules of the game was to use English, wh ile
using Greek was penalised. Twelve learners had no difficulties in expressing themselves with
fluency and accuracy in the target language when playing the board game.
Almost half of the students (10) could communicate their opinions, however they simpli fied
their thoughts a lot producing some unfinished utterances and tried to convey meaning using
other phrases. Some of these students were occasionally reminded of the English -only rule.
Two students had difficulty in expressing their thoughts. They use d short and simple
sentences to communicate although they wanted to contribute more to their team.
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Cognition:
The vast majority of the students (20) were able to construct meaning by employing both
concrete thinking skills and higher order ones, that is by using abstract reasoning. They
presented various concepts practising their critical thinking skills, proving they had
understood the content of the poem and its deeper meanings and symbolisms. The problem solving cards were answered with no hesitation, conveying positive meanings and the
acquisition of the content was mirrored in their responses. Even students who were weaker in
communication and language managed to practise critical thinking skills and problem solving.
A meagre proportion of the students (2) partly practised their critical thinking skills having
difficulty in accounting for their answers.
Two students could reply correctly using short answers but without any justification.
Culture:
Most of the students (22) exhibited acceptance of otherness. They realised that people in other
countries experience different situations that make them react and think differently. In this
way, they interpreted their own culture too and considered themselves as citizens of the
world.
Only two students answered the challenge-question cards briefly and maybe their linguistic
competence in the target language caused these short answers.
In conclusion, students participated actively and teamwork was exceptionally successful. The
learners’ understanding of the content was achieved; their engagement in higher order
cognitive processing was exceptional; most students’ linguistic development was promoted;
their interaction in the communicative context and the development of appropriate
communication skills were fostered; learners’ acquisition of intercultural awareness was
advanced. Therefore, it can be deduced that the research question was substantiated.

7. Discussion
The board game, designed on Ithaca, proved to be an important tool providing hands-on skills
and knowledge development for learners. The game created a challenging atmosphere, and
also provided a non-threatening, playful, yet competitive environment in which the focus was
on enriching content, critical thinking, problem solving and respect of otherness. These
findings are in accordance with Griva et al. (2010) who prioritise a stress-free setting for
facilitating learning. Besides, learners, while trying to collaborate, felt free to use the language
and made useful mistakes to signal where remedial work was necessary.
Additionally, the designing of the board game proved to be an effective tool of learning. It
helped learners to connect information. Game elements, rules, questions, problems, situations
under consideration and discussions with partners about the content were appropriate vehicles
for learning. Moreover, the board itself constituted a visual metaphor. Consequently, learners
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organised information in a conceptual framework and the board game seemed ideal to
accommodate various learning styles ameliorating at the same time a plethora of players’
abilities. These results are in line with (Hunsucker, 2016) who highlights the potential of
board games to foster learning in a game setting.
Members of the various teams did not feel singled out for ignoring an answer. In addition to
enhancing critical thinking and problem solving, the specific team-based board game helped
learners build communication skills which complies with (Mac Kenty, 2006) who put forward
the recognition of other people’s opinions. These notions are also in line with Marin (2017)
who acknowledged the pedagogical importance of using poetry within the CLIL component
in the classroom.
In addition, it can be said that the CLIL framework in the form of a board game m anaged to
enrich foreign language learning, enhance the students’ mastery of the content of a poem,
improve their critical reasoning and foster the mentality of tolerance of diversity when the
students discussed other people’s Ithacas. This statement complies with Dertili (2017) who
implemented an ancient tragedy and a poem to enhance Knowledge, FL mastery, critical
comparison and cross-cultural understanding.

8. Conclusion
In order to contribute to the need for more research on the contribution of board games to
implement the CLIL approach in the classroom, the present study examined the extent to
which a board game revolving around poetry facilitated the promotion of the students΄ 4Cs,
that is FL mastery, content acquisition, communication and cultural consciousness.
It was found that the students seem to have gained intercultural awareness (culture), critical
reasoning (cognition), language competence and content acquisition (content) and
collaborative learning (communication) through the combination of Poetry and English.
Overall, the findings disclosed the impact of the game board on the learners. The poem and its
interrelated meanings contributed to the motivation and reinforcement of the game activities
and improved the learners’ performance in English. Thus, the findings pointed to the
importance of implementing board games and the CLIL approach in the Greek state
classroom.
The major limitation of the present study is that it involves a small scale research which
gauges the contribution of board games to boost the students’ competence in the 4Cs of the
CLIL approach. A larger scale study involving more teaching sessions and more participants
might yield more generalisable data.
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APPENDIX I

TASKS IN THE THIRD PHASE

Task 1: The Poem-Ithaca by C. Cavafy
The printed poem was given to the students. At this stage, learners’ real or literary experience
of the main themes and context of text was elicited in a brainstorming discussion about the
poem, the poet, the title, the structure, the students' feelings and views on the topic.
Task 2: Linguistic exploitation
Students, divided into groups, completed linguistic activities by recalling pre -existing
knowledge. They guessed the meaning of the unknown words and checked if their guesses
were correct in an online dictionary.
Task 3: Grammar exploitation
The aim of the task was to enable students to interact combining information from the text
and using grammatical and lexical structures. Learners completed conditional sentences in an
online digital application.

Task 4: Symbolisms of the poem
Learners, divided in groups, cooperated, discussed and completed exercises about the
adventures and the discoveries in the poem. Their attempted to find the symbolisms and as a
creative activity they formed their own questions about the symbolisms to be answered by
other teams.

Task 5: The important mediating role of language

The students were urged to compare various translations of the poem in English in order to
assess the difficulties of preserving the unique style, choice of words and most of all the
meanings conveyed in the poem.

The Poet

Task 1: Meeting Cavafy
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Students, in teams, were asked to find information about the poet, photos, videos and
complete the ‘timeline’ of the poet in a digital online application.

Task 2: The Poems
In a digital application (thinglink), they pasted Cavafy’s various poems, added videos, music,
photos and created ‘Our Poems Collection’. They proceeded to the analysis of the poet’s
favourite themes and language choices.

My Ithaca - Their Ithaca

Task 1: My ‘Ithaca’
First, students worked in pairs and discussed what ‘Ithaca’ stands for them. Then, the question
was answered individually by creating a character in a comic strip so that they could be
relaxed and present their views easily.

Task 2: Other people΄s Ithaca

On the occasion of World Anti-Racism Day and World Colour Day, which are celebrated
together with the World Poetry Day, paintings by refugee artists were shown to students.
Students were encouraged to activate their critical thinking, to challenge stereotypes, to
redefine the meaning of Ithaca and by activating their empathy to think that in addition to the
personal search journey there is also the survival journey for some people.
Task 3: Other people΄s Journey

The students interacted in their team, activating their imagination to create comics and to
creatively capture the path of the refugees to ‘Ithaca’.
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Ο Έλεγχος της θεωρίας ιεράρχησης αναγκών του Maslow και της θεωρίας χ και ψ του
McGregor στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον Διευθυντή του Σχολείου
Teachers motivation models by the school director, applying the theoretical models of
Maslow's hierarchy of needs and McGregor’s theory of x and y
Χαράλαμπος Κουτής, ΑΠΘ, Υπ. Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
cikoutis@hotmail.com
Charalampos Koutis, , AUTH, PhD cand Sociology and Continuing Education, cikoutis@hotmail.com

Abstract: This study aimed to investigate the motivation of the educational staff by the
School Director. Motivation is used by the School Director to achieve the main goals of
education as defined in the curriculum. Through motivation, the School Director tries to
inspire the teachers so that they are more effective and efficient. In the present study we used
the theoretical model of Maslow regarding the hierarchy of human needs as well as
McGregor's bipolar theory of X and Y, in order to answer the following research questions:
(1) In what extent the School Directors administrate taking into account McGregor's bipolar
theory of X and Y ? (2) In the case that McGregor's theoretical model is not applied to the
educational administration, what needs of the teachers (in relation to Maslow’s theory) does
the School Director aims to satisfy in order to motivate them?
To answer the above questions, nine School Directors of primary and secondary public
education were interviewed with a structured inventory. Results showed that none of the two
theoretical models is confirmed in educational administration. According to their reports, the
School Directors did not use motivation methods based exclusively on these two theoretical
models. Our study concluded that: (1) McGregor's bipolar theory was not confirmed as no
teachers were clearly identified to demonstrate elements of group X or group Y as described
by McGregor; on the contrary, teachers were found to demonstrate elements and
characteristics of both groups (X and Y) to a different degree and intensity as appropriate. (2)
Regarding the teachers needs the School Directors aim to satisfy in order to motivate
them (according to Maslow’s theory), it was found that this motivation is carried out by the
Directors for each teacher individually and not following the hierarchical sequence of needs
as described by Maslow.
Keywords: Education,Motivation, Leadership McGregor's Bipolar theory of X and Y,
Maslow’s Hierarchy of Human Needs.
Περίληψη: Η παρακίνηση χρησιμοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου ως βασικό
εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης όπως αυτοί
ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό
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μοντέλο του Maslow για την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών και τη διπολική θεωρία Χ
και Ψ του McGregor, προκειμένου να απαντήσουμε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Κατά πόσο οι διευθυντές ασκούν διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τους την διπολική θεωρ ία
του McGregor. (2) Στην περίπτωση που δεν ασκείται η εκπαιδευτική διοίκηση βάσει της
διπολικής θεωρίας του Mc Gregor, τότε ποιες ανάγκες (από το μοντέλο του Maslow) των
εκπαιδευτικών επιλέγει να καλύψει ο διευθυντής, προκειμένου να τους παρακινήσει.
Η διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων έγινε σε δώδεκα διευθυντές σχολείων έξι
πρωτοβάθμιας και έξι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εξετάστηκαν ατομικά, με
δομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν επαληθεύεται κανένα από τα δύο
θεωρητικά μοντέλα και οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους τεχνικές παρακίνησης, που να ακολουθούν πιστά τα
δύο θεωρητικά μοντέλα που ελέγχθηκαν.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Παρακίνηση, Ηγεσία, Διπολικό μοντέλο Χ και Ψ του D. Mc
Gregor, Πυραμίδα των Ανθρώπινων Αναγκών του A.H. Maslow.

Εισαγωγή
Η τεχνολογική πρόοδος, που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες έφερε στην επιφάνεια
νέες τάσεις και προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Δημιουργηθήκαν νέα δεδομένα έτσι ώστε επιχειρήσεις, οργανισμοί και ευρύτερα ο δημόσιος
και ο ιδιωτικός εργασιακός τομέας να επιζητούν συνεχώς διαβάθμιση του επιπέδου του
ανθρώπινου δυναμικού τους (Πατεργιαννάκης,2021). Έτσι λοιπόν και στο χώρο του σχολείου
η σωστή διαχείριση βοηθάει στη σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς και
στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική κατάκτηση των στόχων.
Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, όπως είναι ο χώρος του σχολείου, γίνονται μεγάλες
προσπάθειες ώστε το εκπαιδευτικό προσωπικό να αντιμετωπίζεται με τον σωστότερο τρόπο,
με σκοπό να αυξηθεί η ικανοποίηση του. Η «εργασιακή ικανοποίηση» προσδιορίζεται στο
πως οι εργαζόμενοι/ες νιώθουν και αισθάνονται σε σχέση με την εργασία τους και κατά πόσο
είναι ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι από τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό
τους χώρο (Spector, 1997). Ο παραπάνω ορισμός της εργασιακής ικανοποίησης διερευνήθηκε
από πολύ νωρίς από πολλούς ερευνητές αλλά και φιλοσόφους. Χαρακτηριστική είναι η θέση
του άγγλου φιλοσόφου Τζων Λόκ ο οποίος ορίζει την εργασιακή ικανοποίηση, ως «την
ευχάριστη ή την θετική συναισθηματική κατάσταση η οποία προέρχεται από την αποτίμηση της
εργασίας ή των εργασιακών εμπειριών κάποιου»(Locke,1976:1304). Η γνώση και το
συναίσθημα κατά τον φιλόσοφο, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αξιολόγηση του
επαγγέλματος, καθώς κατά την άποψη του, ενεργοποιούνται οι γνωστικοί και οι
συναισθηματικοί μας μηχανισμοί. (Locke,1976). Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν
το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία μας είναι οι εξής: α) το επίπεδο της αμοιβής, β) το
δικαιότερο σύστημα προαγωγών, γ) η ποιότητα στις εργασιακές συνθήκες, δ) οι σχέσεις
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μεταξύ των υπαλλήλων - εκπαιδευτικών, ε)οι σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και της ηγεσίας, ζ)
τα χαρακτηριστικά της εργασίας (καθήκοντα, ευκαιρίες, ενδιαφέροντα). Η εργασιακή
ικανοποίηση είναι συνώνυμη, όχι όμως ταυτόσημη, με την υποκίνηση και οι δύο έννοιες είναι
αλληλοσυνδεδεμένες. Είναι αποτέλεσμα του τι προσδοκούμε από την εργασία μας και του τι
πραγματικά μπορούμε να πάρουμε από αυτήν (Abu-Bader, 2000).
Το τελευταίο διάστημα ραγδαίες αλλαγές επέρχονται στο θεσμό της ελληνικής εκπαίδευσης.
Από τη μια πλευρά οι αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης έχουν
προσθέσει περισσότερες αρμοδιότητες σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, και από την άλλη
πλευρά η ανάγκη για μείωση του κόστους της παιδείας οδηγεί σε μειώσεις μισθών,
συγχωνεύσεις σχολείων, υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών (European Council
2001). Οι αλλαγές αυτές επιτείνουν την ανησυχία και την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών με
επακόλουθο τη μείωση των κινήτρων τους για ατομική προσπάθεια βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας της σχολικής τους μονάδας (Λαγκαδιανού, 2014). Με τον όρο
«παρακίνηση ή υποκίνηση», μπαίνουμε στη διαδικασία της ενεργοποίησης των προσόντων
και των δεξιοτήτων των εργαζομένων για να πετύχουν τους στόχους του οργανισμού.
Συνεπώς, για να πραγματοποιηθεί αυτό, η διοίκηση - ηγεσία πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες
που ικανοποιούν τους εργαζόμενους σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Στο τομέα της
εκπαίδευσης, σπουδαίο, πολύπλευρο και πολυεπίπεδο ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής που
με τις δράσεις που αναλαμβάνει, στοχεύει σε πολλές κατευθύνσεις: στους εκπαιδευτικούς,
στους μαθητές, στους γονείς, στο βοηθητικό προσωπικό, στην τοπική κοινότητα. Μεγάλος,
είναι και ρόλος των εκπαιδευτικών που πολλές φορές έχουν κι αυτοί πολυεπίπεδους ρόλους,
του δημοσίου υπαλλήλου, του παιδαγωγού, του λειτουργού, κ.ά. Η συγκεκριμένη έρευνα,
χρησιμοποιώντας τις θεωρίες παρακίνησης που ανέπτυξαν γνωστοί επιστήμονες, όπως ο
Maslow, ο Herzberg, ο McClelland κ.ά. έχει ως στόχο να διερευνήσει ένα επίκαιρο, αλλά και
συνάμα πολύ δύσκολο θέμα αυτό της παρακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού από τον
διευθυντή. Προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιήσαμε το θεωρητικό μοντέλο του A.H.
Maslow για την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών καθώς και τη διπολική θεωρία Χ και
Ψ του Douglas McGregor, προκειμένου να απαντήσουμε στα παρακάτω ερευνητικά μας
ερωτήματα:
α) Εάν οι διευθυντές των σχολείων ασκούν διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν τους την
διπολική θεωρία Χ και Ψ του Douglas McGregor;
β) Στην περίπτωση που βρίσκει εφαρμογή το θεωρητικό μοντέλο του Douglas Mc Gregor
στην εκπαιδευτική διοίκηση, ποιες είναι οι ανάγκες εκείνες που επιλέγει να καλύψει ο
διευθυντής του σχολείου για τους εκπαιδευτικούς της Χ κατηγορίας και ποιες για τους
εκπαιδευτικούς της Ψ κατηγορίας, βάσει του θεωρητικού μοντέλου της πυραμίδας των
ανθρώπινων αναγκών του A.H. Maslow, προκειμένου να τους παρακινήσει;
γ) Στην περίπτωση που δεν ασκείται η εκπαιδευτική διοίκηση βάσει της διπολικής θεωρίας
Χ και Ψ του Douglas Mc Gregor, τότε ποιες ανάγκες επιλέγει να καλύψει ο διευθυντής του
σχολείου για το σύνολο πια των εκπαιδευτικών, μέσω του θεωρητικού μοντέλου της
πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών του A.H. Maslow, προκειμένου να τους παρακινήσει;
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1. Η έννοια και η διαδικασία της παρακίνησης στον διευθυντή του σχολείου
Από την αρχαιότητα ακόμα η έννοια της παρακίνησης διαδραμάτιζε σημαντικό ρολό. Ο
Αριστοτέλης σχετικά με την έννοια της παρακίνησης διέκρινε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία
ήταν το «ποιητικό αίτιο» και είχε να κάνει με το πώς ένα αρχικό γεγονός γίνεται «πρόξενο»
ενός επόμενου και αυτό ενός άλλου και η άλλη κατηγορία ήταν το «τελικό αίτιο», που
αφορούσε τους λόγους εκείνους που διαμόρφωναν την κατάσταση αυτή. Στη περίπτωση του
«ποιητικού αιτίου», η αιτία προηγείται του αποτελέσματος , ενώ στην αντίθετη περίπτωση
του «τελικού αιτίου», η αιτία έπεται, ακολουθεί. Ουσιαστικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
είναι αυτό που κινεί την όποια ακολουθία των πραγμάτων (Κάλφας, 2012).
Η «παρακίνηση» ή αλλιώς και «υποκίνηση» ή «ενδυνάμωση» ή και «παρώθηση» αποτελεί
ένα από τα αντικείμενα μελέτης της Εργασιακής Ψυχολογίας και της Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς, που αφορά την κατεύθυνση και την ποιότητα της εργασίας, την προσπάθεια
του εργαζομένου και την επιμονή του για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η έννοια
της παρακίνησης είναι μία πολύπλοκη έννοια, που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην
βιβλιογραφία, αναφέρονται δεκαπέντε σχετικές θεωρίες, που υποστηρίζονται από τριάντα δύο
συμπερασματικές παραλλαγές (Κάντας,2009; Camilleri, 2007).
Κατά την άποψη του Dubrin (1998) ο όρος «παρακίνηση» εκλαμβάνεται ως «δαπάνη της
προσπάθειας για την επίτευξη αποτελεσμάτων». Ο W. Hoy και ο C. Miskel (1987: 176),
ονομάζουν ότι «παρακίνηση είναι οι σύνθετες δυνάμεις, κίνητρα, ανάγκες, καταστάσεις
τάσεων και εφαρμογών που ενεργούν και διατηρούν την εθελοντική δραστηριότητα προς την
επίτευξη των ατομικών στόχων». Κατά τον Μπουραντά (2001: 250), ορίζεται ως παρακίνηση
«η εσωτερική διαδικασία προώθησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τους στόχους, που
όταν πραγματοποιηθούν θα έχουν ως συνέπεια της ικανοποίηση των αναγκών του».
Στο χώρο της εργασίας, η παρακίνηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που
πραγματοποιεί η διοίκηση για να διαμορφώσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των
εργαζομένων προς την προκαθορισμένη από την ίδια κατεύθυνση (Χυτήρης, 2001). Σήμερ α
με τον όρο παρακίνηση μεταφράζουμε συνήθως τον αγγλικό όρο motivation. Προέρχεται
από το λατινικό όρο Movere και σημαίνει, κίνηση ή ώθηση προς κάποιο συγκεκριμένο
τρόπο συμπεριφοράς (Χαντζίκα,2019). Αν και ο όρος motivation, μεταφραζόμενος σε
«παρακίνηση» δεν είναι απόλυτα επιτυχής, αφού παραπέμπει κυρίως σε εξωγενείς
παράγοντες, δηλαδή στην προσφορά κινήτρων προς ενέργεια και όχι στην ύπαρξη προθυμίας
και ζήλου. Πάντως ο πιο ευρεία διαδεδομένος ορισμός για την έννοια της παρακίνησης, είναι
αυτός των Robbins & Judge (2011), όπου «Παρακίνηση είναι οι διεργασίες – διαδικασίες πο υ
εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την
απόκτηση του στόχου». Κατανοούμαι λοιπόν, πως ο ορισμός της παρακίνησης, περιλαμβάνει
αλληλοεξαρτώμενους όρους όπως: κίνητρα, αξίες, ανθρώπινη συμπεριφορά, ανάγκες,
σκοπούς, στόχους, επαγγελματική ικανοποίηση, δράση και προθυμία εργασίας με την ένταση
και την επίμονη να κυριαρχούν προσπαθώντας να επεξηγήσουν από τη μια πλευρά, το
επίπεδο προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο, δηλαδή το κατά πόσο σκληρά προσπαθεί και
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από την άλλη, το χρονικό διάστημα το οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η προσπάθεια
του(Λάμπρου,2018).
Στην εκπαιδευτική διοίκηση παρακίνηση αποτελούν τα κίνητρα, η ανάγκη, οι σύνθετες
καταστάσεις και οι μηχανισμοί που ενεργοποιούν τη δραστηριότητα του ατόμου για την
επίτευξη των στόχων του (Hoy & Miskel, 2008). Η παρακίνηση όχι μόνο στην εκπαίδευση
αλλά και γενικότερα αποτελεί, μια διαδικασία η οποία έχει σαν σκοπό και στόχο οι ανάγκες
των ατόμων να συμφωνούν με τις ανάγκες του οργανισμού.
Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική επιδίωξη του διευθυντή-ηγέτη η οποία
μάλιστα βρίσκεται σε στενή σχέση και με την παρακίνηση των μαθητών. Συμφώνα με την
υπουργική απόφαση(Φ.353.1/324/105657/Δ1(Φ.ΕΚ. 1340 ή Β/16-10-2002) ο διευθυντής της
σχολικής μονάδας ως η κορυφή της σχολικής πυραμίδας είναι εκείνος που παρακινεί και
ενθαρρύνει την σχολική κοινότητα ώστε να θέτει υψηλούς στόχους παρέχοντας θετικά
κίνητρα σ αυτούς. Τα κίνητρα διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Τα εξωτερικά
κίνητρα δίνονται από τη σχολική μονάδα και μπορεί να είναι χρήματα και κοινωνική θέση.
Τα εσωτερικά σχετίζονται με τα ψυχολογικά κίνητρα, αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη
για τον άνθρωπο, ώστε να καταβάλει την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για επιτυχία και
ικανοποίηση. Ως τέτοια μπορούν να χαρακτηριστούν ο εμπλουτισμός εργασίας, η εκτίμηση, η
αναγνώριση, η δυνατότητα μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής ανάπτυξης κ.α. Ο ρόλος
των διευθυντών επομένως, στην παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι
σημαντικός και οι παράγοντες που επηρεάζουν το ρόλο των διευθυντικών στελεχών στην
εκπαίδευση όσον αφορά την παρακίνηση και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι
εξωγενείς (Αναστασίου,2013). Αυτοί είναι: α) το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. Δηλαδή
οι εκπαιδευτικοί απλώς εκτελούν το καθήκον τους. β) Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων
που καθορίζεται από την κεντρική διοίκηση η οποία δεν αφήνει περιθώρια αυτονομίας και
επιλογής στους εκπαιδευτικούς. γ) Ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος των κινήτρων, αφού
δεν λειτούργει ένα σύστημα που να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει δηλαδή
σύνδεση της απόδοσης, της προσπάθειας, και της αμοιβής(Σαΐτης, 2008). δ) Η αναγνώριση
των θέσεων των εκπαιδευτικών από την κοινωνία. Έρευνες έδειξαν ότι δεν αναγνωρίζεται το
έργο των εκπαιδευτικών από το κοινωνικό σύνολο (Ξωχέλης, 1990).

2. Θεωρίες παρακίνησης
Οι θεωρίες παρακίνησης, αναφορικά με την εργασία, έχουν ιδιαίτερη σημασία στην
διαμόρφωση ερευνητικών μοντέλων απόδοσης των εργαζομένων γιατί εστιάζουν στην
εργασιακή αποτελεσματικότητα και στους παράγοντες που την βελτιώνουν (Παπάνης,
2007). Οι θεωρίες αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: α) στις
«Θεωρίες Περιεχομένου» που εξετάζουν τη φύση της παρακίνησης και β) στις «Θεωρίες
Διαδικασιών» που εξετάζουν τη διαδικασία της παρακίνησης. Υπάρχουν όμως και κάποιες
θεωρίες που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν
στην μία ή στην άλλη κατηγορία, όπως η «θεωρία Χ και Ψ» του Douglas McGregor.
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Α) Η θεωρία του Maslow (1943)
Ο Maslow ανέπτυξε μία θεωρία σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη συμπεριφορά ορίζεται
με βάσει τις ανάγκες που το άτομο καλείται να ικανοποιήσει. Έτσι διέκρινε πέντε κατηγορίες
αναγκών τις οποίες και κατάταξε ιεραρχικά σε μία κλίμακα προτεραιότητας, με γνώμονα την
σπουδαιότητα που αποδίδουν υποσυνείδητα οι άνθρωποι, σε κάθε μία από τις ανάγκες αυτές.
Στη βάση αυτής της ιεραρχικής πυραμίδας βρίσκονται οι βιολογικές ή βασικές ανάγκες του
ανθρώπου, που είναι αναγκαίες για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, όπως η ανάγκη για
οξυγόνο, τροφή, νερό, ένδυση κ.λπ. Αυτές είναι οι πρώτες ανάγκες που ο άνθρωπος
προσπαθεί να ικανοποιήσει, αφού χωρίς την ικανοποίηση των αναγκών αυτών δεν θα
επιβίωνε. Στο επόμενο επίπεδο βρίσκεται η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Η ανάγκη
δηλαδή του ανθρώπου να βρίσκεται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον,
απαλλαγμένο από κάθε είδους απειλή και φόβο. Στο πλαίσιο των αναγκών αυτών, είναι η
ανάγκη για την εξασφάλιση εργασίας, κατοικίας, περίθαλψης κ.λπ. δηλαδή η εξασφάλιση
μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έπονται οι κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως η ανάγκη
για κοινωνική επαφή, κοινωνικές σχέσεις, η ανάγκη της κοινωνικής του αποδοχής και η
φιλία. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο κατατάσσονται οι ανάγκες της εκτίμησης ή της
αναγνώρισης. Ο άνθρωπος δεν έχει την ανάγκη μόνο να ανήκει σε μια ομάδα ή σε ένα
κοινωνικό σύνολο, έχει και την ανάγκη να γίνεται αποδεκτός και να απολαμβάνει την
εκτίμηση του περιβάλλοντός του. Η αυτοεκτίμηση, η δύναμη, η φήμη, η αυτοπεποίθηση, η
σπουδαιότητα , η εκτίμηση από τρίτους, αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες ανάγκες της
κατηγορίας αυτής. Στο τελευταίο σκαλί αυτής της ιεράρχησης, βρίσκονται οι ανάγκες για
αυτοπραγμάτωση, οι ανάγκες που έχουν να κάνουν με την πνευματική και ψυχολογική
ύπαρξη του ατόμου.
Παρόλο που η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow δεν αναπτύχθηκε για να
εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο, αποτέλεσε όμως την βάση για την εφαρμογή διαφόρων
συστημάτων παρακίνησης εργαζομένων. Στον επίλογο αυτής της αναφοράς μας για την
θεωρία του Maslow, θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφέρουμε ότι, μετέπειτα έρευνες
κατέδειξαν πως όταν το άτομο ικανοποιήσει τις ανάγκες του ενός επιπέδου, δεν σημαίνει
πάντοτε ότι, θα επιδιώξει και την ικανοποίηση των αναγκών του επομένου επιπέδου, καθώς
επίσης και ότι, είναι αδύνατον μία ανάγκη να ικανοποιηθεί πλήρως. Οι λόγοι που οδήγησαν
στο παραπάνω συμπέρασμα ήταν διότι, διαπιστώθηκε πώς η ιεράρχηση των αναγκών και ο
βαθμός σπουδαιότητας, είναι συνάρτηση διαφόρων μεταβλητών, που ο Maslow αγνοούσε
τότε, όπως η ηλικία, ο χαρακτήρας, το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο κ.λπ.(Χύζ,2020;
Χυτήρης,2001).
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Πηγή:Πετρίδου,2011:355
Σχήμα 1.Η πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow

Β) Η θεωρία Χ και Ψ του Douglas Mc Gregor
Η Θεωρία Χ και Ψ – Douglas Mc Gregor, γνωστή και ως διπολική θεωρία Χ και Ψ
υποστηρίζει πως η ανθρώπινη φύση έχει δύο όψεις. Η μία είναι η αρνητική όψη και
περιγράφεται ως Χ οπού οι άνθρωποι αποστρέφονται και αποφεύγουν την εργασία. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν αυστηρή επιτήρηση και συνεχή
έλεγχο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται να επιπληχθούν ή ακόμα και να
τιμωρηθούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης ή του οργανισμού. Οι
εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας (Χ) αποφεύγουν τις ευθύνες , διακατέχονται από
χαμηλές φιλοδοξίες και καθοριστικό ρόλο παίζει η αίσθηση της ασφάλειας. Επόμενος η
θεωρία (Χ) υποθέτει πως οι χαμηλού επιπέδου ανάγκες στην πυραμίδα του Maslow είναι
παράγοντες παρακίνησης για τα άτομα της κατηγορίας Χ.
Σε αντίθεση με την θεωρία Χ, υπάρχει ή άλλη πλευρά που είναι η Θεωρία Ψ, σύμφωνα με
την οποία, οι εργαζόμενοι αγαπούν την εργασία τους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι
δημιουργικοί. Στα άτομα της κατηγορίας αυτής σημαντικό ρόλο παίζει και το εργασιακό
κλίμα, που όταν χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, τότε εντείνεται το αίσθημα της αφοσίωσης
στους επιχειρησιακούς στόχους. Σαφέστατα τα άτομα που περιγράφονται από την θεωρία Ψ,
είναι άτομα που επιθυμούν να ικανοποιήσουν υψηλού επιπέδου ανάγκες, όπως της
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αυτοεκτίμησης και της αυτοπραγμάτωσης και τους αρμόζει ένας πιο φιλελεύθερος τρόπος
διοίκησης.
Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό πως καμία από τις δύο προαναφερόμενες θεωρίες (Χ &
Ψ) δεν μπορεί να εφαρμοστεί μεμονωμένα και απόλυτα, για τον απλό λόγο ότι, οι «
εργασιακές ιδιαιτερότητες των ανθρώπων είναι μεταβαλλόμενες στον χρόνο» (Berman.et.al.,
2010).

Πηγή: Πετρίδου,2011:352
Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση της Θεωρίας Χ και Ψ – Douglas Mc Gregor

3. Η έρευνα
Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να επικαιροποιήσει και ενδεχομένως να συμπληρώσει
τους παράγοντες και τις τεχνικές που λαμβάνουν υπόψιν τους οι διευθυντές των σχολείων του
νομού Χαλκιδικής στην άσκηση διοίκησης και στην παρακίνηση του εκπαιδευτικού τους
προσωπικού. Ειδικότερα στοχεύει να αναδείξει τους τρόπους και της τεχνικές παρακίνησης
που χρησιμοποιούν με βάση τόσο το θεωρητικό μοντέλο του Maslow όσο και τη διπολική
θεωρία Χ και Ψ του McGregor. Η διεξαγωγή της έρευνας μας, πραγματοποιήθηκε μέσω
ποιοτικής έρευνας με την μέθοδο της δομημένης συνέντευξης σε δώδεκα διευθυντές
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χαλκιδικής, κατά τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2017. Η επιλογή της μεθόδου έρευνας επιλέχτηκε διότι, η
ποιοτική έρευνα σε αντίθεση με την ποσοτική μέθοδο δεν βασίζεται στην αριθμητική
καταγραφή δεδομένων αλλά δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει σε βάθος,
αντιλήψεις, στάσεις, συναισθήματα, προσδοκίες κ.α.(Ζαφειρόπουλος,2015). Επομένως στην
έρευνα μας, θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη, δεδομένου ότι έχει ως κύριο στόχο την εξέταση
των απόψεων και των αντιλήψεων των διευθυντών σχετικά με το πόσο και αν εφαρμόζουν
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στον τρόπο άσκησης της διοίκησης αλλά και στην παρακίνηση του εκπαιδευτικού τους
προσωπικού, αφενός μεν τη θεωρία του Maslow και αφετέρου δε, τη διπολική θεωρία Χ και
Ψ του McGregor. Ως προς τη μορφή της συνέντευξης ακολουθήθηκε, ο τύπος της
ημιδομημένης συνέντευξης διότι μπορεί μεν να απαρτίζεται από ένα σύνολο
προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά ωστόσο παρουσιάζει δυνατότητες ευελιξίας όχι μόνο ως
προς τη σειρά των ερωτήσεων αλλά και ως την προσθαφαίρεση θεμάτων στις ερωτήσεις
(Cohen&Manion,2008). Ο οδηγός συνέντευξης κατασκευάστηκε με βάση παλαιότερες
έρευνες σχετικών με την παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι έντεκα, συνολικά,
ερωτήσεις της συνέντευξης χωρίστηκαν σε τέσσερις υποενότητες-κατηγορίες. Οι δύο πρώτες
είναι γενικές ερωτήσεις, οι πέντε επόμενες ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις διερεύνησης της «Χ»
κατηγορίας της θεωρίας του McGregor, οι επόμενες τρεις ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις
διερεύνησης της «Ψ» κατηγορίας της θεωρίας του McGregor και η τελευταία ερώτηση είναι
διασταυρωτική, στην προσπάθεια μας να συσχετίσουμε τη θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών
του A. Maslow με τη θεωρία του «Χ» και «Ψ» του D. McGregor.

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας
Από την παραπάνω έρευνα κατορθώσαμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, που
συνοψίζονται ακολούθως:
➢ Το 72,22% των διευθυντών θεωρούν ότι το σύνολο των διδασκόντων του σχολείου
τους, δεν αποτελούν μία ενιαία και ομογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά ως προς
τους στόχους και τις προσδοκίες τους.
➢ Οι τρεις πρώτες ανάγκες που χρησιμοποιούν οι διευθυντές από τη θεωρία του Maslow
για να παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς τους είναι:
1. Ανάγκες Ασφάλειας:
a) Ασφάλεια(προστασία από κινδύνους και απειλές, διασφάλιση
κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος) 13,04%
b) Καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό 13,04%
c) Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος της αρεσκείας τους
8,69%
2. Ανάγκες Συμμετοχής:
a) Αμοιβές – Επιβράβευση 13,04%
b) Δικαιοσύνη 8,69%
c) Θετικό σχολικό κλίμα 8,69%
3.

Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης
a) Αμοιβές – Επιβράβευση 100%
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➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που τους αρέσει να καθοδηγούνται σε
ποσοστό 28,13%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που έχουν τάσεις φυγής, υπό την
έννοια ότι επιδιώκουν να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο σε ποσοστό 16,84%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που αποφεύγουν συστηματικά να
αναλαμβάνουν ευθύνες σε ποσοστό 18,33%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που βάζουν πάνω από όλα την
ασφάλεια τους, υπό την έννοια του προσωπικού βολέματος σε ποσοστό 28,83%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που υποκινούνται από το τρίπτυχο
χρήμα – απειλή – τιμωρία σε ποσοστό 10%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που οι προσωπικοί τους στόχοι
ταυτίζονται ή τουλάχιστον προσεγγίζουν του στόχους του σχολείου ως οργανική
μονάδα σε ποσοστό 57,62%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που συνειδητά επιλέγουν υπεύθυνα
πόστα σε ποσοστό 43,05%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων υπάρχουν άτομα που ικανοποιούνται από την ηθική
αμοιβή της ολοκλήρωσης ενός εγχειρήματος ή μίας εργασίας σε ποσοστό 76,78%.
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων, τα άτομα που αρέσκονται να καθοδηγούνται, που
επιδιώκουν να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο, που αποφεύγουν συστηματικά να
αναλαμβάνουν ευθύνες, που βάζουν πάνω από όλα την ασφάλεια τους υπό την έννοια
του προσωπικού βολέματος, που υποκινούνται από το τρίπτυχο χρήμα – απειλή –
τιμωρία, παρακινούνται περισσότερο από τις:
a) Ανάγκες Ασφάλειας 14,70%
b) Ανάγκες Συμμετοχής 14,70%
c) Ανάγκες Βιολογικές – Φυσιολογικές 11,76%
d) Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης 5,88%
➢ Στο σύνολο των διδασκόντων, τα άτομα που οι προσωπικοί τους στόχοι ταυτίζονται ή
τουλάχιστον προσεγγίζουν τους στόχους του σχολείου ως οργανική μονάδα, που
συνειδητά επιλέγουν υπεύθυνα πόστα, που ικανοποιούνται από την ηθική αμοιβή της
ολοκλήρωσης ενός εγχειρήματος ή μίας εργασίας, παρακινούνται περισσότερο από
τις:
a) Ανάγκες Συμμετοχής 23,52%
b) Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης 14,70%
c) Ανάγκες Ασφάλειας 8,82%
d) Ανάγκες Βιολογικές – Φυσιολογικές 5,88%
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➢ Η έρευνά μας κατέδειξε επίσης και τα εξής:
Κατά κοινή ομολογία το 72,22% των Διευθυντών των σχολείων (υποκείμενα της έρευνας
μας), θεωρούν ότι, το σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής δομής που
διευθύνουν, δεν αποτελεί μία ενιαία και ομοιογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά,
επομένως δεν επαληθεύτηκε το θεωρητικό μοντέλο της διπολικής θεωρίας, διότι οι δύο αυτές
ομάδες, όπως οριοθετήθηκαν από τα υποκείμενα της ερευνάς μας (διευθυντές), δεν διαθέτουν
αμιγώς στοιχεία της ομάδας Χ ή της ομάδας Ψ του θεωρητικού μοντέλου, αλλά εμπλέκουν
στοιχεία και χαρακτηριστικά και από τις δύο ομάδες ( Χ και Ψ) σε διαφορετικό βαθμό και
ένταση κατά περίπτωση.

5. Συμπεράσματα
Ύστερα από την ενδελεχή παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαπιστώσαμε τα εξής
συμπεράσματα: α) Λόγω της μη επαλήθευσης του θεωρητικού μοντέλου της διπολικής
θεωρίας Χ και Ψ στην ερευνά μας, δεν δύναται να επιχειρηθεί συσχέτιση του μοντέλου αυτού
με τη θεωρία του Maslow. β)Αναφορικά με την επιλογή κινήτρων για την παρακίνηση των
εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε πως γίνεται κατά περίπτωση η επιλογή των αναγκών προς
κάλυψη, από τα διαζώματα της πυραμίδας του Maslow με σκοπό την παρακίνηση των
εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δυναμικά και όχι στατικά χαρακτηριστικά της κάθε
ομάδας. γ) Επίσης διαπιστώσαμε πως η επιλογή των αναγκών που θα αποτελέσουν τα
κίνητρα σε μία προσπάθεια παρακίνησης βάσει της πυραμίδας του Maslow, δεν ακολουθεί
την αυστηρή και απόλυτη ιεραρχική μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα, αλλά
διαμορφώνουν ένα κράμα κινήτρων βασισμένο στην κατά περίπτωση επιλογή τους, ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία απευθύνονται.
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Διδάσκοντας τα κλάσματα με αναπαραστατικά μοντέλα. Η περίπτωση των ράβδων
κλασμάτων (fraction tiles).
Teaching fractions with representational models. The case of fraction tiles.
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Abstract: The aim of this article is to define the concept of the model for the subject of
Mathematics and its importance in the teaching and learning process. First of all, reference is
made to the mathematical representational models used to teach fractions (area models, set
models, length or number line models). Then, special reference is made to the representational
model of fraction tiles, also called fraction strips, through specific teaching examples. The
examples are given highlight the added value of fraction tiles to the understanding of basic
and complex mathematical concepts for fractions.
Keywords: mathematical models, area models, set models, length or number line models,
fraction strips or fraction tiles
Περίληψη: Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να οριοθετήσει την έννοια του μοντέλου για
το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, καθώς και να αναδείξει τη σημασία του στη
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αρχικά, παρουσιάζονται τα μαθηματικά μοντέλα
αναπαράστασης που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των κλασματικών αριθμών
(μοντέλα εμβαδού ή περιοχής, μοντέλα συνόλων, μοντέλα μήκους ή μέτρησης). Στη συνέχεια
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο αναπαραστατικό μοντέλο των λωρίδων/ράβδων κλασμάτων
(fraction strips or fraction tiles) και παρατίθενται συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα για
την αξιοποίησή του. Μέσω αυτών των παραδειγμάτων τονίζεται η προστιθέμενη αξία που
προσφέρει η εφαρμογή του μοντέλου των ράβδων κλασμάτων στην κατανόηση βασικών και
σύνθετων μαθηματικών εννοιών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των κλασμάτων.
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Λέξεις κλειδιά: μαθηματικά μοντέλα, μοντέλα εμβαδού ή περιοχής, μοντέλα συνόλων,
μοντέλα μήκους ή μέτρησης, λωρίδες/ράβδοι κλασμάτων

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχει ευρέως αναγνωριστεί από τις σύγχρονες θεωρήσεις στο πεδίο της
διδακτικής των Μαθηματικών ότι ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά
οφείλει να μη λειτουργεί περιοριστικά, δίνοντας έμφαση μόνο στην απλή γνώση και την
εφαρμογή εννοιών και διαδικασιών. Αντίθετα, κεντρική θέση στη διάρθρωσή του θα πρέπει
να κατέχει η προσφορά ευκαιριών στους/στις μαθητές/τριες, ώστε να επιλύουν με
αποτελεσματικότητα προβλήματα μέσα στα Μαθηματικά και μέσω των Μαθηματικών
(Τζεκάκη, 2010).
Αν τα παραπάνω μεταφραστούν με όρους καθημερινής διδακτικής πρακτικής, η διδασκαλία
των Μαθηματικών δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μεταφοράς πληροφοριών ούτε συνιστά
παθητική απορρόφηση πληροφοριών από την/τον εκπαιδευτικό ή το σχολικό εγχειρίδιο. Ο /Η
μαθητής/τρια είναι ο/η πρωταγωνιστής/στρια της μαθησιακής διαδικασίας και είναι αυτός/ή
που «παράγει» και δεν «καταναλώνει» γνώση.
Παράλληλα, η οργάνωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι ωφέλιμο να εμπλουτίζεται
με στοχευμένες δραστηριότητες, καθώς και προβληματικές καταστάσεις που θα λειτουργούν
ως μέσο για την ανακάλυψη και οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης από το ν/τη
μαθητή/τρια (Κλιάπης & Κασσώτη, 2005).

2. Αναπαραστατικά μοντέλα στη διδασκαλία των κλασμάτων
Το κλάσμα είναι μια από τις θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες που περιλαμβάνουν τα
σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών. Έρευνες έχουν αναδείξει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί
παρότι διαθέτουν επαρκή διδακτικό χρόνο για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης έννοιας, οι
μαθητές/τριες δυσκολεύονται να την κατανοήσουν (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2005·
Doğan & Işık -Tertemiz, 2019· Doğan & Işık -Tertemiz, 2018).
Ένας σημαντικός παράγοντας που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία των
μαθηματικών εννοιών και συμβάλλει στην επίτευξη των διδακτικών στόχων των νέων
Προγραμμάτων Σπουδών είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση των αναπαραστατικών
μοντέλων. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα αναπαραστατικά μοντέλα βοηθούν
τους/τις μαθητές/τριες να οικοδομήσουν και να κατανοήσουν ευκολότερα σύνθετες
μαθηματικές έννοιες (Cramer, Post & Del Mas, 2002· Lemonidis & Iliadou, 2016· Nishida,
2008).
Ειδικότερα, η κατανόηση των κλασματικών αριθμών από τους/τις μαθητές/τριες είναι εφικτό
να επιτευχθεί μέσω της μάθησης με συνεχείς και διακριτές αναπαραστάσεις για τη
μοντελοποίηση κλασμάτων (Behr, Wachsmuth, & Post, 1988· Martin, Svihla, & Smith, 2012·
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Soni & Okamoto, 2020). Μάλιστα, οι μαθητές/τριες είναι καλό να εκτίθενται σε πολλαπλά
μοντέλα και να αναπτύσσουν αντιλήψεις που τους/τις επιτρέπουν να μεταβαίνουν μεταξύ
διαφορετικών μορφών αναπαραστάσεων που αφορούν κλάσματα (Behr, et al., 1988· Lesh,
Post, & Behr, 1987· Tsai & Li, 2017· Zhang, Clements, & Ellerton, 2015). Προς επίρρωση
των ανωτέρω, η Lamon (2001) σημειώνει ότι η αδυναμία μοντελοποίησης ή αναπαράστασης
των κλασμάτων μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης εννοιολογικής κατανόησης.
H περιδιάβαση στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναδεικνύει τρεις κατηγορίες αναπαραστατικών
μοντέλων (Εικόνα 1) για τη διδασκαλία των κλασμάτων: μοντέλα εμβαδού ή περιοχής,
μοντέλα συνόλων και μοντέλα μήκους ή μέτρησης (Petit, Laird, & Marsden, 2010· Van de
Walle, Karp, & Bay-Williams, 2013).

Εικόνα 1. Τρία διαφορετικά αναπαραστατικά μοντέλα για το κλάσμα ½

Δυστυχώς, τα σχολικά εγχειρίδια τείνουν να χρησιμοποιούν μόνο μοντέλα εμβαδού ή
περιοχής (Hodges, Cady, & Collins, 2008). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές συχνά δεν έχουν τη
δυνατότητα να διερευνήσουν τα κλάσματα με τη χρήση διαφορετικών αναπαραστατικών
μοντέλων (Clarke, Clarke, & Roche, 2011).
2.1. Μοντέλα εμβαδού ή περιοχής
Αναφορικά με τα μοντέλα εμβαδού ή αλλιώς περιοχής χρησιμοποιούνται κατά βάση για τη
μέτρηση και σύγκριση εμβαδών (Σταματόπουλος, 2011). Πρόκειται για μια επιφάνεια ή
περιοχή που υποδιαιρείται σε μικρότερα μέρη και κάθε μέρος μπορεί να συγκριθεί με το όλο
(Van de Walle, 2005). Το κλάσμα δείχνει την επιφάνεια που καλύπτουν τα μέρη σε σχέση με
το όλο της επιφάνειας. Η Εικόνα 2 παρουσιάζει μια ποικιλία μοντέλων αυτής της κατηγορίας.
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Σχήματα
μεγέθους
blocks)

Διπλωμένο χαρτί

διαφορετικού
(pattern

Εικόνα 2. Μοντέλα Εμβαδού (Van de Walle, 2007)

Από τα παραπάνω μοντέλα εμβαδού αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο στα σχολικά
εγχειρίδια είναι οι κυκλικοί δίσκοι-τομείς και οι ορθογώνιες περιοχές, καθώς εστιάζουν στην
έννοια του κλάσματος ως μέρος-όλο (Cramer, Wyberg, & Leavitt, 2008).
2.2. Μοντέλα συνόλων
Σύμφωνα με τον Van de Walle (2005), το όλο στα μοντέλα συνόλων νοείται ως σύνολο
αντικειμένων, ενώ τα υποσύνολά του συνιστούν τα κλασματικά μέρη (π.χ. τα δύο χελιδόνια
είναι τα 2/3 ενός συνόλου τριών χελιδονιών). Το σύνολο τρία στο συγκεκριμένο παράδειγμα
αντιπροσωπεύει το όλο ή την ακέραιη μονάδα (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Μοντέλο συνόλου

Επομένως, σε αυτήν την κατηγορία, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 4, μπορούν να
περιλαμβάνονται σύνολα διαφόρων υλικών ή εικονικών αναπαραστάσεων (π.χ. σύνολα από
μολύβια, από βιβλία, από τετράγωνα χαρτιά, από δίχρωμα πούλια κ.ά.)
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Εικόνα 4. Σύνολα από έγχρωμα τετράγωνα χαρτιά ή από δίχρωμα πούλια (Σταματόπουλος, 2011)

Επειδή η χρήση αυτών των μοντέλων περιλαμβάνει τη δυνατότητα να σκέφτεται κανείς πάνω
σε ένα κλασματικό μέρος ενός συνόλου διαφόρων αντικειμένων, οι μαθητές/τριες, ειδικότερ α
των μικρότερων τάξεων, δυσκολεύονται στην κατανόησή τους (Petit et. al., 2010· Van de
Walle, 2007). Παρ’ όλα αυτά, τα μοντέλα συνόλων συμβάλλουν στη συγκρότηση
σημαντικών συνδέσεων με πολλές καθημερινές εφαρμογές των κλασμάτων.
2.3. Μοντέλα μήκους ή μέτρησης
Τα μοντέλα μήκους ή μέτρησης μοιάζουν αρκετά με τα μοντέλα εμβαδού. Η διαφορά τους
έγκειται στο γεγονός ότι συγκρίνονται μήκη αντί για εμβαδά (Σταματόπουλος, 2011· Van d e
Walle, 2005). Στα συγκεκριμένα μοντέλα συγκαταλέγονται τα ευθύγραμμα τμήματα, οι
λωρίδες/ράβδοι κλασμάτων (fraction strips or fraction tiles), οι ράβδοι (rods) του Cuisenaire,
η αριθμογραμμή και οι διπλωμένες λωρίδες χαρτιού (Εικόνα 5).

Αριθμογραμμή

Λωρίδες/ράβδοι κλασμάτων ή ράβδοι του Cuisenaire

Ευθύγραμμο τμήμα

Διπλωμένες λωρίδες χαρτιού

Εικόνα 5. Μοντέλα μήκους ή μέτρησης για κλάσματα (Σταματόπουλος, 2011· Van de Walle, 2007)

Παρατηρώντας την αριθμογραμμή στην Εικόνα 5 είναι εμφανές ότι το όλο είναι η μονάδα
του μήκους, τα ίσα μέρη ορίζονται από ίσες αποστάσεις και το κλάσμα δείχνει τη θέση ενός
σημείου. Σύμφωνα με την Κολέζα (2000), εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης της
αριθμογραμμής είναι το κουτί των κλασμάτων (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6. Το κουτί των κλασμάτων (Κολέζα, 2000)

Τα μοντέλα μήκους είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της κατανόησης των κλασμάτων
από τους/τις μαθητές/τριες. Πρόσφατες ανασκοπήσεις ερευνών για τα κλάσματα αναφέρουν
ότι η αριθμογραμμή βοηθά στην κατανόηση ενός κλάσματος ως αριθμό (Petit et al., 2010·
Siegler et al., 2010). Στην ίδια κατεύθυνση, ο Siegler et al. (2010) παροτρύνει τους/τις
εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τις αριθμογραμμές ως εργαλείο αναπαράστασης των
κλασμάτων από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

3. Η περίπτωση με τις λωρίδες/ράβδους κλασμάτων (fraction tiles or fraction
strips)
Οι λωρίδες ή ράβδοι κλασμάτων, όπως προαναφέρθηκε, ανήκουν στην κατηγορία των
αναπαραστατικών μοντέλων μήκους ή μέτρησης για τη διδασκαλία των κλασματικών
εννοιών.
Πρόκειται για μια εκδοχή των ράβδων του Cuisenaire τις οποίες μπορεί κάποιος να μιμηθεί
χρησιμοποιώντας λωρίδες διαφόρων χρωμάτων (Σταματόπουλος, 2011). Κάθε λωρίδα έχει
διαφορετικό χρώμα, ενώ είναι χωρισμένη σε διαφορετικό αριθμό ίσων μερών, συνήθως μέχρ ι
τα 12 μέρη. Μόνο η πρώτη λωρίδα που αναπαριστά την ακέραιη μονάδα είναι ενιαία (Εικόνα
7).
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Εικόνα 7. Λωρίδες κλασμάτων (πηγή: Βιβλίο του Μαθητή των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης)

Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπαράστασης συμβάλλει σημαντικά στη διδασκαλία
πολύπλοκων εννοιών των κλασμάτων (π.χ. ισοδυναμία κλασμάτων, πράξεις κλασματικών
αριθμών κ.ά.). Ταυτόχρονα, όμως, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να
σχεδιάσουν αντίστοιχες λωρίδες σε ένα απλό χαρτί ή χαρτόνι και να εργαστούν είτε ατομικά
είτε ομαδικά. Υποδείγματα για τον σχεδιασμό τους υπάρχουν στο παράρτημα του βιβλίου του
μαθητή των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης.

4. Διδακτικά παραδείγματα με λωρίδες/ράβδους κλασμάτων
Στο μέρος αυτό θα αναπτυχτούν τέσσερα διδακτικά παραδείγματα που βασίζονται στη χρήση
του αναπαραστατικού μοντέλου των ράβδων κλασμάτων προκειμένου να κατανοηθούν
βασικές έννοιες των κλασματικών αριθμών, όπως η μετατροπή καταχρηστικού κλάσματος σε
μεικτό αριθμό και το αντίστροφο, η ισοδυναμία κλασμάτων και η πρόσθεση ετερώνυμων
κλασμάτων.
4.1. Από το καταχρηστικό κλάσμα στον μεικτό αριθμό
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπαραστήσουν το καταχρηστικό κλάσμα 7/5 με τις
ράβδους/λωρίδες κλασμάτων και στη συνέχεια να περιγράψουν τη διαδικασία μετατροπής
του σε μεικτό αριθμό με τη βοήθειά τους. Στο τέλος καταγράφουν την τελική τους απάντηση
με αριθμητικά σύμβολα (Εικόνα 8).
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Εικόνα 8. Μετατροπή καταχρηστικού κλάσματος σε μεικτό αριθμό

Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραματίζουν τα υποβοηθητικά ερωτήματα που θέτει
ο/η εκπαιδευτικός με στόχο να ενεργοποιήσει τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών:
7

•

«Σε πόσες κλασματικές μονάδες αναλύεται ο κλασματικός αριθμός ; »

•

«Πόσες από τις κλασματικές μονάδες που αναλύσατε παραπάνω είναι ισοδύναμες με
μία ακέραιη μονάδα;»

•

«Πόσες κλασματικές μονάδες περισσεύουν;»

5

4.2. Από τον μεικτό αριθμό στο καταχρηστικό κλάσμα
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπαραστήσουν τον μεικτό αριθμό με τις ράβδους/λωρίδες
κλασμάτων και στη συνέχεια να τον αναλύσουν σε κλασματικές μονάδες με τη βοήθειά τους .
Στο τέλος καταγράφουν την τελική τους απάντηση με αριθμητικά σύμβολα (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Μετατροπή μεικτού αριθμού σε καταχρηστικό κλάσμα

Τα υποβοηθητικά ερωτήματα που θέτει ο/η εκπαιδευτικός κατά σειρά είναι τα εξής:
1

•

«Ποιο είναι το ακέραιο μέρος και ποιο το κλασματικό μέρος του μεικτού αριθμού 1 ; »

•

«Σε πόσες κλασματικές μονάδες με παρονομαστή το 2 μπορούμε να αναλύσουμε την
ακέραιη μονάδα;»

•

«Πόσες κλασματικές μονάδες με παρονομαστή το 2 έχουμε συνολικά;»

2

4.3. Ισοδύναμα κλάσματα
Οι μαθητές/τριες, παρατηρώντας την Εικόνα 10 με τις λωρίδες/ράβδους κλασμάτων, θα
προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας ισοδυνάμων κλασμάτων και θα
ανακαλύψουν έναν από τους αλγόριθμους της δημιουργίας τους.
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Εικόνα 10.

4.4. Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων
Οι μαθητές/τριες, ανακαλύπτουν τον αλγόριθμο πρόσθεσης ετερώνυμων κλασμάτων με τη
βοήθεια των λωρίδων/ράβδων κλασμάτων (Εικόνα 11).

Εικόνα 11. Πρόσθεση ετερώνυμων κλσμάτων
Page 50 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

5. Συζήτηση - Προτάσεις
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιληφθούν τη σημασία και την αξία της ενσωμάτωσης
ποικίλων αναπαραστατικών μοντέλων στη διδασκαλία σύνθετων μαθηματικών εννοιών όπως
τα κλάσματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η σκέψη των παιδιών να οδηγείται από το
συγκεκριμένο στο αφηρημένο (Cuoco & Curcio, 2001).
Μεταξύ άλλων, η χρήση αναπαραστατικών μοντέλων βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να
κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες και σχέσεις, να εκφράσουν τη σκέψη τους, να
διατυπώσουν επιχειρήματα και να ερμηνεύσουν πραγματικές καταστάσεις. Προς επίρρωση
των ανωτέρω, ο Van de Walle (2005) τονίζει ότι αυτά τα μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν
ως παιχνίδια δοκιμής και ομιλίας.
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι η λανθασμένη χρήση αυτών των μοντέλων,
καθώς η απλή παρουσίασή τους από τον/την εκπαιδευτικό, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών/τριών, δε διασφαλίζει την οικοδόμηση της γνώσης. Τέλος, προτείνεται οι
μαθητές/τριες να εισαχθούν σταδιακά από το ένα μοντέλο αναπαράστασης στο άλλο, ώστε
μετά από καιρό να έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα του καθενός και να είναι σε θέση να
επιλέγουν το καταλληλότερο, ανάλογα με την προβληματική κατάσταση που τίθεται κάθε
φορά (Zhang et al., 2015).
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Διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν το αίσθημα της μαθηματικοφοβίας.
Investigating the factors that cause the feeling of mathematical phobia.
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Abstract: During the school life of children, difficulties and problems appear in several
subjects, which in turn are the cause of the formation of negative attitudes and feelings.
Perhaps the most important feeling is that of fear of mathematics. The content of the article
consists of a bibliographic review of the causes of the feeling of fear about mathematics
(mathophobia - mathematic anxiety) of students in particular, as defined by Tobias and
Weissbrod (1980). An attempt is made to present and categorize the main causes, as they are
mentioned in the modern international literature, based on their common elements. The
conclusion of this paper confirms the multifaceted and multidimensional nature of the fact ors
that lead to the appearance and enhancement of stress, fear of mathematics.
Keywords: math, fear, anxiety, causes
Περίληψη: Στη διάρκεια της σχολικής ζωής των παιδιών εμφανίζονται δυσκολίες και
προβλήματα σε αρκετά μαθήματα, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν την αιτία
διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και αισθημάτων. Ίσως το σημαντικότερο αίσθημα είναι
εκείνο του φόβου για τα μαθηματικά.. Το περιεχόμενό του άρθρου συνίσταται σε μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση των αιτιών του αισθήματος της μαθηματικοφοβίας (mathophobia
– mathematic anxiety) των μαθητών κυρίως, όπως αυτό ορίζεται από τους Tobias και
Weissbrod (1980). Επιχειρείται μια παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των βασικότερων
αιτιών, όπως αυτά αναφέρονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, με βάση τα κοινά τους
στοιχεία. Το συμπέρασμα της συγκεκριμένης εργασίας επιβεβαιώνει το πολύμορφο και
πολυδιάστατο των παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση και ενίσχυση του άγχους, του
φόβου για τα μαθηματικά.
Λέξεις κλειδιά: math, fear, anxiety, causes

1. Εισαγωγή
Τα μαθηματικά αποτελούν κατά πολλούς το «κλειδί» στην ανάπτυξη, καθώς η εξέλιξή τους
στην πορεία του χρόνου, υπήρξε παράγοντας γένεσης και περαιτέρω εξέλιξης του συνόλου
των άλλων επιστημών. Η διεθνής Μαθηματική Κοινότητα και η Unesco ανακήρυξαν το έτος
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2000 ως παγκόσμιο έτος των Μαθηματικών. Η συνειδητή αυτή επιλογή του πρώτου έτους της
νέας χιλιετίας αναδεικνύει σημειολογικά τη σπουδαιότητα των μαθηματικών για τη σύγχρονη
κοινωνία και τους τομείς της έκφρασής της (Bishop, 1996).
Στη σύγχρονη εποχή της επονομαζόμενης τεχνολογικής και ψηφιακής «επανάστασης»
εξαιτίας των ολοένα αυξανόμενων και πολύπλοκων απαιτήσεων, αποτελεί επιτακτική
αναγκαιότητα η ανάπτυξη πολλαπλών νοητικών λειτουργιών. Η ανάπτυξη αυτή είναι
απαραίτητο να δομηθεί με βάση την ορθολογιστική και γρήγορη σκέψη, την οποία, κατά τον
Τουμάση (2004), μπορούν να καλλιεργήσουν τα μαθηματικά, καθώς θεωρούνται ιδανικά στο
να διαμορφώσουν το βασικό υπόβαθρο για την κατάκτηση της γνώσης, αλλά και σημαντικό
εφόδιο για υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση. Ως επιτακτική, επομένως, απαίτηση
της σύγχρονης εποχής προβάλλεται η ανάγκη να αναπτύξουν οι μαθητές θετικές στάσεις προς
τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες μέσω της παρεχόμενης προς αυτούς εκπαίδευσης.
Στην Ευρωπαϊκή έκθεση του Μαΐου του 2000 αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης
σχολικής εκπαίδευσης, στον δείκτη για τα Μαθηματικά αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι μια
από τις κυριότερες προκλήσεις της εποχής αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλης εκπαιδευτικής
μεθόδου, η οποία θα καλλιεργεί ενσυνείδητα στους μαθητές θετική στάση απέναντι στα
Μαθηματικά, ενώ παράλληλα θα τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν και να εμπεδώσουν τις
αποκτηθείσες γνώσεις τους. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται η μεγάλη αντίθεση της εποχής μας.
Ενώ η αξία της μαθηματικής επιστήμης ολοένα ενδυναμώνεται και θεωρείται κοινά
αποδεκτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων (ανηλίκων και ενήλικων) υιοθετούν
αρνητική στάση απέναντι στα μαθηματικά και δε διστάζουν να παραδέχονται ότι τα
αντιμετωπίζουν ως τον χειρότερο εφιάλτη στα όνειρά τους (Tobias & Weissbrod, 1980).
Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Burns (1998), ότι τα δύο τρίτα των αμερικανικών
ενηλίκων απεχθάνονται και φοβούνται τα μαθηματικά.
Μεταξύ των αρνητικών στάσεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνο του φ οβου και
του άγχους απέναντι στα Μαθηματικά. Όπως επισημαίνουν οι Φιλίππου και Χρίστου (1995),
το άγχος είναι η αντίδραση του ατόμου στις διάφορες μορφές πίεσης και συχνά εξελίσσεται
σε φοβία προς την πηγή αυτής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα μαθηματικά. Η
διερεύνηση του φαινομένου της μαθηματικοφοβίας (Johann, 2011), ξεκίνησε συντονισμένα
στις αρχές του 1970 από ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών με κυριότερους τους Richardson
και Suinn (1972).

2. Το αίσθημα της μαθηματικοφοβίας.
Η αποστροφή προς τα μαθηματικά, μπορεί να οριστεί ως ένα αρνητικό συναίσθημα ή μια
αρνητική αντίδραση του ατόμου, όταν του ζητείται να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. H
δυσφορία, η ένταση, το άγχος και τελικά ο φόβος που νιώθουν τα παιδιά, όταν ασχολούνται
με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε
ακαδημαϊκές καταστάσεις, αποδίδεται με τον όρο μαθηματικοφοβία (Richardson & Suinn,
1972 . Tobias, 1994).
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Η μαθηματικοφοβία (mathophobia), που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται και ως
μαθηματικό άγχος (math anxiety), δεν είναι παθολογική κατάσταση. Η μορφή αυτή άγχους
χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρουν οι Tobias και Weissbrod (1980), από πανικό, ανικανότητα,
αίσθημα παράλυσης και διανοητικής αποδιοργάνωσης. Η μαθηματικοφοβία έχει ως αρχικό
αποτέλεσμα την μείωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, η οποία στη συνέχεια παραλύει
τη σκέψη τους και επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά. Οι φτωχές
επιδόσεις με τη σειρά τους ενισχύουν τον αρνητισμό και το δέος των παιδιών για τη
μαθηματική επιστήμη δημιουργώντας σχεδόν αναπόφευκτα έναν φαύλο κύκλο (Τουμάσης,
2004). Από τις πλέον γνωστότερες μεθόδους μέτρησης του μαθηματικού άγχους είναι η
κλίμακα MARS (Mathematics Anxiety Rating Scale), η αρχική μορφή της οποίας
διαμορφώθηκε από τους Richarson και Suinn (1972)1.

3. Διερεύνηση των αιτιοκρατικών παραγόντων της μαθηματικοφοβίας.
3.1 Κατηγοριοποίηση των αιτιοκρατικών παραγόντων.
Οι αιτιοκρατικοί παράγοντες του αισθήματος της μαθηματικοφοβίας μπορούν να διακριθούν
σύμφωνα με τους Baloglu και Kocak (2006), σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
εντάσσονται όσοι αναπτύσσονται εξαιτίας προσωπικών χαρακτηριστικών των ατόμων
(dispositional factors), στη δεύτερη ανήκουν εκείνοι που απορρέουν φύση του μαθήματος
(situational factors) και στην τρίτη όλοι εκείνοι που σχετίζονται με τις τις εσωτερικές και
εξωτερικές συνθήκες του κοινωνικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
(environmental factors). Ο εντοπισμός μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία του συνόλου των
αιτιοκρατικών παραγόντων του άγχους για τα μαθηματικά, πέρα από τον προσδιορισμό της
συχνότητας εμφάνισης και της δυναμικής του καθενός ξεχωριστά, μπορεί να συνεισφέρει
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την αλληλοσυσχέτισή τους.

H κλίμακα MARS (Mathematics Anxiety Rating Scale)και περιελάμβανε ενενήντα οκτώ δείκτες διάγνωσης και
προτεινόμενης θεραπείας ατόμων που δεν υπέφεραν από άλλες εντάσεις, αλλά από άγχος για τα μαθηματικά Η
τελευταία μορφή της κλίμακας μέτρησης του άγχους για τα μαθηματικά διαμορφώθηκε από τους Plake και Parker
(1982), οι οποίοι περιόρισαν για λόγους αποτελεσματικότητας τους δείκτες του σε είκοσι τέσσερεις.
1
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ατομικοί παράγοντες

• παράγοντες που αναφέρονται στα συναισθήματα στην
ψυχολογία και την αυτοαντίληψη. Με τον όρο
αυτοαντίληψη οι Townsend και Wilton (2003)
προσδιορίζουν την ικανότητα των μαθητών να
διαχειρίζονται και να διερευνούν προσωπικά τις
μαθηματικές έννοιες.

παραγόντες που
αναφέρονται στη
φυση του μαθήματος

• στους παραγόντες
μαθηματικοφοβίας, που
αναφέρονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα του
μαθήματος των μαθηματικών, εντάσσονται η φύση του
μαθήματος, οι μέθοδοι σχεδιασμού και διεξαγωγής της
διδασκαλίας.

παραγοντες που
σχετίζονται με τις
εσωτερικές και
εξωτερικές συνθήκες
του περιβάλλοντος

• οι παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο, την
ηλικία και τις προηγούμενες μαθηματικές
εμπειρίες των μαθητών.

Διάγραμμα 3.1 Παράγοντες Μαθηματικοφοβίας

3.2 Παράγοντες σχετικά με τα μαθηματικά
3.2.1 Η φύση των μαθηματικών.
Είναι αρκετά διαδεδομένη η άποψη ότι οι μαθηματικές γνώσεις είναι μια «αλυσίδα», κάθε
κρίκος της οποίας προστίθεται στον προηγούμενο. Στη βάση της αντίληψης αυτής η
προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών ταυτίζεται με την τυπική γνώση που προβλέπεται από το
αναλυτικό πρόγραμμα προηγούμενων τάξεων και μπορεί είτε να υποστηρίξει την καινούρια
γνώση είτε να μην την υποστηρίξει όταν είναι ελλιπής (τα περίφημα «κενά» των παιδιών).
Έτσι, λόγω της αλυσοειδούς διάταξης η καταστροφή, έστω και ενός κρίκου, διαταράσσει την
συνεκτικότητα και τη συνοχή της. Ταυτόχρονα, η αυστηρή σειρά που ακολουθείται στερεί
από τον μαθητή την δυνατότητα διαφορετικής επιλογής ενώ παράλληλα απαγορεύει τη
δυνατότητα ανάπλασης των προσλαμβανόμενων γνώσεων όσο και όπως αυτός επιθυμεί
(Γαγάτσης, 1987). Σύμφωνα με τον Jamison (2000), η μαθηματική γλώσσα διαφοροποιείται
από τις υπόλοιπες γλώσσες σε τρία κύρια σημεία: α) στην απουσία γραμματικών χρόνων, β)
στην απουσία συναισθηματικού περιεχομένου και γ) στην απόλυτη ακρίβειά της. Η ακρίβεια,
η συντομία, και η αυστηρότητα των νοημάτων, που απαιτεί αυτή, λειτουργούν
αποθαρρυντικά και ανασταλτικά.
Ένας από τους κυριότερους λόγους της δυσκολίας στα μαθηματικά θεωρείται ότι οφείλεται
στην αδυναμία και έλλειψη κατανόησης εκ μέρους των μαθητών των αποχρώσεων και των
νοημάτων της μαθηματικής γλώσσας, αφού η έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούνται
γίνεται συχνά στενή και ακριβής (Warren, 2006). Επιπλέον, λόγω της απουσίας εξερεύνησης
και ανάπτυξης της μαθηματικής γλώσσας, πέραν του συγκεκριμένου μηχανικού επιπέδου, η
επικοινωνία στα μαθηματικά γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου παθητικά με αποτέλεσμα τα
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μαθηματικά να εκφυλίζονται σε μια νεκρή γλώσσα (Ellerton, 1986). Σύμφωνα με τον
Αγαλιώτη (2000), ένα μαθηματικό κείμενο είναι ανέφικτο να το αναγνώσει κάποιος γρήγορα,
καθώς κάθε λέξη του έχει σημασία. Δυσκολίες και προβλήματα λόγω της ανεπιτυχούς ή
ελλιπούς αποκωδικοποίησης του μαθηματικού κειμένου εντοπίζονται ιδίως στην περίπτωση
των γραπτών προβλημάτων.
Σύμφωνα με τους Μαστρογιάννη και Μαλέτσκο (2007), διδάσκοντας μαθηματικά στην
πραγματικότητα εισάγουμε μια νέα γλώσσα και στο νέο πλαίσιο επικοινωνίας η γλώσσα των
Μαθηματικών γίνεται και ορίζεται ως αντικειμενική σε αντίθεση με την ελληνική που αποκτά
τον ρόλο της μεταγλώσσας. Αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση που συντελείται στον τομέα
γλώσσα – γλωσσολογικό επίπεδο αποτελεί μείζων αιτία δυσχέρειας στην προσπάθεια
κατανόησης και εκμάθησης της μαθηματικής γλώσσας.
3.2.2 Οι μέθοδοι διδασκαλίας
Οι διδακτικές μέθοδοι και ιδιαίτερα ο φορμαλιστικός τρόπος προσέγγισης και παρουσίασης
των μαθηματικών εννοιών, διαδικασιών και τεχνικών συνθέτουν έναν επιπλέον παράγοντα
ενίσχυσης του φόβου απέναντι στα μαθηματικά. Συμφώνα με τον Τουμάση (2004), η
τυποποίηση, η λογική αυστηρότητα και η ακραία αφαίρεση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του φορμαλιστικού στυλ ανάπτυξης.
Παρά τις όποιες εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στις διδακτικές μεθόδους και το περιεχόμενο
των αναλυτικών προγραμμάτων, οι μαθητές μαθαίνουν από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια
ότι πρέπει να θυμούνται και να απομνημονεύουν. Εξασκούνται στους υπολογισμούς και τις
πράξεις με την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν την ικανότητα να τις εκτελέσουν σωστά Αυτό
συνεπάγεται από νωρίς την υπερφόρτωση της μνήμης τους με τύπους και ορισμούς (Βαϊνά,
1982). Η μηχανική αποτελεσματικότητα και σταδιακή φετιχοποίησή της, συμβάλει στην μια
αυτοματοποίηση της μαθηματικής διεργασίας και της μαθηματικής σκέψης (Καραγεώργου,
1994). Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κατάστασης ευνοούν την εμφάνιση και διόγκωση
προβλημάτων που ενισχύουν το άγχος και το φόβο των μαθητών για τα μαθηματικά.
3.2.3 Οι μέθοδοι αξιολόγησης.
Οι κακές μέθοδοι αξιολόγησης, ιδιαίτερα τα τεστ και τα διαγωνίσματα, επηρεάζουν αρνητικά
ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία, προπάντων στην περίπτωση που γίνονται
αυτοσκοπός. Οι αληθινές πνευματικές ικανότητες υπολογίζονται κοντόφθαλμα μέσω απλών
αριθμητικών αποτελεσμάτων. Με αυτές τις τακτικές, όμως, όχι μόνο διαστρεβλώνεται η
πολυδιάστατη φύση της κατανόησης και της μάθησης των μαθηματικών, αλλά και ενισχύεται
ακόμη περισσότερο η απέχθεια απέναντί τους. Η πλειονότητα αυτών των δοκιμασιών
διεξάγεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ως επί το πλείστον παραβιάζουν κάθε αρχή για τη
δημιουργική διδασκαλία των μαθηματικών. Συνεπώς, εύλογα δημιουργείται φοβία και
ανησυχία στους μαθητές για το συγκεκριμένο κομμάτι στην μαθητική καθημερινότητά τους.
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Ακόμη και η πιθανή αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης ενισχύει την ανασφάλειά τους,
γιατί έχουν μάθει να παπαγαλίζουν και να αποστηθίζουν μηχανικά (Τουμάσης, 2004).
Το κυνήγι του καλού βαθμού στιγματίζει την προσπάθεια των Ελλήνων μαθητών από τις
πρώτες τάξεις του δημοτικού έως και τις τελευταίες του λυκείου. Η πρόοδός τους είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καλό και άριστο βαθμό 2, ο οποίος μετατρέπεται στον απόλυτο
αυτοσκοπό, αλλά την ίδια στιγμή μειώνεται η διάθεση για γνήσια μάθηση, για διεύρυνση των
νοητικών οριζόντων και για αυθεντική απόλαυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Παράλληλα, το άγχος και η αγωνία για ολοένα πιο βελτιωμένες και αποτελεσματικές
επιδόσεις αυξάνονται (Μαράτου κ.ά., 2006).
3.3 Προσωπικοί παράγοντες.
Στη σύγχρονη εποχή οι γονείς συνηθίζουν να παρέχουν αυξημένες ανέσεις στα παιδιά τους,
τα οποία εθίζονται σε αυτό το κλίμα ευκολίας και τείνουν να αποφεύγουν την αληθινή επαφή
με τη γνώση, την πνευματική καλλιέργεια και ειδικότερα με τα μαθηματικά. Βαθμιαία
δημιουργούνται και συσσωρεύονται κενά γνώσεων, αποδυναμώνεται η μαθηματική κρίση
τους και ταυτόχρονα ενδυναμώνεται ο φόβος για το συγκεκριμένο μάθημα και τις εγγενείς
και ρεαλιστικές δυσκολίες του. Η αλόγιστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για απλές
καθημερινές μαθηματικές πράξεις αποδεικνύει με ενάργεια τις παγιωμένες συνήθειες των
μαθητών με λογική συνέπεια την απώλεια της αυτοπεποίθησής τους σχετικά με την ορθότητα
των μαθηματικών πράξεων και την ψυχική ταλαιπωρία εξαιτίας της ανασφάλειας που τους
κυριεύει, όταν τους απαγορεύεται η χρήση τους σε διάφορες γραπτές δοκιμασίες.
Η αυτοεκτίμηση θεωρείται καθιερωμένος παράγοντας άγχους. Όταν απειλείται η
αυτοεκτίμηση, δημιουργείται στους ανθρώπους άγχος. Σύμφωνα με έρευνες της Dweck
(1976), ορισμένα παιδιά στιγματίζονται λόγω μιας αποτυχίας που βιώνουν και καθίστανται
ανίκανα σε αντίθεση με μια άλλη μερίδα μαθητών που αυτή η αποτυχία τους οδηγεί στις
επίμονες προσπάθειες στο μέλλον και στη βελτίωση της επίδοσής τους. Σύμφωνα με αυτό το
φαινόμενο της «λόγιας αμηχανίας» ως προς την πρώτη διάσταση το άτομο πιστεύει ότι δεν
μπορεί να ξεπεράσει την αποτυχία και μειώνει την αυτοεκτίμησή του. Για αυτόν τον λόγο
μαθητές σε μαθηματικό περιβάλλον, επειδή βίωσαν κάποια αποτυχία, βασανίζονται από το
συναίσθημα της μαθηματικοφοβίας.
Όταν ένα άτομο θεωρείται «αδύνατο» στον τομέα των μαθηματικών, προϊόντος του χρόνου
ενστερνίζεται τον χαρακτηρισμό, τον αποδέχεται πλήρως και προσανατολίζει τη
συμπεριφορά του ανάλογα. Ως συνέπεια όχι μόνο δεν κατορθώνει να ξεπεράσει τις όποιες

2 Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), οι εννέα στους δέκα μαθητές γυμνασίου

με ακριβές ποσοστό το 91,9% δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται πολύ για τον βαθμό στα μαθήματα και ότι επιθυμούν να
έχουν πάντα καλούς βαθμούς, ενώ το συγκεκριμένο ποσοστό στους μαθητές λυκείου είναι ακόμη υψηλότερο.
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αδυναμίες του, αλλά θεωρεί τα μαθηματικά ως ανυπέρβλητο εμπόδιο και σταδιακά
αποστρέφεται το μάθημα έχοντας την τάση να καταλήξει ακόμη και στην απόρριψή του.
Πιθανή αίτια της εμφάνισης του άγχους και του φόβου για τα μαθηματικά αποτελεί η ύπαρξη
δυσαριθμησίας, βραχείας μνήμης ή άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Τα παιδιά που
παρουσιάζουν τέτοιου είδους προβλήματα πιθανότατα αναπτύσσουν αρνητική στάση
απέναντι στα μαθηματικά (Miles & Miles, 1992). Η ικανότητα αντίληψης και ο βαθμός
κατανόησης των μαθηματικών εννοιών συνδέονται άμεσα με την πιθανή εμφάνιση
μαθηματικοφοβίας. Ο βαθμός νοητικής ανάπτυξης και το επίπεδο ωριµότητας των
λειτουργιών της µνήµης, της κρίσης και της παράστασης σχετίζονται με την εμφάνιση και
την αύξηση του άγχους σε σχέση με μαθηματικά.
Στους παραπάνω παράγοντες προστίθεται ακόμη ένας εξίσου σημαντικός. Πρόκειται για την
«αυτοϊδέα», δηλαδή την αντίληψη των μαθητών για την ακαδημαϊκή ικανότητά τους να
έχουν επιτυχία στο σχολείο ή σε ένα γνωστικό αντικείμενο (Young, 2000). Μακροχρόνιες
μελέτες συμπεραίνουν ότι η αυτοϊδέα επηρεάζει άμεσα τη στάση του μαθητή και την επίδοσή
του στα μαθηματικά. Ο Leder (1992) ισχυρίζεται ότι οι πεποιθήσεις ενός ατόμου για τον
εαυτό του, αλλά και για τα μαθηματικά, διαδραματίζουν πρωταρχικό έως και καθοριστικό
ρόλο στην συμπεριφορά του μαθητή στις μαθηματικές δραστηριότητες.
3.4 Περιβαλλοντικοί παράγοντες.
3.4.1 Προκαταλήψεις – Στερεότυπα
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους εμφάνισης της μαθηματικοφοβίας είναι η ύπαρξη
σημαντικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, που, σύμφωνα με τους Ashcraft και Kirk
(2001), συντελούν καταλυτικά στην ελάττωση της «working memory» που είναι διαθέσιμη
για την επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων για την ολοκλήρωση ενός μαθηματικού
θέματος. Συνήθεις είναι οι απόψεις ότι τα μαθηματικά είναι µια ικανότητα που είτε την έχεις
είτε όχι, ότι δηλαδή κάποιοι γεννιούνται προικισμένοι με ειδικές μαθηματικές δυνατότητες,
ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Οι προκαταλήψεις αυτές έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα..
Χαρακτηριστικά ο Πλάτωνας στην Πολιτεία αναφέρει: «Ταύτα δε (μαθηματικά), σύμπαντα
ουχ ως ακριβείας εχόμενα δει διαπονείν τους πολλούς αλλά τινάς ολίγους».
Μορφές στερεοτύπων που ενισχύουν την άποψη ότι τα μαθηματικά προορίζονται για λίγους
και εκλεκτούς του πνεύματος. ελλοχεύουν μέσα στη δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήματος. Η έρευνα των Fennema et.al. (1990) έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό των
εκπαιδευτικών θεωρούν τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να μαθαίνουν μαθηματικά.
Σύμφωνα με τους ιδίους εκπαιδευτικούς οι επιτυχίες τους αποδίδονται στην φυσική
ικανότητα τους, ενώ εκείνες των κοριτσιών στην προσπάθεια τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί
θεωρούν ότι ακόμα και μεταξύ των άριστων μαθητών τα αγόρια απαντούν εθελοντικά στις
ερωτήσεις του μαθήματος συχνότερα από τα κορίτσια και αισθάνονται μεγαλύτερη
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ευχαρίστηση. Έτσι τα παιδιά συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάζονται από τις διακρίσεις
μεταξύ των δύο φύλων ως προς τα μαθηματικά (Qing Li, 1999).
Η έρευνα της Beilock και των συνεργατών της (2007) έδειξε πως η ενεργοποίηση του
στερεότυπου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους γονείς και ιδιαίτερα το σχολείο, πως τα
αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά, είναι ικανή να προκ αλέσει στα κορίτσια άγχος
εμποδίζοντας τη χρήση των νοητικών εργαλείων που απαιτούνται για την επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων. Έτσι τα κορίτσια εγκαταλείπουν ευκολότερα την προσπάθεια
κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και πιστεύουν ότι οι όποιες αποτυχίες τους
οφείλονται σε παράγοντες που δεν αλλάζουν (Μυλωνά, 1983). Καθοριστικός είναι και ο
ρόλος των σχολικών εγχειριδίων μαθηματικών της μέσης εκπαίδευσης, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι σε αρκετά εξ αυτών οι γυναίκες απεικονίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους
που τονίζουν την περιθωριακή τους θέση στην επιστήμη (Φρειδερίκου, 1995).
3.4.2 Η συμπεριφορά των γονέων.
Η αρνητική συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα μαθηματικά ή η περιορισμένη εμπειρία
τους πάνω σε αυτά μπορούν να προκαλέσουν την αρνητική προδιάθεση των παιδιών τους
(Berman & Furner, 2003). Οι γονείς που διακατέχονταν από φόβο για τα μαθηματικά,
πιθανότατα θα τον περάσουν και στην επόμενη γενιά μέσω της δικής τους διαμορφωμένης
αντίληψης για το θέμα (Kutner, 1992). Τις ίδιες συνέπειες έχει και η αδιαφορία του
οικογενειακού περιβάλλοντος για τις δυσκολίες που συναντά ο μαθητής στα μαθηματικά. Οι
μικρές δυσκολίες στην αρχή, εάν δεν καταπολεμηθούν µε τη βοήθεια και της οικογένειας,
γίνονται ανυπέρβλητες και στη συνέχεια οδηγούν τον μαθητή στην αποτυχία. Η υποστήριξη
που παρέχει σε ένα παιδί η οικογένεια, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη σχολική
πρόοδο του παιδιού και στη βελτίωση της επίδοσής του.
Η οικονομικοκοινωνική κατάσταση των γονέων έχει σχέση με την επίδοση και τη
συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Παιδιά που προέρχονται από
οικογένειες στα χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα παρουσιάζουν αναλογικά
αυξανόμενες αδυναμίες στα μαθηματικά, χαμηλότερες επιδόσεις και τεράστιο άγχος
(Δραγώνα, 2007). Η αστικοποίηση ή μη της περιοχής του σχολείου που φοιτά ο μαθητής
συμβάλλουν εξίσου, καθώς οι μαθητές των αστικών περιοχών εμφανίζουν στατιστικά πιο
θετική στάση για τα μαθηματικά και την επιτυχία σε αυτά.
Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονιών θεωρείται, επίσης, ένας σπουδαιότατος παράγοντας
που επηρεάζει άμεσα τη στάση και την επίδοση των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα
(Lamb & Daniels, 1993). Στην παρούσα έρευνα το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονιών
ορίζεται ως το εκπαιδευτικό επίπεδο το οποίο κατέχουν οι γονείς των μαθητών, δηλαδή οι
σπουδές τις οποίες παρακολούθησαν. Το εκπαιδευτικό γονεϊκό υπόβαθρο είναι μια
σημαντική παράμετρος η οποία προκαθορίζει τις θετικές ή αρνητικές στάσεις των μαθητών
απέναντι στα Μαθηματικά και ασκεί ισχυρή επίδραση στην επίδοσή τους (Athew & Cooper,
1995 · Leder κ.ά., 1997· Fuligni, 1997).
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Οι Smith και Hausaufus (1998) δηλώνουν ότι η οικογένεια και η υποστήριξη που παρέχει σε
ένα παιδί συνεισφέρουν σημαντικά στη σχολική πρόοδο του παιδιού και στη βελτίωση της
επίδοσής του στα Μαθηματικά. Όσο ανώτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών,
κυρίως του πατέρα, τόσο μικρότερη είναι η ανησυχία των μαθητών, που μπορούν να
διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις καταστάσεις. Οι Jong κ.ά. (2000) υπέδειξαν πως οι
γονείς συμμετέχουν ενεργά και ενισχύουν θετικά τους μαθητές κατά την επίλυση της κατ’
οίκον εργασίας τους ανάλογα με το επίπεδο του εκπαιδευτικού τους υποβάθρου, ενώ ο Relich
(1996) υποδεικνύει ότι οι οικογενειακές αυτές επιδράσεις είναι σημαντικότερες και από τις
προσπάθειες του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση των στάσεων των μαθητών στα
Μαθηματικά.
3.4.3 Η συμπεριφορά των καθηγητών.
Στους παράγοντες αποστροφής των μαθητών στα Μαθηματικά περίοπτη θέση κατέχει ο
ρόλος του ίδιου του καθηγητή. Οι επιδράσεις του εξαρτώνται τόσο από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά του όσο και από την διδακτική του
ικανότητα. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), χρησιμοποιώντας τη μαθηματική ορολογία θα
λέγαμε ότι η συμπεριφορά του καθηγητή σε ένα σχολείο είναι συνάρτηση του ρ όλου που
καλείται να διαδραματίσει σε αυτό και της προσωπικότητας του. Η συμπεριφορά αυτή
επηρεάζει άμεσα το κλίμα της τάξης και καθορίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
των μαθητών και του γνωστικού αντικείμενου (Φιλίππου & Χρίστου, 2001), ενώ οι
πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, σε συνδυασμό με τις
διδακτικές μεθόδους που ακολουθεί, επιδρούν καταλυτικά στην επίδοση των μαθητών
(Campbell & Evans, 1997).
Η έρευνα των Φιλίππου και Χρίστου (2001) αναφορικά με την αυτοεκτίμηση των
διδασκόντων, δηλαδή την αίσθηση των ιδίων για την αξία τους, την εμπιστοσύνη στις
διδακτικές, γνωσιακές δυνατότητες τους και την γενικότερη επαγγελματική τους επάρκεια,
έδειξε ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε υψηλό βαθμό ανησυχίας και φόβου. Ο φόβος
αυτός σε συνδυασμό με την μειωμένη αυτοεικόνα και την έλλειψη επαγγελματικού ζήλου
τους καθιστά συναισθηματικά ευάλωτους και αγχώδεις. Η συναισθηματική αυτή κατάσταση
και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών είναι δυνατό να μεταδοθούν στους μαθητές τους
(Cooney et. al., 1988) δημιουργώντας τους αρνητική εικόνα για τα μαθηματικά. Ανάλογα
αποτελέσματα προκύπτουν σύμφωνα με τον Wood (1988), εάν και οι εκκολαπτόμενοι
εκπαιδευτικοί που διακατέχονται από αισθήματα φόβου και άγχους για τα μαθηματικά, δεν
καταφέρουν να τα αποβάλουν πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Ο αυταρχισμός του καθηγητή που επιβάλλει στους μαθητές την άποψή του ως αυθεντία, η
απουσία επαγγελματικής ευσυνειδησίας, η μειωμένη εικόνα που πιθανόν να έχει για την δική
του διδακτική επάρκεια, συμβάλουν δραστικά στην ενίσχυση του αρνητισμού των μαθητών
απέναντι στα μαθηματικά. Τον αρνητισμό και τελικά τον μαθηματικό αναλφαβητισμό
ενισχύει η συναισθηματική ξηρότητα του καθηγητή και η υιοθέτηση ισοπεδωτικής
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αντιμετώπισης απέναντι στο σύνολο των μαθητών του, από τους οποίους έχει χαμηλές
προσδοκίες. Σε αυτό συνηγορούν τα συγκριτικά αποτελέσματα του Programme for
International Student Assessment (PISA) των ετών 2000 και 2003 3.

4. Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, το συναίσθημα της μαθηματικοφοβίας
είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές αρνητικής στάσης απέναντι στα μαθηματικά.
Επιβεβαιώνεται η πολυσύνθετη μορφή των αιτιών της μαθηματικοφοβίας, ενώ παράλληλα
αναδεικνύεται ότι στην πορεία του χρόνου υπάρχει σημαντική αλλαγή στην ιεράρχηση των
σημαντικότερων εξ αυτών. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται εξασθένηση κάποιων αιτιών και
ταυτόχρονα ενδυνάμωση κάποιων άλλων. Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, η υιοθέτηση της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ανέδειξε εμφατικότερα
δυσκολίες που άπτονται της χρήσης του μαθηματικού λεξιλογίου και των μαθηματικών
σύμβολων, εξαιτίας της πολυσημίας. Η απουσία της δια ζώσης διδασκαλίας, η οποία
εμπεριέχει την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ μαθητή και δασκάλου, σε
συνδυασμό με τα αναδυόμενα προβλήματα εξαιτίας των τεχνικών θεμάτων και της απουσίας
βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, ορισμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, είχε ως
αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του φαινομένου της μαθηματικοφοβίας. Στην δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια εκπαίδευση η καθολική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι
πιθανό να έχει επιτείνει εξίσου σε κάποιο βαθμό το αίσθημα του φόβου για τα μαθηματικά. Η
απουσία σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την διερεύνηση
της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο του σύγχρονου εκπαιδευτικού συγκειμένου. Η
ενδελεχής προσέγγιση των παλαιότερων και νεότερων παραγόντων που συντελούν στην
εμφάνιση και μεγιστοποίηση της μαθηματικοφοβίας, μπορεί να συντελέσει καταλυτικά στον
περιορισμό και στην σταδιακή εξάλειψη αυτών, μέσω της συμβολής όλων των
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική πράξη.
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Abstract: The object of this article is the evaluation of the effectiveness of ICT (Informatics
Communication and Technology) training courses for teachers at a cognitive level. The aim
was to broaden the views of philologists within the state of Messinia, who have participated in
ICT training programmes, concerning the gaining of Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPACK) and the application of this knowledge in the school environment and
mainly in the teaching procedure. The research questions were planned to trace how much
TPACK knowledge philologists gained, at what level this knowledge was used in the
everyday teaching procedure and how factors such as age, gender, level of education and
training affect the use of this knowledge. In this research the quantative approach was used.
Data was collected by used of close ended questions. Ninety one philologists who serve in
secondary schools within the state of Messinia participated in the research.
The results of this research indicate that teachers evaluate positively the TPACK knowledge
from their participation in training programmes for ICT but apply this knowledge in specif ic
areas of educational process using mainly applications and software of ICT. The use of ICT
affects factors such as their experience and level of training.
Keywords: Evaluation of training programs, teacher’s opinions, training on ICT,
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), philologists, use of ICT
Περίληψη: Αντικείμενο του άρθρου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
επιμορφωτικών προγραμμάτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για
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εκπαιδευτικούς. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των φιλολόγων του
Νομού Μεσσηνίας, που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ, όσον
αφορά στην απόκτηση Τεχνολογικών Παιδαγωγικών Γνώσεων Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) και
στην εφαρμογή των γνώσεων αυτών στο σχολικό περιβάλλον και ιδίως στην διδακτική
διαδικασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα σχεδιάστηκαν για να ανιχνεύσουν κατά πόσο οι
φιλόλογοι απέκτησαν γνώσεις ΤΠΓΠ, σε ποιο βαθμό τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή
εκπαιδευτική διαδικασία, και κατά πόσο παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επηρεάζουν την απόκτηση και χρήση των γνώσεων αυτών.
Ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση.
Εργαλείο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού
τύπου. Στην έρευνα συμμετείχαν 91 φιλόλογοι, που υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι σύμφωνα με τις απόψεις τους οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν θετικά την απόκτηση
γνώσεων ΤΠΓΠ από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς
στις ΤΠΕ. Τη χρήση των ΤΠΕ επηρεάζουν παράγοντες όπως η εμπειρία τους και το επίπεδο
επιμόρφωσής τους.
Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, απόψεις εκπαιδευτικών,
επιμόρφωση στις ΤΠΕ, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, φιλόλογοι, χρήση
Τ.Π.Ε.

Εισαγωγή
Ο εκπαιδευτικός σήμερα, για να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στον ρόλο του, θα πρέπει
να κατέχει γνώσεις και δεξιότητες σε πολλά και διαφορετικά πεδία: ένα από αυτά σχετίζεται
με τις ΤΠΕ, καθώς η τεχνολογία έχει διεισδύσει σε όλες τις σφαίρες της καθημεριν ής ζωής,
και η επιτυχής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια
βασική διάσταση του επαγγελματικού ρόλου του. Τις γνώσεις αυτές θα τις αποκτήσει μέσα
από τη βασική εκπαίδευσή του αλλά και από προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης (Κοτσαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004). Τα επιμορφωτικά προγράμματα
οφείλουν να προάγουν «την επαγγελματική γνώση του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να είναι πιο
αποτελεσματικός στο έργο του στο σχολείο» (Παπαναούμ, 2008: 57), διαφορετικά μπορεί να
φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα, οδηγώντας στον εφησυχασμό και συγκαλύπτοντας
«χρόνιες ανεπάρκειες του σχολικού θεσμού» (όπ.π.: 60). Υπό αυτό το πρίσμα η αξιολόγησή
τους κρίνεται αναγκαία, αφού μπορεί να δράσει ανατροφοδοτικά και να συμβάλει στην
αποτελεσματικότητά τους (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 20-24). Η οικονομική μάλιστα
κρίση των τελευταίων ετών καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη αξιολόγησης των
προγραμμάτων, στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμού των πόρων που κάθε φορά επενδύονται. Η
συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει, διερευνά και αξιολογεί το επίπεδο γνώσεων, που απέκτησαν
οι εκπαιδευτικοί μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ.
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1. Περιγραφή έρευνας
1.1. Θεωρητικό- Εννοιολογικό πλαίσιο
Η έρευνα βασίστηκε στο εννοιολογικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης
Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) των Angeli & Valanides (2009) και των Mishra και Koehler (2006), οι
οποίοι διαμόρφωσαν μια νέα πρόταση μελέτης του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών
σχετικά με τον τρόπο ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, όπου η Τεχνολογική Γνώση
(ΤΓ), η Παιδαγωγική γνώση (ΠΓ) και η Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) συνδυάζονται και ορίζουν
τρεις νέες συνθετικές γνώσεις:
α) την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (ΤΓΠ): που αποτελεί συνδυασμό ΤΓ και ΓΠ
και αναφέρεται στην γνώση τεχνολογικών εργαλείων και λογισμικών και των δυνατοτήτων
τους, που είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο περιεχόμενο διδασκαλίας,
β) την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (ΤΠΓ): που αποτελεί συνδυασμό ΤΓ και ΠΓ
και αναφέρεται στη γνώση για το πώς τεχνολογικά εργαλεία και λογισμικά συνδέονται με
διαφορετικές παιδαγωγικές στρατηγικές και θεωρίες μάθησης,
γ) την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): που αποτελεί συνδυασμό ΠΓ και ΓΠ
και αναφέρεται στη γνώση παιδαγωγικών στρατηγικών που είναι κατάλληλες για την
καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας, οι οποίες συνδυαζόμενες
αλληλοσχετίζονται και ορίζουν την ΤΠΓΠ. Η ΤΠΓΠ αποτελεί μια συνθετική γνώση που
περιλαμβάνει την κατανόηση της πολυπλοκότητας των σχέσεων μεταξύ μαθητών, δασκάλων,
περιεχομένου, πρακτικών και τεχνολογιών και επομένως αποτελεί ένα στέρεο θεωρητικό
πλαίσιο για να διερευνηθούν οι γνώσεις, τις οποίες προσδοκάται να αποκτήσει ο σύγχρονος
εκπαιδευτικός, προκειμένου να αναδομήσει τη διδακτική του πρακτική και να αξιοποιήσει τις
ΤΠΕ κατάλληλα στη διδασκαλία του (Koehler & Mishra, 2009).
Στον διεθνή χώρο υπάρχουν εμπειρικές έρευνες που αναφέρονται ρητά στο εννοιολογικό
πλαίσιο της ΤΠΓΠ και αξιολογούν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.
(Abuhmaid, 2011, Archambault & Crippen 2009, Avidov- Ungar & Eshet-Alkakay 2011,
Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler, & Shin, 2009), ενώ στον ελληνικό χώρο είναι
περιορισμένες (Δουκάκης, Χιονίδου- Μοσκοφόγλου, & Ζυμπίδης 2010, Jimoyiannis et al.
2013, Jimoyiannis 2010, Τζιφόπουλος, 2014, Ψύλλος, & Παρασκευάς 2014).
1.2. Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς στις ΤΠΕ όσον αφορά στην απόκτηση
ΤΠΓΠ σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων που υπηρετούν στον
Ν. Μεσσηνίας και που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ.
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Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι:
1. Ποιες είναι οι απόψεις των επιμορφωμένων στις ΤΠΕ φιλολόγων του Ν. Μεσσηνίας
για τον βαθμό απόκτησης ΤΠΓΠ, μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης επιμορφωτικών
προγραμμάτων στις ΤΠΕ;
2. Αν εφαρμόζουν και σε ποιο βαθμό οι επιμορφωμένοι φιλόλογοι του Ν. Μεσσηνίας
τις ΤΠΓΠ που απέκτησαν, μετά την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στις
ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική;
3. Αν και σε ποιο βαθμό επιδρούν δημογραφικοί παράγοντες των επιμορφωμένων
φιλολόγων (φύλο, ηλικιακή ομάδα, έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών, είδος και επίπεδο
επιμόρφωσης, πιστοποίηση, έτη εμπειρίας χρήσης Η/Υ) στην απόκτηση ΤΠΓΠ και την
αξιοποίηση αυτής της γνώσης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
1.3. Μέθοδος, εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
Η παρούσα έρευνα ανήκει μεθοδολογικά στην κατηγορία της ποσοτικής επισκόπησης.
Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα χρησιμοποιώντας την
προσέγγιση της δειγματοληψίας-χιονοστιβάδας. Εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι το
ερωτηματολόγιο που αποτελείται από τρία τμήματα.: 1) την απόκτηση γνώσεων και 2) την
εφαρμογή των γνώσεων, που περιλαμβάνουν 60 ερωτήσεις συνολικά με βάση την
πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3= καλά, 4= πολύ καλά, 5=άριστα.) και 3)
τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. Η συμμόρφωση με 8 ερωτήσεις και
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια των Archambault & Crippen (2009) και
Schmidt et al. (2009).
Η έρευνα υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2015 - Μάιος 2016. Τα δεδομένα
προέκυψαν από ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από 91 επιμορφωμένους
φιλολόγους από τους 236 φιλολόγους που δίδασκαν σε σχολεία του Ν. Μεσσηνίας το
σχολικό έτος 2015-16 (πάνω από 38,5%). Το δείγμα αποτέλεσαν ως επί το πλείστον γυναίκες
(73/91), μεγάλης ηλικίας το 59.3% από 45-55 ετών, που δίδασκαν κυρίως σε γυμνάσια
(54/91), με το 74,7% του δείγματος να έχει μόνο το βασικό πτυχίο διορισμού (68/91) και 24
άτομα να έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση επιπέδου Β΄, ενώ 23/91 να κατέχουν
πιστοποίηση επιπέδου Α΄ και Β΄, αλλά το 82.5% να κάνει χρήση Η/Υ πάνω από 6 έτη . Η
στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε με το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS
Statistics V.22.
1.4. Αποτελέσματα έρευνας
Ως προς το 1ο ερευνητικό ερώτημα εξετάστηκε ο τεχνολογικός γραμματισμός των φιλολόγων
μέσω της απόκτησης ΤΓ καθώς και οι συνιστώσες ΤΓΠ, ΤΠΓ ΠΓΠ καθώς και η συνθετική
ΤΠΓΠ που αποσκοπούσε στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων διδακτικών σεναρίων.
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1.4.1. Τεχνολογικός Γραμματισμός
Όσον αφορά στην ΤΓ (Γράφημα 1), οι φιλόλογοι θεωρούν ότι απέκτησαν πολύ καλή/ καλή
γνώση στον επεξεργαστή κειμένου (76,9%), στο λογισμικό παρουσιάσεων (62.7%), που είναι
λογισμικά συναφή με το αντικείμενο της εργασίας τους, και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(70.3%), που χρησιμοποιείται καθημερινά. Ενώ υπολείπονται στις γνώσεις των
υπολογιστικών φύλων (λίγη /καλή γνώση 62,6%), που σχετίζεται με υπολογιστικές πράξεις,
συναρτήσεις, γραφήματα κ.α., τα οποία δεν συνδέονται με τη διδασκαλία φιλολογικών
μαθημάτων. Επίσης, απέκτησαν λιγότερες γνώσεις στα γενικά εκπαιδευτικά λογισμικά
(καθόλου / λίγη γνώση 59.3%) και στα ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά (58,2%) και σχεδόν
καθόλου στον διαδραστικό πίνακα (καθόλου / λίγη γνώση 61,5%), που δείχνει ότι σε πιο
εξειδικευμένα μέσα δεν σημειώθηκε απόκτηση γνώσης.
Γράφημα 1. Απόκτηση τεχνολογικής γνώσης συνολικά, Μ.Ο.

Ως προς τις διαδικτυακές εφαρμογές (Γράφημα 2), απέκτησαν άριστη / πολύ καλή γνώση στις
δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο όσον αφορά στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών
(99%), στα ηλεκτρονικά λεξικά (76,9%) στα σώματα κειμένων (69,2%), τις ψηφιακές
εγκυκλοπαίδειες (69,2%) και τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού (47,2%), ενώ όταν
πρόκειται για πιο εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Web 2.0 υπολείπονται (31,8%).
Παρατηρείται δηλαδή μία τάση οι φιλόλογοι να αυτοαξιολογούν τις γνώσεις τους σε υψηλό
βαθμό σχετικά με τη χρήση εργαλείων που είναι ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται από το
μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου.
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Συνεπώς, τα επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ ήταν αποτελεσματικά σχετικά με τον
τεχνολογικό γραμματισμό των ερωτηθέντων φιλολόγων, αφού ο Μ.Ο. των απαντήσεων για
την απόκτηση ΤΓ ήταν 3,05 (Πίνακας 1), που καθιστά την ΤΓ στην υψηλότερη βαθμίδα
συγκριτικά με τις άλλες συνθετικές γνώσεις που εξετάστηκαν.
Πίνακας 1. Απόκτηση Γνώσεων, Μ.Ο.

Ερευνητικό Ερώτημα. 1: Απόκτηση Γνώσεων
α/α Ε

ίδος γνώσεων

Μ.Ο.

1 Βα

σικές Τεχνολογικές Γνώσεις

3,05

2 Διαδικτυακ ή Τεχνολογική Γνώση

3,67

3 Τεχνολογικ ή Γνώση Περιεχομένου 3,14
4 Τεχνολογικ ή Παιδαγωγική Γνώση 2,75
5 Παιδα

γωγική Γνώση Περιεχομένου

2,86

6

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

2,39

1.4.2. Οι Συνθετικές Γνώσεις ΤΠΓΠ
Ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι απέκτησαν υψηλή ΤΓ, όταν αυτή η γνώση συνδυάζεται
με το Περιεχόμενο ή την Παιδαγωγική γνώση, η αυτοαξιολόγηση κινείται σε χαμηλότερα
επίπεδα και στο πιο χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η συνθετική γνώση ΤΠΓΠ (Πίνακας 1).
Συγκεκριμένα, ο Μ.Ο. στη συνθετική γνώση ΤΓΠ είναι 3,14 (Πίνακας 1), η οποία
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την ΤΓ. Ως προς την ΤΠΓ, η αυτοεκτίμηση των
συμμετεχόντων αγγίζει το 2,75 . τιμή που την κατατάσσει στην προτελευταία θέση, μιας και
κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από την ΤΓ και την ΤΓΠ (Πίνακας 1).Ως προς την ΠΓΠ, η
αυτοαξιολόγηση των γνώσεων του δείγματος την φέρει στην τρίτη θέση με Μ.Ο. 2,86
(Πίνακας 1). Ως προς τη συνθετική γνώση ΤΠΓΠ, οι ερωτώμενοι σημείωσαν τον χαμηλότερ ο
Μ.Ο. της τάξης του 2,39 (Πίνακας 1), με τις ερωτήσεις 34, 35 που σχετίζονταν με τον Web
2.0 να φτάνουν κατά Μ. Ο. (Γράφημα 3) χαμηλότερα του 2 (1,89 και 1,98 αντίστοιχα).
Υψηλότερο Μ.Ο. είχε η ερώτηση 33 για τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογικών πόρων
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προκειμένου να πετύχουν ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Διακρίνουμε, λοιπόν, ένα έλλειμμα
στις συνθετικές γνώσεις όπου εμπλέκεται η παιδαγωγική γνώση στους αποκρινόμενους.

2. Εφαρμογή των γνώσεων στη διδασκαλία και την εργασία
Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα, που διερευνούσε την αξιοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων
εξετάστηκε κατά πόσο οι ερωτηθέντες φιλόλογοι χρησιμοποίησαν τις αποκτηθείσες γνώσεις
τους στην διδασκαλία τους αλλά και στην εργασία τους γενικότερα.
Ως προς την εφαρμογή των τεχνολογικών γνώσεων κατά τη διδασκαλία, οι φιλόλογοι του
δείγματος χρησιμοποιούν πολύ το διαδίκτυο, τον επεξεργαστή κειμένου και το λογισμικό
παρουσιάσεων, ενώ χρησιμοποιούν ελάχιστα το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα
(Γράφημα 4). Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά λογισμικά η χρήση τους εμφανίζεται
περιορισμένη, όπως και τα εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0. Ο Μ.Ο. στην ομάδα αυτή
των ερωτήσεων είναι 2,94 (Πίνακας 3)
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Ως προς την εφαρμογή των συνθετικών γνώσεων ΤΠΓΠ κατά τη διδασκαλία (Γράφημα 5), οι
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αρκετά/πολύ τις ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο, στην
ανάθεση εργασιών στους μαθητές που απαιτούν συγγραφή και εκτύπωση κειμένου ή
αναζήτηση και σύνθεση πηγών και μαθησιακών πόρων, λιγότερο όταν απαιτούνται
εκπαιδευτικά λογισμικά καθώς επίσης για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των μαθητών, την
ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους και για διαθεματική, διεπιστημονική προσέγγιση της
διδασκαλίας. Λιγότερο χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να οργανώσουν ομαδοσυνεργατικά τη
διδασκαλία τους και στην αξιολόγηση των μαθητών τους. Ως προς την υλοποίηση διδακτικών
σεναρίων σημειώνουν ένα χαμηλό Μ.Ο. της τάξεως 2,5.

Κατά την εργασία τους οι ερωτηθέντες φιλόλογοι αξιοποιούν τις ΤΠΕ (γράφημα 6) αρκετά /
πολύ για την προετοιμασία του μαθήματος και για γραφειοκρατικές εργασίες και λίγο /
αρκετά για εκπαιδευτικά προγράμματα. Για τη δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας,
ιστολόγιου, wikis ή για τη δημιουργία και διαχείριση της σχολικής ιστοσελίδας καθόλου /
λίγο, δηλαδή στα εργαλεία του Web 2.0 παρουσιάζουν το χαμηλότερο Μ.Ο..

Επομένως, τα τεχνολογικά εργαλεία, στα οποία οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι απέκτησαν
υψηλή γνώση, αυτά δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν και στη διδασκαλία τους, γεγονός
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αναμενόμενο αλλά και που καταδεικνύει και τη συνέπεια των απαντήσεών τους (βρέθηκε
υψηλή συσχέτιση της τάξης του 90% στη συνολική εικόνα των δύο ενοτήτων: απόκτηση –
εφαρμογή γνώσης, Πίνακας 2).

Αν συγκρίνουμε τον Μ.Ο.: 2,9 (Πίνακας 3) σε αυτή την ομάδα των ερωτήσεων για την
αξιοποίηση της αποκτηθείσας ΤΓ στη διδασκαλία με τον Μ.Ο. της απόκτησης ΤΓ (Πίνακας
1) καταλήγουμε στο ότι οι φιλόλογοι αξιοποιούν κατά τι λιγότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία,
αποτέλεσμα αναμενόμενο, αφού η εφαρμογή των γνώσεων στην τάξη μπορεί να σχετίζεται
και με άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως: έλλειψη υποδομών, διαθεσιμότητα των
εργαστηρίων, θέση της διεύθυνσης για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών.

Το μεγάλο διακύβευμα είναι στο πώς και πού χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. Τα μεγάλα ποσοστά
στην ερώτηση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προετοιμασία της διδασκαλίας μαθήματος
και σε γραφειοκρατικές εργασίες της δουλειάς τους θέτει έναν επιπλέον προβληματισμό για
τον τεχνολογικό γραμματισμό των φιλολόγων, αφού το ζητούμενο είναι η παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.
Τέλος, παρόλο που πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό πληθυσμό αρκετά έμπειρο αλλά μεγάλης
ηλικίας, γεγονός που μας οδηγεί αρχικά σε έναν σκεπτικισμό για την ευκολία απόκτησης
γνώσεων στις ΤΠΕ και χρήσης τους κατά τη διδασκαλία, το δείγμα δήλωσε μεγάλη
εξοικείωση με τους Η/Υ, εύρημα που άρει οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με την
απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη. Οι
επιπλέον σπουδές (ANOVA: F2,88=4.276; P<0.05) και τα έτη χρήσης Η/Υ (ANOVA:
F1,89=23.253; P<0.05) επηρεάζουν την απόκτηση γνώσης στον επ εξεργαστή κειμένου αλλά
όχι την απόκτηση γνώσης στα διδακτικά σενάρια, όπου επίδραση ασκούν η ηλικία (ANOVA:
F1,89=12.297; P<0.05), η προϋπηρεσία (ANOVA: F1,89=17.118; P<0.05), ο τύπος
σχολείου (ANOVA : F1,89=4.799; P<0.05) και η πιστοποίηση της επιμόρ φωσης (ANOVA:
F1,89=56.075; P<0.05). Όμως οι επιπλέον σπουδές (ANOVA: F2,88=4.741; P<0.05, το
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επίπεδο επιμόρφωσης (ANOVA : F1,89=39.290; P<0.05) και η πιστοποίηση (ANOVA:
F1,89=35.092; P<0.05) επηρεάζουν την υλοποίηση διδακτικών σεναρίων, οπότε αν το
ζητούμενο είναι η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο διδακτικών σεναρίων,
τότε η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου συνίσταται να επεκταθεί, ώστε να επιμορφωθεί μεγαλύτερο
πλήθος φιλολόγων.

3. Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Η αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων ως προς την απόκτηση γνώσεων
ήταν υψηλή στην πλειονότητα των ερωτημάτων, εκτός αυτών που διείσδυαν βαθύτερα σε
τεχνολογικές γνώσεις, όπως τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά και οι υπηρεσίες του
Web 2.0.
Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες φιλόλογοι δήλωσαν επάρκεια σε βασικές τεχνολογικές
γνώσεις ή μεγάλη ανάπτυξη των βασικών τεχνολογικών γνώσεων τους μετά την επιμόρφωσή
τους . εύρημα που συμφωνεί και με σχετικές έρευνες της βιβλιογραφίας (Abuhmaid, 2011.
Avidov-Ungar & Eshet-Alkakay, 2011. Archambault & Crippen, 2009. Ζέττα κ.ά., 2009.
Μάινας 2009, Τζιφόπουλου (2014)
Ωστόσο, η χαμηλή γνώση στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά συμφωνεί με την
έρευνα του Τζιφόπουλου (2014) που αφορούσε υποψήφιους φιλολόγους, όμως έρχεται σε
αντίθεση με άλλες έρευνες (Ψύλλος & Παρασκευάς, 2014 . Παπαδάκης & Καλογιαννάκης,
2012) οι οποίες όμως αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών. Οι
ερωτώμενοι εμφανίζουν ελλιπείς γνώσεις σε εξειδικευμένα εργαλεία και λογισμικά αλλά και
στην αξιοποίησή τους σε ολοκληρωμένα σενάρια διδασκαλίας. Η αδυναμία ένταξης των
εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδακτική πράξη συμφωνεί με την έρευνα των Δουκάκη κ.ά.
(2010). Αν λάβουμε υπόψη μας τον βαθμό δυσκολίας του Β΄επιπέδου (Ζέττα κ.ά., 2009), τον
όγκο της ύλης, τη συσσώρευση τόσο πολλών εργαλείων και λογισμικών καθώς και την
περιορισμένη πρακτική άσκηση στα σενάρια και στα εκπαιδευτικά λογισμικά (Μάινας, 2009)
πιθανόν να εξηγείται η σταθερά μειωμένη γνώση στους παραπάνω τομείς. Πιθανόν να
σχετίζεται και με την ποιότητα των συγκεκριμένων λογισμικών, αφού η Γιακουμάτου (2004:
5) επισημαίνει την «έλλειψη καλού εκπαιδευτικού λογισμικού που να αξιοποιεί τις
δυνατότητες του υπολογιστή- συγχρόνως όμως και να απελευθερώνει τις δυνατότητες του
δασκάλου – για σημαντικές παιδαγωγικές εφαρμογές και να καλύπτει μεγάλο εύρος του
αναλυτικού προγράμματος» αλλά και το γεγονός ότι «Οι μαθητές στους οικιακούς τους
υπολογιστές χρησιμοποιούν πολύ πιο εξελιγμένα και εντυπωσιακά προγράμματα με
αποτέλεσμα να μην καταφέρνουμε να κερδίσουμε την προσοχή τους» .
Τη μεγαλύτερη έλλειψη γνώσεων όμως θεωρούν ότι την παρουσιάζουν στις εφαρμογές του
Web 2.0 . εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Jimoyiannis et al. (2013), η
οποία όμως αφορούσε εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ΤΠΓΠ σχετικά με τα
εργαλεία Web 2.0 και την έρευνα του Jimoyiannis (2010), η οποία απευθυνόταν σε
επιμορφωτές των καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την
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έρευνα της Γερούκη (2014: 526) η υστέρηση στον Ιστό 2.0 φαίνεται να μην αποτελεί
χαρακτηριστικό μόνο των φιλολόγων, αλλά να αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών, αφού
όπως επισημαίνει «οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο εξοικοιωμένοι με μέσα του Παγκόσμιου
Ιστού 2.0, αν και κάνουν ευρύτερη χρήση του Διαδικτύου και διαδικτυακών εφαρμογών».
Ωστόσο, η ασύχρονη επικοινωνία αποτελεί μια καινοτομία στην εκπαίδευση, που ίσως δεν
είναι τόσο διαδεδομένη στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών και πιθανόν να
αντιμετωπίζεται με διστακτικότητα και επιφυλακτικότητα σχετικά με την αξία της στην
πορεία της μάθησης ιδιαίτερα από το δείγμα της παρούσας έρευνας που απαρτίζεται από
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.
Επίσης, οι ελλιπείς γνώσεις για το λογισμικό διαδραστικού πίνακα, παρόλο που αποτελεί
σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, δικαιολογείται τόσο από την έλλειψη υποδομών στα
σχολεία όσο και στα επιμορφωτικά κέντρα λόγω έλλειψης πόρων. Βέβαια, αν συνδυαστεί με
τον καθόλου ή ελάχιστο βαθμό απόκτησης γνώσης που σημειώθηκε τόσο στα γενικά
εκπαιδευτικά λογισμικά όσο και στα εξειδικευμένα λογισμικά, μπορούμε να ισχυριστούμε
πως η απόκτηση γνώσης περιορίζεται, όταν αφορά σε πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Το ίδιο
παρατηρείται και όσον αφορά τις πιο πολύπλοκες διαδικτυακές εφαρμογές, μιας και το
δείγμα της έρευνας φαίνεται να προτιμά εφαρμογές του διαδικτύου, που παρέχουν «έτοιμες
λύσεις» για τη διδασκαλία του (αναζήτηση πληροφοριών, πηγών, ασκήσεων, αποθετήρια
εκπαιδευτικού υλικού) . γεγονός που διευκολύνει το διδακτικό του έργο, ενώ υπολείπεται σε
εφαρμογές που απαιτούν τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ή δημιουργικότητά του, αλλά και πολύ
χρόνο ενασχόλησης για τη δημιουργία, διαχείριση και ανανέωση του περιεχομένου τους,
όπως τα ιστολόγια και οι ιστοσελίδες.
Χρήσιμο, λοιπόν, θα ήταν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις υπηρεσίες Web 2.0 για
φιλολόγους και για την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και μια
επιμόρφωση σχετικά με την υλοποίηση διδακτικών σεναρίων με χρήση ΤΠΕ, τομείς όπου
φάνηκε να μην είναι αποτελεσματικά τα υπάρχοντα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς
επίσης και στην επιμόρφωσή τους για το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο τεχνολογικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών αποτελεί
αναγκαία συνθήκη για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αλλά όχι ικανή
για την απόφαση εφαρμογής των ΤΠΕ ή ακόμα και για την αποτελεσματική αξιοποίησή το υς
στην τάξη, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε έλλειμμα γνώσεων στις συνιστώσες της ΤΠΓΠ όπου
εμπλέκεται η Παιδαγωγική Γνώση . εύρημα στο οποίο συνηγορεί και η έρευνα των Μπέλλου
κ.ά. (2010), όπου το 50% των εκπαιδευτικών επιζητούν περαιτέρω επιμόρφωση σχετικά μ ε
την παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία και επισημαίνουν την ανάγκη για δια βίου
επιμόρφωση.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται όμως σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων
ερευνών στην Ελλάδα (Ζέττα κ.ά., 2009 . Μάινας, 2009), όπου οι φιλόλογοι δή λωσαν ότι
απέκτησαν σε υψηλό βαθμό γνώσεις σε θέματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα
φιλολογικά μαθήματα, καθώς και σε θέματα σύγχρονης διδακτικής . γεγονός που μας οδηγεί
σε έναν βαθύτερο προβληματισμό σχετικά με την διαφοροποίηση αυτή, που πιθανόν μπο ρεί
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να εξηγηθεί από το δείγμα που αποτελούνταν αποκλειστικά από επιμορφωμένους φιλολόγους
σε προγράμματα Β΄ επιπέδου, αλλά και από την τοπική ιδιομορφία σε επίπεδο νομών και
επιμορφωτικών προγραμμάτων, οπότε «Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συγκριθούν τα δικά μ ας
τοπικής εμβέλειας δεδομένα με τα αντίστοιχα ανά την Ελλάδα» (Ζέττα κ.ά., 2009: 312).
Επίσης, η απουσία του εννοιολογικού πλαισίου της ΤΠΓΠ από το επιμορφωτικό υλικό των
επιμορφωτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ πιθανόν να στερεί μια στέρεη θεωρητική βάση από
τους εκπαιδευτικούς, η οποία θα μπορούσε να παίξει υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο
στην απόκτηση ΤΠΓΠ.
Στα διδακτικά σενάρια οι φιλόλογοι του δείγματος φαίνονται διχασμένοι, αφού οι μισοί
θεωρούν ότι απέκτησαν τις σχετικές γνώσεις, ενώ οι άλλοι μισοί ό τι δεν απέκτησαν ή
απέκτησαν λίγες γνώσεις, σε αντίθεση με άλλες έρευνες (Γαλλή & Παπαδημητρίου, 2014.
Ζέττα κ.ά., 2009 . Μάινας 2009 . Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2012), όπου η σχετική
γνώση αξιολογείται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, η πλειονότητα των αποκρινόμενων (σχεδόν το 80%)
ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο, που καταδεικνύει μια
προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και έρχεται σε συμφωνία με την
έρευνα των Archambault και Crippen (2009), όπου οι εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο
προασανατολισμένοι σε παραδοσιακά διδακτικά μοντέλα και χρησιμοποιούσαν περισσότερ ο
τις ΤΠΕ ως μέσο κυρίως εποπτικό κι όχι ως εργαλείο ή περιβάλλον μάθησης που να
υποστηρίζει γνωστικές διεργασίες όπως την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη
μάθηση μέσω ενεργειών του μαθητή.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειονότητα των φιλολόγων χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την
προετοιμασία του μαθήματος, όπως και σε άλλες έρευνες (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης,
2005), γίνεται φανερή μια ελεγχόμενη και προγραμματισμένη από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς διδασκαλία, οι οποίοι επικεντρώνονται σε δασκαλοκεντρικές διδακτικές
πρακτικές, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα προς διευκόλυνση των ίδιων χωρίς να
καταφέρνουν να εξοβελίσουν εντελώς την παγιωμένη νοοτροπία τους. Μια νοοοτροπία που
γίνεται αισθητή και από το ότι δε χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για διαθεματικές, διεπιστημονικές
προσεγγίσεις της διδασκαλίας, αν και τις αξιοποιούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
(περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας,.
Οι ερωτηθέντες αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην ανακαλυπτική, διερευνητική μάθηση και για την
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των μαθητών και μάλιστα δήλωσαν ότι αναθέτουν εργασίες
στους μαθητές τους που απαιτούν περισσότερο αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και
σύνθεση πηγών και λιγότερο εργασίες συγγραφής και εκτύπωσης κειμένων. εύρημα που
αναδεικνύει την προσπάθεια των φιλολόγων να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο εργαλείο
κριτικά από τους μαθητές τους. Οι φιλόλογοι του δείγματος φαίνεται ότι σιγά σιγά
μετατοπίζουν τον ρόλο τους από αποκλειστικό φορέα της γνώσης σε καθοδηγητή στη
διαδικασία οικοδόμησης της μάθησης, όμως έχουν ακόμη να διανύσουν σημαντικά βήματα
προς αυτή την κατευθύνση. Εντούτοις ως προς την ομαδοσυνεργατική διάρθρωση της
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διδασκαλίας ανιχνεύτηκαν χαμηλότερα ποσοστά, που δείχνουν ότι υπολείπονται στην
εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης, η οποία σχετίζεται με τις κοινωνικοπολιτισμικές
θεωρίες Γίνεται φανερό, όπως και σε άλλες έρευνες (Fragkouli & Hammond, 2007), ότι δεν
κατανόησαν τις συνεργατικές μεθόδους, με αποτέλεσμα να μην αλλάξουν την παιδαγωγική
τους προσέγγιση και να μην αναμορφώσουν τη διδασκαλία τους. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι
οι Τζαβάρα και Κόμης (2010) κατέληξαν ότι οι προπτυχιακές φοιτήτριες Φιλολογίας
χρησιμοποιούν σε υψηλό βαθμό τον συμπεριφορισμό, σε μικρότερο βαθμό τον
εποικοδομισμό και καθόλου τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες εστιάζοντας σε ένα ισχυρό
καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη διδακτική πράξη, αναδεικνύεται το έλλειμμα
των παιδαγωγικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, πριν ακόμα εισέλθουν στο επάγγελμα.
Το αρνητικό όμως είναι ότι τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι ερωτηθέντες τις
χρησιμοποιούν αξιοποιώντας τις ΤΠΕ κυρίως σε μεμονωμένες δραστηριότητες κι όχι σε
ολοκληρωμένα σενάρια διδασκαλίας, αφού οι περισσότεροι (62%) δήλωσαν ότι υλοπ οιούν
σενάρια με ΤΠΕ καθόλου / λίγο . γεγονός που σχετίζεται και με τη μικρή απόκτηση της
συνθετικής γνώσης ΤΠΓΠ, αφού φαίνεται να χωλαίνει ο συνδυασμός Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Γνώσης. Πιθανόν να σχετίζεται και με την έλλειψη υποδομών στις σχολικές
μονάδες, τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου της Πληροφορικής, την πίεση χρόνου και
διδακτέας ύλης και των μη ευέλικτων και ασφυκτικών ΑΠΣ, μιας και τα σενάρια διδασκαλίας
υπερβαίνουν τη μια διδακτική ώρα. Επίσης, στην έρευνα του Μάινα (2009) οι φιλόλογοι, αν
και δηλώνουν ότι οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους αποτελούν εφόδια για να εφαρμόσουν
διδασκαλία με ΤΠΕ στο εργαστήριο της πληροφορικής, η ιδέα τους άγχωνε πολύ πριν την
επιμόρφωση, αλλά και μετά την επιμόρφωση το άγχος τους ελάχιστα μειώθηκε . γεγονός που
δείχνει μικρή εξοικείωση με τον χώρο του εργαστηρίου της Πληροφορικής και πιθανόν να
χρειαζόταν περισσότερη πρακτική άσκηση σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, το εύρημα αυτό
αναδεικνύει έλλειμμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης σε ένα από τα
πλέον σημαντικά διδακτικά αντικείμενα, τα διδακτικά σενάρια, κυρίως των επιμορφωτικών
προγραμμάτων Β΄ επιπέδου, που αποτελούσαν από τους βασικούς στόχους του.
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η υψηλή τεχνολογική γνώση που απέκτησαν οι
ερωτηθέντες φιλόλογοι αφενός άρει τη στερεοτυπική αντίληψη περί τεχνοφοβίας των
φιλολόγων, που επισημαίνεται και από την έρευνα της Γιακουμάτου (2004: 4) «Αν και
μελέτες εμφανίζουν τον κλάδο των φιλολόγων ως συντηρητικό απέναντι στις καινοτομίες
(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1991) η ανταπόκριση των συναδέλφων υπήρξε
εντυπωσιακή. Οι φιλόλογοι παρακολούθησαν με αξιοζήλευτη επιμέλεια τα προγράμματα
όπως προκύπτει από τα κατατιθέμενα παρουσιολόγια και στην συντριπτική τους πλειοψηφία
προχώρησαν στην ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων» καθώς και από την έρευνα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010), που διερευνούσε τις επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών, οι φιλόλογοι θεωρούν πολύ σημαντικό θέμα για την επιμόρφωσή τους την
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε ποσοστό 72,6%, αλλά διαπιστώνουν κα ι τη χαμηλή
παιδαγωγική γνώση σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη.
Οι ελλιπείς γνώσεις αφετέρου στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά και τον Ιστό 2.0
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φαίνεται να τους συνοδεύει από το προπτυχιακό επίπεδο μέχρι και μετά την επιμόρφωσή
τους, αλλά αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών, που μπορεί να αιτιολογηθεί
«από το γεγονός ότι η εξοικείωσή τους προήλθε σε ύστερο στάδιο, ενώ κοινωνικοποιήθηκαν,
κυρίως, με πρακτικές έντυπου/ συμβατικού γραμματισμού ή βρέθηκαν στο μεταίχμιο αυτών
των ραγδαίων αλλαγών» της κοινωνίας της Πληροφορίας (Τζιφόπουλος, όπ.π. 240).
Ως προς τις συνθετικές γνώσεις της ΤΠΓΠ, όταν συνδυάζονται με την Παιδαγωγική Γνώση
παρουσιάζεται το υψηλότερο έλλειμμα , γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010: 72-79) σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των
φιλολόγων, όπου τα τρία πιο σημαντικά θέματα σχετίζονται με την παιδαγωγική - διδακτική
διάσταση της επιμόρφωσής τους (διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης: 81,9%,
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις: 79,5% και διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό
αντικείμενο:79,3%). Το έλλειμμα στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Λιακοπούλου (2009: 103), όπου ως
προς τα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών αναφέρει ότι «στα Ιστορικά και
Φιλολογικά Τμήματα είναι σαφής ο προσανατολισμός στις επιστήμες που συνδέονται με τα
αντικείμενα αυτά και ουσιαστικά δεν προσφέρεται συστηματική παιδαγωγική και διδακτική
κατάρτιση» αλλά και ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους «θεωρούν ότι αποφοιτούν χωρ ίς
καμιά παιδαγωγική κατάρτιση από το Πανεπιστήμιο» και τονίζεται ότι «ακόμη και μετά από
χρόνια εργασίας στην εκπαίδευση, εκτιμούν ότι δεν έχουν τα αναγκαία εφόδια σε ό,τι αφορ ά
την παιδαγωγική τους κατάρτιση.» (όπ.π.: 236).
Εν κατακλείδι οφείλουμε να τονίσουμε τη σημασία της αρχικής εκπαίδευσης των φιλολόγων
σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα, η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο
θα στηριχθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα και θα μετουσιωθεί πραγματικά η ΤΓ σε
ΤΠΓΠ, προκειμένου να ενσωματωθούν γόνιμα και δημιουργικά οι ΤΠΕ εντός της διδακτικής
πράξης.
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Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στην προσχολική εκπαίδευση: Παιγνιώδεις προτάσεις
εφαρμογής για τη διδακτική πρακτική του νηπιαγωγείου
Greek traditional dance in early childhood education: Playful teaching practices in
kindergarten
Ιωάννης Λίτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μουσικής Τέχνης & Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Abstract: The purpose of this paper is to present a way of approaching and applying aspects
of the Greek music and dance tradition in the daily practice of kindergarten. Playing is a key
teaching tool in the modern school, especially for the education of students in their preschool
and primary school age. The playful approach of Greek traditional dance in preschool is
proposed through 3 categories: 1. singing games, music games and traditional games, 2.
Greek traditional dances which include playful elements, and 3. traditional dances and songs
where the playful element can be added. For each category, extensive examples of
applications will be presented that aim to strengthen in practice the philosophy of this specific
approach. The current proposal hopes to present a way that will allow teachers to integrate
more and more elements of Greek traditional dance and music into their pedagogical work
with children.
Keywords: Greek traditional dance, playful element, traditional music, early childhood
education
Περίληψη: Σκοπός του παρόντος άρθρου αποτελεί η παρουσίαση ενός τρόπου προσέγγισης
και εφαρμογής πτυχών της ελληνικής μουσικοχορευτικής παράδοσης στην καθημερινή
πρακτική του νηπιαγωγείου. Καθώς το παιχνίδι αποτελεί ένα βασικό διδακτικό εργαλείο στο
σύγχρονο σχολείο, ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των μαθητών που βρίσκονται στην
προσχολική και πρωτοσχολική τους ηλικία, προτείνεται η παιγνιώδης προσέγγιση του
ελληνικού παραδοσιακού χορού στην προσχολική ηλικία μέσα από 3 κατηγορίες: 1. τα
παιχνιδοτράγουδα, μουσικά παιχνίδια και παραδοσιακά παιχνίδια, 2. χορούς που
ενσωματώνουν στον πυρήνα τους το παιγνιώδες στοιχείο και 3. λαϊκούς παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο της τάξης και των
παιδιών μέσα από παιγνιώδες στοιχεία που θα προσαρμόσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Για κάθε
κατηγορία θα παρουσιαστούν εκτενή παραδείγματα εφαρμογής (πορεία διδασκαλίας). Η
παραπάνω πρόταση ευελπιστεί να προτείνει έναν τρόπο με τον οποίο θα επιτρέψει στους
εκπαιδευτικούς να εντάξουν όλο και περισσότερο στοιχεία του ελληνικού παραδοσιακού
χορού και της μουσικής στο παιδαγωγικό τους έργο.
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1. Εισαγωγή
Στη σημερινή αστικοποιημένη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη κοινωνία, ο ελληνικός
παραδοσιακός χορός (ΕΠΧ) έχει περάσει σε μια δεύτερη μοίρα στη ζωή των παιδιών όπου
τους προσφέρεται ευκαιριακά μέσα από ελεγχόμενες «στιγμές» εκπαίδευσης. Αυτές
συμβαίνουν είτε μέσα στο χώρο του σχολείου είτε με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικούς
συλλόγους. Στη σχολική πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Λίτο και Ζάραγκα (2020), μια
σειρά από παράγοντες αναστέλλουν και εμποδίζουν την ένταξη του ΕΠΧ στην καθημερινή
πρακτική του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου. Ορισμένοι από αυτούς είναι οι
αυξημένες μουσικοκινητικές απαιτήσεις των χορών, το γεγονός πως ο χορός δεν αποτελεί
αυτούσιο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών όπως η Μουσική, τα Εικαστικά,
η αδυναμία απόδοσης χορευτικών μοτίβων από τα παιδιά και ρυθμοκινητικού συντονισμού
τους με την εκάστοτε μελωδία, όπως και η έλλειψη γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς γύρω
από ζητήματα ρεπερτορίου των χορών, παραδοσιακής μουσικής και παιδαγωγικής
ενσωμάτωσής τους. Παράλληλα, είναι σύνηθες και οικείο το φαινόμενο της βεβιασμένης και
εντατικής εκμάθησης συγκεκριμένων ΕΠΧ από τους μαθητές προκειμένου αυτοί να
ενταχθούν σε σχολικές εκδηλώσεις (Παυλίδου & Στύλου, 2006· Βενετσάνου & Λεβέντης,
2010). Από την άλλη μεριά, παρατηρείται μια κυριαρχία δασκαλοκεντρικών και
αναπαραγωγικών μεθόδων διδασκαλίας του ΕΠΧ, με έμφαση στην κινητική-χορευτική
μάθηση και εκτέλεση. Δεν θα ήταν υπερβολή, μάλιστα, να ισχυριστούμε πως οι δάσκαλοι
πολιτιστικών συλλόγων, στους οποίους, ως επί το πλείστων, οφείλεται η συστηματική
διδασκαλία του ΕΠΧ, λειτουργούν ως πρότυπο και μοντέλο επίδειξης, παρατήρησης και
μίμησης για τους χορευτές τους, μέσα σε μια αυστηρή μετάδοση και απόδοση χορευτικών
βημάτων και ύφους. Την επιμονή αυτή ενισχύουν και οι κυρίαρχες μέθοδοι διδασκαλίας που
επικρατούν κατά την εκμάθηση του ΕΠΧ όπως, η ολική μέθοδος, στην οποία παρουσιάζεται
αυτούσια η μορφή του χορού στους συμμετέχοντες που καλούνται να την αναπαράγουν, η
μερική μέθοδος διδασκαλίας, όπου η συνολική μορφή του χορού διασπάται σε μικρότερες
κινητικές ενότητες και μόλις ο χορευτής κατακτήσει μερικώς μια ενότητα προχωράει στην
επόμενη, καθώς και ο συνδυασμός τους (Πραντζίδης, 2004˙ Γαλάνη, 2010). Τα τελευταία
χρόνια, η μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ΕΠΧ έχει προταθεί ως αντίβαρο των
παραπάνω καθώς ως απώτερος στόχος είναι η μελέτη της χορευτικής μορφής, τόσο ως πρ ος
τη δομή, όσο και ως προς το ύφος του κάθε χορού (Νικολάκη, Φούντζουλας, Βενετσάνου,
Λυκεσάς, & Κουτσούμπα, 2021).
Μέσα από το παραπάνω πλαίσιο, καταδεικνύεται πως ο ΕΠΧ αδυνατεί να συνομιλήσει με τα
σημερινά παιδιά, ιδίως των μικρότερων ηλικιών, και τείνει να μη θεωρείται πόλος έλξης για
τα ίδια αλλά να αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία τους επιβάλλεται εκ των άνωθεν είτε
από τους γονείς τους είτε από το σχολικό πλαίσιο. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα της
έρευνας των Ζάραγκα, Παππά, Τσιολάκη και Φώτογλου (2014), που δείχνουν ότι, σε δείγμα
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580 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόλις 11,20% (Ν=65) συμμετέχουν σε εξωσχολικά
μαθήματα ΕΠΧ. Σκοπός της παρούσας εργασίας τίθεται η παρουσίαση ενός τρόπου
προσέγγισης και εφαρμογής πτυχών της ελληνικής μουσικοχορευτικής παράδοσης στο χώρ ο
του νηπιαγωγείου μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ώστε ο ΕΠΧ να αποτελέσει μια
πρόταση για την καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια συνεισφοράς
τους στη γνωστική, κοινωνική, κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

2. Θεωρητική πλαισίωση
Κατά γενικότερη ομολογία, το παιχνίδι αποτελεί την κύρια πηγή εργασίας και τρόπο
εκπαίδευσης των παιδιών στην προσχολική και πρωτοσχολική τους ηλικία. Μαζί με την
κίνηση, αποτελούν θεμελιώδεις τρόπους κάλυψης της έμφυτης τάσης που νιώθουν για
απόκτηση εμπειριών, για δράση, για υλοποίηση των ιδεών τους και ανακάλυψη του εαυτού
τους και της πραγματικότητας (Zimmer, 2007˙ Θεοδωρίδης, 2019˙ Λίτος & Ζάραγκας, 2020).
Ο εξωτερικός άγνωστος, για τα μικρά παιδιά, κόσμος οργανώνεται με όρους, συνθήκες και
προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει αντιληπτός από αυτά με βάση το αναπτυξιακό και
γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Έτσι, τόσο η προσπάθειά να βιώσουν στα δικά τους
μέτρα και να οργανώσουν τη σχέση τους με τον κόσμο των ενηλίκων όσο και η ανάγκη για
επικοινωνία με συνομήλικούς και προσδιορισμού των ενδιαφερόντων και κλίσεων τους,
οδηγεί τα παιδιά σε εφευρήματα δημιουργικά, αυθόρμητα ή οργανωμένα, ατομικά ή ομαδικά
παιχνιδίσματα (Δαμιανού-Μαρίνη, 2000˙ Διονυσίου, 2018). Θέτοντας ένα εύστοχο
παράδειγμα, ο Αναγνωστόπουλος (2019) παρατηρεί ότι η παιγνιώδης γλωσσική τριβή
(γλωσσοπλασία, ηχοποίηση λέξεων και φωνών από ζώα) που δημιουργείται αβίαστα από τ ην
επινόηση νέων παιχνιδιών ή την προσαρμογή και ενσωμάτωση νέων γλωσσικών στοιχείων σε
παλιότερα ρυθμικά, μελωδικά και κινητικά μοτίβα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση
των παιχνιδιών από τα παιδιά, ανοίγει το δρόμο για την ουσιαστική γνώση της λειτουρ γίας
του λόγου, στην κυριολεκτική και μεταφορική του χρήση. «Το παιχνίδι για το παιδί,
σύμφωνα με τις επιταγές της Παιδαγωγικής, σημαίνει χαρά, ευθυμία, έκφραση, γέλιο,
ξεκούραση» (Ζάραγκας, 2011, σελ. 42), αλλά και προετοιμασία για τις απαιτήσεις της
εργασίας και της σύνθετης επαγωγικής σκέψης που επιζητά η μελλοντική ζωή, σύμφωνα με
τον Huizinga (2010). Η τυποποίηση και νοηματοδότησή τους ως παιχνίδια προέρχεται εκ των
άνωθεν, από τους «μεγάλους» που προσπαθούν να κατανοήσουν την αυθόρμητη αυτή
παιδική έκφραση και πως η συνεχής εμπλοκή του παιδιού με το παιχνίδι θα το οδηγήσει στην
πνευματική ωρίμανση και ανάπτυξη μιας προσωπικότητας .
Σύμφωνα με μια σειρά μελετών (Wetton, 1997˙ Ζάραγκας, 2011˙ Αυγητίδου, 2016˙ Kieff &
Casbergue, 2017˙ Ματέϋ, 2018˙ Θεοδωρίδης, 2019), το παιχνίδι είναι αυτό που επιτρέπει στα
παιδιά να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους, να συμμετέχουν ολόψυχα σε μια δραστηριότητα, να
δοκιμάσουν τις σωματικές και ψυχικές τους ικανότητες αλλά και να από/ανα/καλύψουν τις
αδυναμίες τους. Παίζοντας, το παιδί ψυχαγωγείται, διοχετεύει την ενέργεια που νιώθει,
αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του, προσδιορίζει την ταυτότητά του, ανεξαρτητοποιείται,
προβληματίζεται αλλά συνάμα επινοεί μηχανισμούς για να επιλύσει τις δυσκολίες του, θέτει
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στέρεες βάσεις για να εμπεδώσει γνώσεις και να προαχθεί η πνευματική του ευφορία, μέσα
σε μια συνεχόμενη πρόκληση του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για ένα υγιές
κοινωνικό πρότυπο ζωής καθώς διαπραγματεύεται συμπεριφορές, συναισθήματα, τη σχέση
του με το εγώ και τον άλλον. Η διαδικασία του παιχνιδιού επιδρά στην ψυχοσύνθεση του
παιδιού στην προσπάθεια προαγωγής της εσωτερικής του σταθερότητας όπου θετικά
συναισθήματα και συμπεριφορές (χαρά, θάρρος, τόλμη, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση,
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στην ομάδα, αυτοέλεγχος, αυτοέκφραση,
αλληλοσεβασμός, συνεργασία) προσπαθούν να επικρατήσουν και να αποβάλλουν τα
αντίστοιχα αρνητικά που δοκιμάζουν να επιβληθούν (ντροπαλότητα, φοβία, θλίψη, άγχος,
απομόνωση, απογοήτευση, επιθετικότητα). Ο συναισθηματικός και κοινωνικός κόσμος που
χτίζουν τα παιδιά τείνει να είναι ένας συνεχόμενος αγώνας απέναντι σε καταστάσεις που θα
διαταράξουν την ψυχική τους ισορροπία. Οι σχέσεις με τους μεγαλύτερους και με τους
συνομήλικους διαρθρώνονται, δομούνται, οξύνονται και μετασχηματίζονται καθημερινά. Τις
τριβές αυτές καθώς και το τι είναι και τι δεν είναι παιχνίδι, δηλαδή ποιο είναι το
επιτρεπόμενο και ποιο το απαγορευμένο, θέτουν οι κανόνες και τα όρια που σκοπό έχουν να
ασκήσουν την πειθαρχία, την υπακοή, την αποδοχή των συνεπειών παράβασης και να
προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα.
Αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και στοιχεία που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού, ο Huizinga (2010) εύστοχα παρατηρεί ότι είναι παρόν και κατά τη δημιουργία
και συσχέτιση των παιδιών με τη μουσική καθώς και οι δύο δραστηριότητες υπάγονται σε
αυστηρά χρονικά και τοπικά όρια και πλαίσια, μπορούν να επαναληφθούν οποιαδήποτε
στιγμή θελήσουν οι συμμετέχοντες, συνίστανται από κανόνες, ρυθμό, εναλλαγές και δράση
ενώ καθηλώνουν και κινητοποιούν τους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν το φαντασιακό
τους και να αφεθούν με τις ώρες στη μαγεία του «επιτελείν» . Τραγούδι και παιχνίδι
διαπερνούν όλες τις λειτουργίες της ανθρώπινης ζωής και προσδίδουν νόημα σε κάθε δράση
ενώ ο άνθρωπος ανατρέχει και στα δύο σε όλες τις σημαντικές του στιγμές, χαρμόσυνες ή
λυπημένες, εύκολες ή δύσκολες. Στα παραπάνω, η Διονυσίου (2018) συμπληρώνει,
συγκεκριμένα, για τη σχέση μεταξύ παραδοσιακής μουσικής και παιχνιδιού πως και τα δύο,
ανάλογα την εποχή, τον πολιτισμό και το πλαίσιο που εκτελούνται, βρίσκονται σε μια διαρκή
εξέλιξη όπου κανόνες, συνήθεις πρακτικές και τρόπος παιξίματος τροποποιούνται,
μεταλλάσσονται και προσαρμόζονται . Κάθε πολιτισμός αναπτύσσει το δικό του ρεπερτόρ ιο
από παιχνίδια και τραγούδια τα οποία και μεταδίδει μέσω της προφορικότητας και της
ερμηνείας ενώ τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιώματα ανανεώνονται και εμπλουτίζονται
διαρκώς από υπερτοπικά . Την παραπάνω σχέση υποστηρίζει και ο Zoltan Kodaly για τον
οποίο «τραγούδι και κίνηση βρίσκονται ενωμένα στα παραδοσιακά παιχνίδια και στους
χορούς» (Αυξεντίου, 2004, σελ. 28).
Πέρα από τους κοινούς άξονες, ο ήχος και το μελωδικό τραγούδι συναντώνται σε πάρα πολλά
παιχνίδια των παιδιών και τα συνοδεύουν από τις πρώτες απόπειρες τους να παίξουν μέχρι
και την ενηλικίωσή τους (Δαμιανού-Μαρίνη, 2000˙ Διονυσίου, 2018). Ως μουσικό παιχνίδι
νοείται οποιοδήποτε παιχνίδι των παιδιών ενσωματώνει με έντονο τρόπο μουσικά στοιχεία,
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όπως ρυθμό και τραγούδι, και τα χρησιμοποιεί ως κύρια μέσα εφαρμογής του. Ειδικότερα,
ένα μουσικό παιχνίδι μπορεί να εμπεριέχει τραγούδι, ακρόαση, κίνηση, χορό, μουσική
εκτέλεση ή δημιουργία όπου η φωνή, το σώμα, τα μουσικά όργανα ή διάφορα ηχογόνα υλικά
θα συμβάλλουν στην πραγματοποίησή του (Θεοδωρίδης, 2019). Αποτελεί, με τον τρ όπο
αυτό, μέρος της ευρύτερης μουσικής κουλτούρας των παιδιών (Διονυσίου, 2018). Στο
παιδικό μουσικό παιχνίδι διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες: τραγούδια και παιχνίδια με
απλή δομή που παίζονται και τραγουδιούνται από τους μεγάλους στα μικρά παιδιά (π.χ .
ταχταρίσματα) και τα τραγούδια ή παιχνίδια που λένε ή παίζουν τα ίδια τα παιδιά μεταξύ
τους, στην πλατεία, στην αυλή του σχολείου (Δαμιανού-Μαρίνη, 2000˙ Αναγωνστόπουλος
2019) .
Τα παιχνιδοτράγουδα, ως μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες των μουσικών παιχνιδιών,
«έχουν απλό, οµοιοκατάληκτο στίχο, μικρή μελωδική έκταση και εύκολο ρυθμό» ενώ
«κινητικά συνοδεύονται από βασικές μορφές μετακίνησης, κίνηση σε ζευγάρια, σε παράταξη
αντικρυστά, σε κύκλο» (Καρύκη, & Αγαλιανού, 2019, σελ. 182). Παρατηρείται συχνή χρήση
ρυθμικής απαγγελίας, ακαθόριστου τονικού ύψους, όπου κάθε συλλαβή αντιστοιχεί σε ένα
μελωδικό φθόγγο. Θυμίζει περισσότερο μελισμένο λόγο παρά μελοποιημένο κείμενο
πιθανότατα λόγω της δυσκολίας των μικρών παιδιών να ξεχωρίσουν το τραγούδι από τον
προφορικό λόγο (Δαμιανού-Μαρίνη, 2000˙ Διονυσίου, 2018). Η προσπάθεια των παιδιών να
δημιουργήσουν ρίμες και να οργανώσουν με βάση αυτές το παιχνίδι τους, δείχνει μια
διαισθητική αντίληψη της μετρικής και του τρόπου με τον οποίο ο ρυθμός οργανώνει το λόγο
και την κίνηση (Αγαλιανού, 2012). Η Διονυσίου (2018), προτείνει ως κατηγοριοποίηση των
παιχνιδοτράγουδων τα παιχνίδια λόγου, λαχνίσματα , παιχνίδια με εμπλοκή μελών του
σώματος, παιχνίδια με αντικείμενα, ομαδικά παιχνίδια στο χώρο, ομαδικά παιχνίδια στον
κύκλο και ομαδικά παιχνίδια με διάλογο.
Στην παραδοσιακή κοινωνία, μουσική, κίνηση και παιχνίδι αποτελούσαν τις πρώτες
απόπειρες μύησης των παιδιών στον ΕΠΧ. Ο ΕΠΧ, χρησιμοποιώντας την αδιαίρετη ενότητα
κίνηση – μουσική – λόγος, «προσπάθησε να εκφράσει τα βιώματα, τις εμπειρίες, τα
συναισθήματα, και να παρουσιάσει την ασυνείδητη ή εκλεπτυσμένη μορφή της
παραδοσιακής κοινωνίας, τις αισθητικές και κοινωνικές αξίες μιας συγκεκριμένης ομάδας
ανθρώπων και εποχής ή ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος» (Λίτος & Ζάραγκας,
2020, σελ. 218). Επιπλέον, «έχει δεχτεί ένα κύμα πολλαπλών αναγνώσεων και
προσδιορισμών, αποτέλεσμα της ιδιάζουσας και πολύπλοκης μορφής του αλλά και της
εκάστοτε εφαρμογής και χρήσης του από τους ανθρώπους» (Λουτζάκη, 2004, σελ. 13). Για
τα παιδιά, ο ΕΠΧ αποτελούσε έναν γοητευτικό «κόσμο» στον οποίο συμμετείχαν
οικειοθελώς αφού αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μάθαιναν
παρακολουθώντας και μιμούμενα τους μεγάλους με τον περιπτωσιακό και παιγνιώδη χορό ή
με τη συμμετοχή τους σε ιδιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις που εμπεριείχαν χορό πιασμένα
στο τέλος του χορευτικού κύκλου ή αναλαμβάνοντας ρόλους όπου απαιτούνταν κατά την
αναπαράσταση ενός εθίμου ή δρώμενου (Πραντζίδης, 2004˙ Γκαρτζονίκα-Κώτσικα, 2016).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιγνιώδες στοιχείο κοσμούσε και τους χορούς που απέδιδαν οι
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ενήλικες, ιδίως αυτούς που χορευόταν στη διάρκεια της Αποκριάς, γεγονός που επιβεβαιώνει
και τη θέση του Huizinga (2010) πως το παιγνιώδες στοιχείο βρίσκεται ενεργό και παρόν σε
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

3. Διδακτικές προτάσεις μουσικής, χορού και παιχνιδιού από την ελληνική
παράδοση
Το παρόν άρθρο, επικεντρώνεται σε μια πρόταση ενσωμάτωσης χορών, τραγουδιών και
παιχνιδιών από την ελληνική παράδοση στην προσχολική εκπαίδευση των παιδιών. Το
ενδεικτικό υλικό που παρουσιάζεται στη συνέχεια χωρίζεται σε 3 προτεινόμενες κατηγορίες
προσέγγισης του ΕΠΧ στην εκπαίδευση των νηπίων:
1. Παιχνιδοτράγουδα, που επικουρούν στη φυσική ροπή των παιδιών για τραγούδι, χορ ό,
παιχνίδι, έκφραση και δημιουργία
2. Παιγνιώδεις χορούς, οι οποίοι αποδίδονται σήμερα, κατά κύριο λόγο, από ενήλικες
χορευτές, αλλά ενέχουν μέσα τους το παιγνιώδες στοιχείο που επιζητούν τα παιδιά και
το οποίο μπορούν να προσεγγίσουν οι ανήλικοι αυτοί χορευτές
3. Παραδοσιακοί χοροί, των οποίων η κινητική φόρμα επιτρέπει σε ενήλικες χορευτές να
τους αναπαράγουν αλλά, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και της παιδαγωγικής
ενσωμάτωση τους, τροποποιούνται και απλοποιούνται με δημιουργικό τρόπο από τους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να είναι πιο εύληπτη και ουσιώδης η αφομοίωσή τους από
τα ίδια τα παιδιά
Η κατηγοριοποίηση και η επιλογή του υλικού προήλθε μέσα από πιλοτική εφαρμογή σε
νηπιαγωγεία καθώς και σε ομάδες παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών που συμμετέχουν σε
πολιτιστικούς συλλόγους, εμπνεύστηκε και προσαρμόστηκε από υπάρχουσα βιβλιογραφία
(Καραδήμου-Λιάτσου, Π. 2003· Βενετσάνου, & Λεβέντης, 2010· Edwards, Bayless, &
Ramsey, 2010· Παυλίδου, 2012· Γκαρτζονίκα-Κώτσικα, 2016· Διονυσίου, 2018· Λίτος, &
Ζάραγκας, 2020) ενώ τέθηκαν συγκεκριμένα μουσικολογικά, κινησιολογικά και
κοινωνικοσυναιθηματικά κριτήρια για την επιλογή χορών και μουσικής ώστε το
προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για μαθητές προσχολικής ηλικίας.
Ειδικότερα,
Μουσικά κριτήρια: Η ελληνική παραδοσιακή μουσική βρίθει από μια ποικιλία μουσικών
χαρακτηριστικών που αποτελούν πρόκληση, αν όχι εμπόδιο, για την εκπαιδευτική διαχείρισή
τους στην τάξη του νηπιαγωγείου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ποικίλοι και περίπλοκοι
ρυθμοί (7/8, 9/8, 16/8 κλπ.), οι λαϊκοί δρόμοι (π.χ. Χιτζαζ, Σαμπα, Νικριζ), που η
διαστηματική τους θεώρηση διαφέρει κατά πολύ από αυτή της λόγιας δυτικής μουσικής, ενώ
η έκταση, η δομή και η φόρμα μιας μελωδίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκάστοτε
επιλογή της. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά χρειάζονται χρόνια ενασχόληση από τον
εκπαιδευτικό και συστηματική μελέτη για να κατακτηθούν σε έναν υποτυπ ώδη βαθμό.
Ωστόσο, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν καθορίζει την επιλογή του μουσικού υλικού.
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Έρχεται να προστεθεί στα πορίσματα της Αναπτυξιακής Μουσικής Ψυχολογίας όπου
διαφορετικά στοιχεία της μουσικής κατακτούνται και αναπτύσσονται σε κάθε ηλιακό στάδ ιο
(βλ. Hargreaves, 2004). Επομένως, θετικό είναι η επιλογή οποιασδήποτε μελωδίας
(οργανικής ή μη) να συνάδει με το επίπεδο και την εξέλιξη της ομάδας για την οποία
προορίζεται. Το παρόν υλικό επικεντρώθηκε στη χρήση ενός συγκεκριμένου ρυθμικού
μοτίβου (2/4) ενώ προσπάθησε να συμπεριλάβει μορφολογικά στοιχεία τα οποία θα είναι
εύκολα στη διαχείρισή τους τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τα ίδια τα παιδιά.
Κινητικά κριτήρια: Η κίνηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας εμφανίζει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία και αυτά με τη σειρά τους ακολουθούν μια
αναπτυξιακή λογική. Το κινητικό ρεπερτόριο καθώς και οι δυνατότητές των παιδιών δε θα
πρέπει να έρχονται σε αντιδιαστολή με τις κινητικές απαιτήσεις του εκάστοτε χορού.
Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προτιμούν να τρέχουν παρά να
περπατούν γι' αυτό τους είναι και πιο δύσκολο να κινούνται αργά παρά πιο γρήγορα. Γι’ αυτό
και ένας χορός ο οποίος θα διακατέχεται από μακροσκελείς και αργόσυρτες κινήσεις θα
δυσκολέψει αρκετά τα παιδιά στην απόδοσή του (Βενετσάνου, & Λεβέντης, 2010).
Επομένως, η επιλογή ενός παραδοσιακού χορού για εκτέλεση στην τάξη του νηπιαγωγείου
προτείνεται όχι μόνο να σέβεται το αναπτυξιακό κινητικό στάδιο του κάθε παιδιού αλλά και
να επικουρεί στη βελτίωση και εξέλιξη της κίνησης γενικότερα. Έτσι, ορισμένοι παράγοντες
που προσπαθεί να ενισχύσει το παρακάτω υλικό με την εφαρμογή άμεσων ή έμμεσων
στρατηγικών είναι η εξερεύνηση κινητικών δυνατοτήτων, ανάπτυξη συναρμοστικών
ικανοτήτων, ο προσανατολισμός του σώματος στο χώρο, συντονισμός σε οπτικά και
ακουστικά ερεθίσματα, ισορροπία, και μετακίνηση (Ζάραγκας, 2011˙ Παυλίδου, 2012).
Χορευτικά κριτήρια: Συμπληρωματικά στα μουσικά και κινητικά κριτήρια αξίζει να
αναφερθούν συγκεκριμένα χορευτικά στοιχεία όπως ο τρόπος λαβής των χορευτών (χέρια,
από τους ώμους, σταυρωτά), χορευτικές κινήσεις (triple step, πλάγιοι βηματισμοί, σταύρωμα
ποδιών) καθώς και ο συντονισμός κίνησης – ρυθμού – μελωδίας με προκαθορισμένα βήματα.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να συνυπολογιστούν σε κάθε δραστηριότητα καθώς
μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη κατά τη διδασκαλία ενός χορού στα παιδιά. Για το λόγο
αυτό επιλέχθηκαν χοροί οι οποίοι από τη μία μεριά θα εξοικειώσουν τους μαθητές, σε έναν
πρώτο βαθμό, με τα συνήθη μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός ΕΠΧ ενώ η δημιουργική και
παιγνιώδης πλαισίωσή τους θα αναπροσαρμόσει το απαιτητικό χορευτικό λεξιλόγιο.
Κοινωνικά κριτήρια: Από τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης των νηπίων αποτελεί
η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Μεταξύ άλλων, έχει ερευνηθεί (Yovanka & Winsler,
2006˙ Pavlidou et al., 2018) ότι ο χορός μπορεί να ενδυναμώσει δεξιότητες όπως, η
επικοινωνία, η συνεργασία, η αυτοεκτίμηση, η κατανόηση κανόνων, η συνεργασία, η
αποδοχή και ο τρόπος συμπεριφοράς. Η επιλογή του κάθε χορού έγινε με βάση την
αλληλεπίδραση που επιτρέπεται μεταξύ των συμμετεχόντων, την αυτενέργεια και ανάληψη
πρωτοβουλιών όπως και τη δυνατότητα δημιουργικής εργασίας.
Για λόγους ανοιχτότητας και προσαρμοστικότητας του υλικού, η παρούσα εργασία
αρκείται στην καταγραφή της πορείας διδασκαλίας για κάθε δραστηριότητα. Η διάρκεια της
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κάθε μίας μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για συμμετοχή
των παιδιών. Παρόμοια, το προτεινόμενο υλικό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τους
εκπαιδευτικούς στόχους και τις ιδέες που θα εκφράσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Η
εκπαιδευτική αξιολόγηση και αποτίμηση της προσπάθειας των παιδιών θα πρέπει να συνάδει
με τους εκπαιδευτικούς στόχους, την ηλικία και τη γνωστική, κινητική, μουσική και
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού (βλ. Λίτος & Ζάραγκας, 2020).
Απώτερος σκοπός είναι πάντα η πρώτη επαφή με την ελληνική μουσική και χορευτική
παράδοση να έρθει με τρόπο αβίαστο και φυσικό και να καλλιεργηθεί η αγάπη και ο
σεβασμός προς αυτήν.
3.1 Τραγούδι - Παιχνίδι – Παιχνιδοτράγουδο
1 η Δραστηριότητα: Λάχνισμα - Ο Καρακατσάνης4
Περιγραφή: Σχηματίζουν όλοι οι συμμετέχοντες έναν κύκλο και ο εμψυχωτής/εκπαιδευτικός
ξεκινάει το λάχνισμα. Σε όποια παιδιά τύχει να σταματήσει, μπορούν να συμμετέχουν στο
επόμενο παιχνίδι. Αφού ολοκληρωθεί το επόμενο παιχνίδι, μπορεί να επαναληφθεί το
λάχνισμα μέχρι να συμμετέχουν όλα τα παιδιά (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Παρτιτούρα λαχνίσματος

2 η δραστηριότητα: Παιχνίδι - Μούτος
Περιγραφή: Δημιουργούμε μια ομάδα 4-5 ατόμων η οποία παρατάσσεται σε ευθεία σειρά. Ο
πρώτος που ορίζουμε από την μια άκρη της σειράς κοιτάζει τον διπλανό του και τον ρωτάει:
«Ξέρεις τον Μούτο;». Εκείνος απαντάει «Όχι». Τότε του εξηγεί ο πρώτος πως «είναι αυτός
που κάνει έτσι» και ακουμπάει τον αντίχειρα του δεξιού χεριού στη μύτη του διατηρώντας
ανοιχτή την παλάμη του. Ο διάλογος και η αντίδραση συνεχίζονται και στα επόμενα μέλη της
ομάδας για να επιστρέψει η ερώτηση πάλι στον πρώτο που ορίσαμε. Με τη σειρά του
ξαναρωτάει το διπλανό του «ξέρεις τον Μούτο;» και μόλις λάβει την αρνητική απάντηση του
4

Μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε λάχνισμα.
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εξηγεί πως «είναι αυτός που κάνει έτσι» και ακουμπάει τον αντίχειρα του αριστερού χεριού
στο μικρό δαχτυλάκι του δεξιού χεριού διατηρώντας τις παλάμες των δύο χεριών ανοιχτέ ς. Η
ερώτηση, η απάντηση και η δράση συνεχίζονται και στα επόμενα μέλη της ομάδας για να
επιστρέψει η ερώτηση και πάλι στον πρώτο που ορίσαμε. Με τη σειρά του ξαναρωτάει το
διπλανό του «ξέρεις τον Μούτο;» και μόλις λάβει την αρνητική απάντηση του εξηγεί πω ς
«είναι αυτός που κάνει έτσι» και γονατίζει στηρίζοντας το σώμα του στο ένα γόνατό του με
τις παλάμες ανοιχτές όπως τις διατηρούσε και προηγουμένως. Η ροή της ερώτησης
συνεχίζεται μέχρι να ερωτηθούν όλα τα μέλη, να απαντήσουν κάνοντας και τις ανάλογες
κινήσεις και να επιστρέψει η ερώτηση πάλι στον πρώτο. Αυτή την φορά στο τέλος του
διαλόγου απαντώντας «είναι αυτός που κάνει έτσι» σπρώχνει τον διπλανό του προκειμένου
να πέσει σαν domino όλη η ομάδα.
Παραλλαγές: Μπορούμε κάθε φορά που ρωτάμε για τον Μούτο ή απαντάμε να χρωματίζουμε
τη φωνή μας, να προσθέτουμε θεατρικά στοιχεία ή και δραματοποίηση.
3 η δραστηριότητα: Παιχνιδοτράγουδο - Ένα λεπτό κρεμμύδι
Περιγραφή: Σχηματίζονται δύο ομάδες από το σύνολο των συμμετεχόντων. Η κάθε ομάδα
δημιουργεί μια ευθεία, αντικριστά από την άλλη, σε μεγάλη απόσταση και πιασμένοι αλά
μπρατσέτα. Οι δύο ομάδες ξεκινάνε έναν διάλογο, με τα παρακάτω λόγια, πλησιάζοντας την
άλλη ομάδα όταν τα αφηγούνται και απομακρύνονται προς τα πίσω όταν παίρνει το λόγο η
άλλη ομάδα η οποία κινείται με αντίστοιχο τρόπο. Η ομάδα στην οποία βρίσκεται ο
εκπαιδευτής/εμψυχωτής ξεκινάει πρώτη (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Παρτιτούρα παιχνιδοτράγουδου

3.2 Παιχνιδοχοροί
Τίτλος χορού: Καμάρες Τήλου
Περιγραφή: Ο συγκεκριμένος χορός αποδίδεται με τους χορευτές να σχηματίζουν δυάδες, ο
ένας πίσω από τον άλλον και πιασμένοι από το χέρι (δεξί του ενός με αριστερό του άλλου) με
ένα μαντήλι. Με το ξεκίνημα της μουσικής, αρχίζουν και περπατάνε σε ευθεία γραμμή
διατηρώντας την ευθεία και με μικρές αποστάσεις μεταξύ των δυάδων. Τη στιγμή που θα
επιλέξει το ζευγάρι που βρίσκεται στην αρχή της ευθείας ή θα προτρέψει ο
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εμψυχωτής/εκπαιδευτής, η πρώτη δυάδα θα σηκώσει το μαντήλι της, ο κάθε χορευτής θα το
πιάσει με τα αντίθετα χέρια προκειμένου να αλλάξουν φορά στον κύκλο και να κατευθυνθούν
προς τα πίσω. Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα περάσουν κάτω από το σηκωμένο μαντήλι ώσπου να
έρθουν στην αρχή της ευθείας και να επαναλάβουν το ίδιο. Μόλις φτάνουν στο τέλος της
ευθείας αλλάζουν και πάλι το πιάσιμο του μαντηλιού με τα χέρια τους προκειμένου να
περάσουν κάτω από το μαντήλι και να επαναλάβουν τη διαδικασία.
Παραλλαγές: Οι χορευτές μπορούν, αν δεν υπάρχει μαντήλι, να πιαστούν και από τα χέρια. Ο
ρυθμός του τραγουδιού αποδίδεται σε 2/4, παρόμοιο με αυτό τον στρατιωτικών εμβατηρίων,
οπότε και προτείνεται το περπάτημα να συμβαδίζει με αυτό της παρέλασης (ταύτιση βήματος
– τραγουδιού).
Τίτλος χορού: Λαΐσιος ή Κουτσός
Περιγραφή: Ο συγκεκριμένος χορός, που προέρχεται από την μουσικοχορευτική παράδοση
της Δυτικής Θράκης, αναπαριστά την περίοδο του κυνηγιού. Τρεις χορευτές αναλαμβάνουν
τρεις διαφορετικούς ρόλους, ένας του κυνηγού, ένας του σκύλου και ένας του λαγού. Αρχικά,
ο χορευτής που έχει αναλάβει το ρόλο του λαγού, ξεκινάει και τον μιμείται περιπλανώμενος
στον χώρο και όσο το δυνατόν συντονισμένος με το ρυθμό της μελωδίας 2/4. Έπειτα, στη
δραματοποίηση αυτή μπαίνει ο χορευτής που έχει αναλάβει το ρόλου του σκύλου όπου
μιμούμενος το σκύλο προσπαθεί να εντοπίσει το λαγό. Τέλος, εισέρχεται και ο χορευτής που
μιμείται τον κυνηγό προκειμένου να αναζητήσει και εκείνος το λαγό. Μόλις τον εντοπίζουν,
ο κυνηγός μιμείται όλες τις χαρακτηριστικές κινήσεις (οπλισμός, σημάδι, βολή) που οδηγούν
στην αιχμαλωσία και τραυματισμό του λαγού ο οποίος με τη σειρά του κείτεται στο πάτωμα.
Με την ολοκλήρωση της αναπαράστασης, αναλαμβάνουν 3 νέοι χορευτές που μοιράζονται
τους ρόλους.
Παραλλαγές: Μπορεί να δημιουργηθεί σκηνικό που να παραπέμπει σε δάσος και να
χρησιμοποιηθούν ενδυμασίες και ρούχα από τους χορευτές προκειμένου να μπουν πιο
δυναμικά στο κλίμα. Το στοιχείο της δραματοποίησης και η αναπαράσταση μπορούν να
γίνουν ακόμα εντονότερα και να διανθιστούν με τις ιδέες των συμμετεχόντων. Μπορούν να
προστεθούν νέοι χαρακτήρες και η ιστορία να αναδημιουργηθεί.
Τίτλος χορού: Τα κουκιά ή τα κ'τσια
Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν χορευτικό κύκλο (ο πρώτος δεν πιάνετε με
τον τελευταίο προκειμένου να οδηγήσει το χορό) πιασμένοι από τους ώμους. Προτείνετε την
πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί η δραστηριότητα ο «πρώτος του χορού» να είναι ο
εμψυχωτής/εκπαιδευτικός. Ξεκινάει το χορό, ο οποίος αποδίδεται στα βήματα του
χασαποσέρβικου, και τραγουδάει, παράλληλα, την πρώτη στροφή την οποία επαναλαμβάνουν
οι υπόλοιποι χορευτές. Η δεύτερη στροφή του κάθε στίχου εμπεριέχει το στοιχείο της
δραματοποίησης και τραγουδιέται από όλους τους χορευτές οι οποίοι σταματούνε το χορό για
να αποδώσουν το εκάστοτε κείμενο. Ενδεικτικά, όταν «τα κουκιά εσπέρνανε» φυτεύουμε
σπόρους στη γη, όταν «τα κουκιά εβγάζανε» τα τραβάμε απότομα πρ ος τα πάνω και τα
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βάζουμε πίσω μας, όταν «τα κουκιά 'λουνίζανε» περπατάω πατώντας δυνατά στη γη, όταν
«τα κουκιά κουσκνίζανε» γυρνάμε και πιάνουμε από τα χέρια το διπλανό μας και μιμούμαστε
την κίνηση του κοσκινίσματος, όταν «τα κουκιά τσβαλιάζανε» ο διπλανός χορευτής από τα
αριστερά μου ενώνει τα χέρια του και σχηματίζει έναν ανοιχτό κύκλο σαν τσουβάλι ώστε να
βάλουμε μέσα τα κουκιά ενώ όταν «τα κουκιά φουρτώνανε» όλοι οι χορευτές αφήνουν τον
κύκλο και αρπάζουν έναν χορευτή και τον σηκώνουν όρθιο. Η δραματοποίηση κάθε στίχου
ολοκληρώνεται φωνάζοντας το επιφώνημα «ε» και σηκώνοντας τα χέρια μας προκειμένου να
συνεχίσουμε στον επόμενο (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Παρτιτούρα μελωδίας

3.3 Παίζοντας με το χορό
Τίτλος χορού: Ο χορός της σκούπας
Περιγραφή: Ο συγκεκριμένος χορός προέρχεται από τη Λέρο. Οι χορευτές σχηματίζουν
δυάδες (ιδανικά αγόρια με κορίτσια) απλωμένοι σε όλο το χώρο εκτός από έναν ο οποίος
σχηματίζει δυάδα με μια σκούπα και βρίσκεται στο κέντρο του χώρου. Με το ξεκίνημα της
μουσικής, οι χορευτές ξεκινάνε το χορό ο οποίος θυμίζει το δυτικοευρωπαϊκό valse. Οι
χορευτές περνάνε το ένα τους χέρι στη μέση του συγχορευτή/τριας και με το άλλο σηκωμένο
πιάνουν το χέρι του/ης. Η διαφορά έγκειται στα βήματα όπου ο χορός ενσωματώνει το
διεθνές triple step όπου σε έναν μουσικό χρόνο θα πρέπει να γίνουν 3 χορευτικά βήματα. Η
δυσκολία αυτή παρακάμπτεται ώστε ο χορός να προσεγγιστεί με περισσότερη ευκολία από τα
μικρά παιδιά και προτρέπουμε το κάθε βήμα τους να συμπίπτει, στο πλαίσιο του δυνατού, με
το ρυθμό της μελωδίας 2/4. Καθώς ο χορός εξελίσσεται αυτός που κρατάει τη σκούπα
φωνάζει «αλλαγή» και οι χορευτές τρέχουν να αλλάξουν ζευγάρια και να σχηματίσουν νέες
δυάδες. Αυτός που μένει μόνος του χορεύει με τη σκούπα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Εφόσον ο αριθμός συμμετεχόντων είναι ζυγός, εμψυχωτής/εκπαιδευτικός μπορεί να
συμμετέχει στη δραστηριότητα.
Παραλλαγές: Είναι σύνηθες, επίσης, τη λέξη «αλλαγή» να τη φωνάζει ο ερμηνευτής του
τραγουδιού.
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Τίτλος χορού: Ζερβόδεξος Κρήτης
Περιγραφή: Οι χορευτές σχηματίζουν έναν χορευτικό κύκλο (ο πρώτος δεν πιάνετε με τον
τελευταίο προκειμένου να οδηγήσει το χορό) πιασμένοι από τα χέρια. Στο συγκεκριμένο χορό
οι συμμετέχοντες είναι γυρισμένοι στη φορά του κύκλου, πιάνονται με μαντήλια τα οποία
έχουν σηκώσει στον αριστερό ώμο ώστε ο διπλανός χορευτής να το πιάνει με το δεξί του χέρ ι
και αποδίδουν τα βήματα του χορού με το διεθνές triple step. Η δυσκολία αυτή
παρακάμπτεται ώστε ο χορός να προσεγγιστεί με περισσότερη ευκολία από τα μικρά παιδιά
και προτρέπουμε τα βήματα να αποδοθούν σε ρυθμικό περπάτημα και το πιάσιμο χεριών από
τα παιδιά να γίνει με τον απλό γνωστό τρόπο. Με το ξεκίνημα της μελωδίας, οι
συμμετέχοντες ξεκινούνε το χορό με τον πρώτο να οδηγεί τον κύκλο. Όπως η μελωδία
εξελίσσεται, σε διάφορα σημεία της ακούγεται από το βιολί ξαφνικά μια υψηλή νότα που
υποδεικνύει στους χορευτές ότι ο κύκλος πρέπει να αλλάξει φορά. Μόλις αντιλαμβάνονται
την αλλαγή αυτή της μελωδίας, οι συμμετέχοντες κάνουν αμέσως μεταβολή και κατευθύνουν
το χορό τους από την άλλη μεριά. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές μέσα στη διάρκεια του
χορού.
Παραλλαγές: Αφού τα παιδιά βιώσουν το χορό στην απλοποιημένη μορφή που τον
προσεγγίσαμε, μπορούν σε δεύτερο χρόνο να ενταχθούν και τα μαντήλια στην απόδοση του.
Τίτλος χορού: Χασαπιά Δυτικής Θράκης
Περιγραφή: Επιλέγεται το τραγούδι «Όταν πήγα κυρά μου στο Χασάπη». Χωρίζουμε την
ομάδα μας σε τέσσερις υποομάδες, μία ομάδα των χορευτών, μια ομάδα των μουσικών, μια
ομάδα των τραγουδιστών, μια ομάδα της δραματοποίησης. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να
αποδώσει τα βήματα του χορού «Χασαπιά» όπου οι χορευτές πιασμένοι με τα χέρια στους
ώμους κινούνται στη δεξιά φορά του κύκλου με τα εξής χορευτικά βήματα: 1) πατάει δεξιά
το δεξί πόδι, 2) το αριστερό πηγαίνει πίσω από το δεξί, 3) πατάει το δεξί πόδι, 4) σηκώνεται
λυγισμένο το αριστερό πόδι, 5) πατάει το αριστερό πόδι ευθεία προς το εσωτερικό του
κύκλου και 6) πατάει το δεξί πόδι δίπλα στο αριστερό. Η ομάδα των μουσικών αναλαμβάνει
τη μελωδική και ρυθμική απόδοση του τραγουδιού με μεταλλόφωνα και κρουστά. Η ομάδα
των τραγουδιστών αναλαμβάνει τη φωνητική απόδοση της μελωδίας. Η ομάδα της
δραματοποίησης αναλαμβάνει να «ζωντανέψει» τους στίχους και να αποδώσει θεατρικά το
νόημά τους. Όταν η κάθε ομάδα ετοιμάσει, με τη βοήθεια του εμψυχωτή/εκπαιδευτικού, το
δικό της κομμάτι μπορεί να τα παρουσιάσει ξεχωριστά στις υπόλοιπες ομάδες ή να
δοκιμάσουν όλοι μαζί ταυτόχρονα να δημιουργήσουν και να αποδώσουν το έργο τους.
Προτείνετε οι ομάδες μετά από 1-2 πετυχημένες απόπειρες να εναλλάσσουν (Εικόνα 4).
Παραλλαγές: Μπορεί να προστεθεί ακόμα μία ομάδα αυτή των «γλεντιστάδων» ώστε να
αναπαρασταθεί πλήρως το ελληνικό λαϊκό γλέντι. Η προτεινόμενη παρτιτούρα μπορεί να
προσαρμοστεί στις ικανότητες της κάθε ομάδας (π.χ. η ομάδα των μεταλλόφωνων μπορεί να
αποδώσει τη μελωδική γραμμή της 1 ης και 2 ης στροφής ενώ η ομάδα των κρουστών να
αναπτύξει πιο σύνθετα ρυθμικά σχήματα).
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Συμπεράσματα
Η ελληνική λαϊκή παράδοση διακατέχεται από ένα ακατέργαστό υλικό τραγουδιών,
παιχνιδιών και χορών με το οποίο τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν και οικειοποιηθούν
στοιχεία του εξωτερικού κόσμου με αβίαστο και φυσικό τρόπο. Παρέχεται η δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή με μια ποικιλία ρυθμών, μελωδιών και τρόπων διαχείρισης τους, να
γνωρίσουν την ιστορία, τη φύση, τον πολιτισμό, κοινωνικές νόρμες και αξίες ενός τόπου.
Η παιγνιώδης αξιοποίηση της παραδοσιακής μουσικής και του χορού προτείνεται ως
αντίβαρο στην προσπάθεια κατανόησης και διαχείρισης της κουλτούρας αυτής από τα παιδιά.
Το παιχνίδι, όπως παρουσιάστηκε, θα επιτρέψει στην παραδοσιακή μουσική και στο χορό να
εξοικειώσουν τα παιδιά με κινητικά, χορευτικά και μουσικά μοτίβα, να γνωρίσουν την
πολιτισμική κουλτούρα της χώρα τους αλλά και τον εαυτό, την οικογένεια και τον κόσμο
γύρω τους μέσω της επικοινωνίας και διαδικασιών κοινωνικοποίησης (Διονυσίου, 2018).

Εικόνα 4. Παρτιτούρα μελωδίας

Πολλά από τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις μουσικές και τους χορούς δε συναντώνται
πλέον στην αυθόρμητη έκφραση των παιδιών στο χώρο του σχολείου ή της γειτονιάς παρά
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μόνο έπειτα από καθοδήγηση των δασκάλων ή των μεγαλύτερων (Αυξεντίου, 2004). Η
ελληνική λαϊκή παράδοση, και συγκεκριμένα στοιχεία της όπως το παραδοσιακό παιχνίδι, ο
χορός και η μουσική, καλούνται να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, να ενθαρρύνουν
τα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτήν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Να
χρησιμοποιούν το σώμα, την κίνηση και τη μουσική μέσω του χορού ως εργαλείο για δράση,
επικοινωνία, ενσωμάτωση, αυτοσχεδιασμό και δημιουργικότητα, να προωθήσουν το σεβασμό
και την αμοιβαία εκτίμηση των άλλων και να αφυπνίσουν, στο πλαίσιο του δυνατού, το
σκίρτημα της παράδοσης και συνέχισής της (Λίτος & Ζάραγκας, 2020). Οι κύριοι υπεύθυνοι
της εκπαίδευσης των παιδιών, παροτρύνονται να αναζητήσουν υλικό και να προσπαθήσουν
να το εντάξουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην καθημερινή πρακτική τους με τα
παιδιά.
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Using literary texts with the objective of disability and special educational needs in
primary school
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Abstract: In this current article ten (10) literary books with reference to disability/special
educational needs, which are addressed to primary school students, were selected based on
criteria such as politically correct language of texts, direct connection of the plot with the
specific theme, the positive role of the literary character with disability / special educational
needs and the appropriate way of approaching the reader depending on his / her age. Finally,
teaching proposals were created according to critical literacy approach with the objective of
sensitizing students' awareness of disability/ special educational needs.
Keywords: literary books, disability, special educational needs, primary school
Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιλέχθηκαν δέκα (10) βιβλία παιδικής και πρώιμης εφηβικής
λογοτεχνίας με αναφορά στην αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βασικά
κριτήρια την πολιτικά ορθή γλώσσα του κειμένου, την άμεση σύνδεση της πλοκής με τη
συγκεκριμένη θεματική, τον θετικό ρόλο του λογοτεχνικού χαρακτήρα με αναπηρία / ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και τέλος τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης του/της αναγνώστη/τριας
ανάλογα με την ηλικία του/της. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν δέκα διδακτικές προτάσεις, μία
για κάθε λογοτεχνικό βιβλίο, βασισμένες στην προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού, οι
οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης
των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με το συγκεκριμένο κοινωνικό θέμα.
Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνικά κείμενα, αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δημοτική
εκπαίδευση

1.Εισαγωγή
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις για δέκα (10) βιβλία παιδικής και
πρώιμης εφηβικής λογοτεχνίας με αναφορά στην αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που έχουν επιλεγεί μετά από προηγηθείσα ενδελεχή έρευνα σε ένα σύνολο
εβδομήντα ένα (71) βιβλίων γραμμένων ή μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα (Στρίγγα,
2020). Τα συγκεκριμένα κείμενα επελέγησαν διότι καλύπτουν ολοκληρωμένα το θέμα,
εμπεριέχουν ελάχιστες αναφορές σε κοινωνικές στερεοτυπικές αντιλήψεις και προωθούν
θετικές στάσεις για τα άτομα με αναπηρία/ΕΕΑ. Οι διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται
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παρακάτω βασίζονται στην προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού, χρησιμοποιούν πολλά
στοιχεία από τα προτεινόμενα παραδείγματα της Παπαρούση (2019;2014) και μπορούν να
συνοδεύσουν την ανάγνωση των βιβλίων με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών του
δημοτικού με την αναπηρία/ΕΕΑ.
1.1 Παιδική λογοτεχνία και σύγχρονη προσέγγιση
Τα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας δεν μας αποκαλύπτουν πολλά για πώς σκέφτονται τα παιδιά
αλλά αποκαλύπτουν τις στάσεις των ενηλίκων προς αυτά (Tatar, 1992 στο Βασιλαράκης,
2005). Επομένως, οι συγγραφείς οφείλουν να παρουσιάζουν την ηλικία αυτή με σοβαρότητα
και σεβασμό, ως μία περίοδο της ζωής που έχει τους δικούς της κανόνες (Βασιλαράκης,
2008). Τα νεωτερικά παιδικά αναγνώσματα προωθούν ένα πλέγμα προβληματισμών της
σύγχρονης κοινωνίας και παρουσιάζουν εναλλακτικούς τρόπους διήγησης των κλασικών
ιστοριών (Οικονομίδου, 2016). Τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζουν την ιδέα της ανατροπής
των θεματολογικών και χαρακτηρολογικών στερεοτύπων, των ρεαλιστικών τρόπων
αφήγησης αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης του φανταστικού στοιχείου. Ουσιαστικά, οι
ανατροπές αντιπροσωπεύουν τη διάθεση των συγγραφέων να παρέμβουν στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, να προσβάλουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις και να καταρρίψουν τα ιδεολογικά
στερεότυπα που αφορούν την τάξη, το φύλο, τη φυλή, την πατρίδα, τη θρησκεία, ή τη φύση
(Οικονομίδου, 2016). Με βάση αυτή την προσέγγιση, εκδόθηκαν παιδικά και νεανικά
μυθιστορήματα με αναγνωρισμένη αισθητική αξία, που είχαν ως κεντρική τους θεματολογία
τα ναρκωτικά, τον ρατσισμό, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τον σεξισμό (Νάτσης, 2004).
Τη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε στις ΗΠΑ το κίνημα της πολιτικής ορθότητας και
ευπρέπειας σύμφωνα με το οποίο δημιουργήθηκαν γλωσσικοί νεολογισμοί για τις
καταπιεσμένες και περιθωριοποιημένες ομάδες αντί των προηγούμενων στερεοτυπικών,
ρατσιστικών ιδεών και προσβλητικών λεκτικών διατυπώσεων (π.χ. αντί για τη λέξη ανάπηρος
χρησιμοποιήθηκε η περίφραση άτομο με ειδικές ανάγκες) με σκοπό τη γλωσσική
διακριτικότητα της κοινωνίας απέναντί τους (Μπαμπινιώτη, 1997). Το κίνημα της πολιτικής
ορθότητας εισχώρησε και στην παιδική λογοτεχνία, ως εκ τούτου εκδόθηκαν παιδικά βιβλία
με πλούσιο περιεχόμενο και θέματα που στιγμάτιζαν οποιαδήποτε ρατσιστική ή κοινω νική
διάκριση. Επίσης, πολλά από τα κλασικά παιδικά κείμενα και παραμύθια μεταγράφηκαν ώστε
να ανατρέπουν τα κυρίαρχα ιδεολογικά και κοινωνικά στερεότυπα, προβάλλοντας νέα
μηνύματα σχετικά με ζητήματα έμφυλης, εθνικής ή άλλου είδους ταυτότητας (Νάτσης, 200 1).
Συμπερασματικά, τα βιβλία λειτουργούν για τα παιδιά ως «παράθυρα» στον κόσμο,
προσκαλώντας τα να δουν πέρα από το προφανές, να έρθουν σε επαφή με νέους χαρακτήρες
και να παρατηρήσουν τις ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι Άλλοι, ενώ από την
άλλη λειτουργούν ως «καθρέπτες», αντικατοπτρίζοντας τα χαρακτηριστικά, τις σχέσεις και τα
συναισθήματά τους αλλά και για να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και τα προβλήματά τους
όσοι από τους αναγνώστες τους ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες (Blaska & Lynch, 1998;
Γιαννικοπούλου, 2009).
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1.2 Κριτικός γραμματισμός και παιδική λογοτεχνία
Ο κριτικός γραμματισμός είναι περισσότερο μια οπτική, μια πολιτική θέση απέναντι στα
θέματα γλώσσας και γραμματισμού παρά μία συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση (Jones,
2006 στο Κοντοβούρκη, 2013). Ουσιαστικά, καλεί τον αναγνώστη να διατηρήσει μια
απόσταση από το κείμενο, να διαβάζει πέρα από τις λέξεις, εστιάζοντας στο πώς λειτουργεί
σε επίπεδο γλωσσικό, κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό, να διερευνήσει τις σχέσεις
εξουσίας που είναι εγγενείς στη γλωσσική χρήση, να συνειδητοποιήσει τους τρόπους με τους
οποίους μας ‘τοποθετεί’ το κείμενο ως αναγνώστες/τριες αλλά και τους τρόπους με τους
οποίους το προσωπικό μας κοινωνικο-πολιτισμικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, το φύλο κ.λπ
επηρεάζουν την πρόσληψη και νοηματοδότηση του κειμένου (στο Παπαρούση, 2019;
Παπαρούση, 2014). Σύμφωνα με τους/τις Luke & Freebody (1997) αποτελεί μια κοινωνική
πρακτική που ωθεί τους αναγνώστες/τριες να συμπεριφέρονται ως παραβάτες κωδίκων (codes
breakers), δημιουργοί ερμηνειών (meaning makers), κριτές κειμένων (text critics) μέσα από
δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής (Αραβανή & Δημάση, 2016).
Η προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού στην εκπαιδευτική πράξη προωθεί εναλλακτικές
μεθόδους διδασκαλίας κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες εστιάζουν στις πολιτισμικές,
πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις των λογοτεχνικών κειμένων και τον αντίκτυπό τους,
μελετούν πολυάριθμα κείμενα ίδιας θεματολογίας προκειμένου να στοιχειοθετήσουν τη θέση
τους, εξετάζουν σχετικό συμπληρωματικό υλικό (διαφημίσεις, ταινίες, βίντεο κ.λπ.) και στο
τέλος, παράγουν εναλλακτικές αφηγήσεις. Η σχολική αίθουσα μετατρέπεται σε ένα χώρο
κριτικών συζητήσεων, όπου οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους
εξετάζουν τα βαθύτερα νοήματα των λογοτεχνικών κειμένων, τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε
αναγνώστης/τρια τα ερμηνεύει, το πώς τα μεταδιδόμενα μηνύματα μπορούν να επηρεάσουν
την κρίση των ανθρώπων, το πόσο σχετικά είναι με τη ζωή μας και τον τρόπο δόμησης των
κοινωνιών μας (Παπαρούση, 2019; Παπαρούση, 2014).
Η εφαρμογή του κριτικού γραμματισμού στη διδασκαλία της λογοτεχνίας συμβάλλει στη
δημιουργία εσωτερικών κινήτρων μάθησης στους/στις μαθητές/τριες, καθώς η θεματολογία
και η πορεία του μαθήματος βασίζεται στις προτιμήσεις τους, η διδασκαλία μετατρέπ εται σε
μια βιωματική, δημοκρατική και μαθητοκεντρική διαδικασία, αναπτύσσεται και προωθείται η
παραγωγή δομημένου προφορικού λόγου, αξιοποιούνται οι ανεπίσημες μορφές λόγου των
μαθητών/τριών, προσφέροντας ευκαιρίες στους/στις εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια και
τον εμπλουτισμό του, επαναδιατυπώνονται τα γραπτά κείμενα προκειμένου να
προσαρμοστούν πιο εύστοχα στην επικοινωνιακή περίσταση και αναπτύσσονται οι
στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής κειμένων (Λάμπρου, 2013).
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2. Διδακτικές προτάσεις
2.1 Φίλοι, φως φανάρι της Φ. Αλεξοπούλου-Πετράκη (2005) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: προβλήματα ακοής
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Έχεις νιώσει ποτέ κάποιον/α φίλο/η σας χωρίς να έχετε βρεθεί από κοντά (μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία);
•
Είναι σημαντική η φιλία στη ζωή σου; Έχεις πολλούς/ες φίλους/ες; Με ποια κριτήρια
τους/τις διαλέγεις;
Στάδιο αναδόμησης
•
Εσύ με ποιον χαρακτήρα ταυτίζεσαι περισσότερο, με την Ισμήνη ή τον Γιώργο και
γιατί;
•

Γιατί πιστεύεις αυτοί οι δύο χαρακτήρες έγιναν αληθινοί φίλοι;

•
Θα ήθελες να κάνεις παρέα με κάποιο άτομο με πρόβλημα ακοής; Αν ναι, μπορείς να
σκεφτείς μερικούς τρόπους επικοινωνίας;
•
Σύνταξη γραμμάτων από τους/τις μαθητές/τριες της τάξης υποδυόμενοι/ες την Ισμήνη
που απευθύνεται στο Γιώργο για να του γράψει τα ενδιαφέροντα της με σκοπό να
προγραμματίσουν τις επόμενες συναντήσεις τους.
•
Παιχνίδι ρόλων μεταξύ των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες χωρισμένοι/ες σε ζευγάρια
προσπαθούν να επικοινωνήσουν μόνο με χειρονομίες.
•
Δημιουργία βίντεο από τους/τις μαθητές/τριες της τάξης, απευθύνοντας χαιρετισμούς
στον Γιώργο με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας.
Στάδιο αποδόμησης
•
Ανακατασκευή του σεναρίου με διαφορετικό σημείο συνάντησης των δύο
χαρακτήρων.
•

Αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική του Γιώργου.

•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με την πλοκή, την ανατροπή, τους χαρακτήρες, τα
σημεία που άρεσαν στους/στις μαθητές/τριες κ.λπ.
2.2 Δώδεκα μήνες με την Αγάπη της Π. Αλιέ (2018) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: νοητική αναπηρία / σύνδρομο Down
Στάδιο ανταπόκρισης
•

Έχεις διαβάσει άλλες ιστορίες όπου ο χαρακτήρας περιγράφει την καθημερινότητά
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του σε ένα ημερολόγιο; Αν ναι ποιες ήταν αυτές;
•
Το όνομα Αγάπη, που έχει ο κεντρικός χαρακτήρας, πώς σε προδιαθέτει απέναντί του;
Γιατί πιστεύεις ότι οι γονείς της τής έδωσαν αυτό το όνομα;
Στάδιο αναδόμησης
•
Υπάρχουν σκηνές από τη ζωή της Αγάπης που έχεις ζήσει και εσύ; Είχαν το ίδιο
αποτέλεσμα ή διαφορετικό;
•
Θεατρικό παιχνίδι όπου οι μαθητές/τριες αναπαριστούν σκηνές από την
καθημερινότητα της Αγάπης στο σχολείο.
•
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Αγάπης; Μοιάζει με εσένα ή με κάποιο
γνωστό σου άτομο;
•
Πιστεύεις ότι η Αγάπη διαφέρει σε κάτι από εσένα ή γενικότερα από τα παιδιά της
ηλικίας σου;
•
Η συγγραφέας στο επιλογικό σημείωμα μας ενημέρωσε ότι η Αγάπη είναι ένα κορίτσι
με ειδικές ανάγκες. Αυτή η πληροφορία σε προβλημάτισε; Άλλαξε κάτι στην εικόνα που είχες
διαμορφώσει για αυτήν;
Στάδιο αποδόμησης
•

Συμπλήρωση του ημερολογίου της Αγάπης για το επόμενο έτος της ζωής της.

•
Συγγραφή γραμμάτων προς την Αγάπη από τον/την κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά με
σκοπό να γράψουν τη γνώμη τους για τη συμπεριφορά της.
•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τις αυτόνομες ιστορίες που βρήκαν πιο
ενδιαφέρουσες ή αδιάφορες οι μαθητές/τριες, τις εικασίες τους για το μέλλον της Αγάπης και
την κρίση τους για την ποιότητά του κειμένου.
2.3 Τρελό μου αμαξίδιο του Μ. Αυτζή (2014) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: κινητική αναπηρία
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Θυμάσαι ιστορίες με αντικείμενα που μιλούν όπως η Σούζα; Πώς συμπεριφέρονταν
τα αντικείμενα σε εκείνες τις ιστορίες;
•

Πώς μοιάζει η Νανά; Τι κάνει; Πώς αισθάνεται;

•

Έχει κοινά χαρακτηριστικά με εσένα ή με κάποιο άτομο που γνωρίζεις;

•

Έχεις βρεθεί ποτέ σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;

•

Έχεις νιώσεις ποτέ ανησυχία για την υγεία κάποιου πολύ κοντινού σου προσώπου;

•

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι φέρονται με συνέπεια και ευγένεια απέναντι στα άτομα που
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κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια; Γιατί ναι ή γιατί όχι;
•

Εσύ πώς αντιδράς όταν συναντάς ένα τέτοιο άτομο στο δρόμο;

•
Υπάρχει κάποιο άτομο στον οικογενειακό ή τον φιλικό σου κύκλο που χρησιμοποιεί
αναπηρικό αμαξίδιο για να κινηθεί; Σου έχει αναφέρει κάποια δυσκολία που αντιμετωπίζει
στην καθημερινότητά του;
Στάδιο αναδόμησης
•

Πώς θα αισθανόσουν αν βρισκόσουν στη θέση της Νανάς;

•

Πώς σου φαίνεται η στάση ζωής που κρατά η Νανά; Σου αρέσει ή όχι;

•
Πώς θα αισθανόσουν αν βρισκόσουν στη θέση της Νανάς λόγω κάποιου ξαφνικού
ατυχήματος; Πόσο πολύ πιστεύεις ότι θα άλλαζε η ζωή σου;
•
Αν γινόσουν δήμαρχος της πόλης σου θα λάμβανες κάποια μέτρα σχετικά με την
προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες;
Στάδιο αποδόμησης
•

Συνέχιση της ιστορίας, όπου οι μαθητές/τριες φαντάζονται πώς θα είναι η ζωή της
Νανάς και της Σούζας στο μέλλον.

•

Αλλαγή της οπτικής γωνίας του/της αφηγητή/τριας, όπου οι μαθητές/τριες γράφουν την
ίδια ιστορία από την πλευρά της Νανάς ή του αδερφού της.

•

Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με του τους/τις άρεσε ή το όχι, αν θα άλλαζαν κάτι
στην πλοκή, αν θα το πρότειναν σε κάποιον/α φίλο/η.
2.4 Το κόκκινο κουτί της Γ. Γκρέγκου (2015) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)

Μορφή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης: Δεπ-υ
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Έχεις δυσκολευτεί ποτέ να διατηρήσεις τη συγκέντρωσή σου μέχρι να ολοκληρώσεις
κάτι; Τι έκανες για να το ξεπεράσεις;
•

Ποιες τεχνικές σε βοηθούν ώστε να μην χάνεις εύκολα τη συγκέντρωσή σου;

Στάδιο αναδόμησης
•
Θεατρικό παιχνίδι με αναπαράσταση του πιθανού τρόπου αντίδρασης του Νικόλα π.χ.
κατά την παρακολούθηση ενός μεγάλου χρονικά θεατρικού έργου κ.λπ.
•
Σύνταξη γραμμάτων από τους/τις μαθητές/τριες προς το Νικόλα με σκοπό να του
προτείνουν τις δικές τους λύσεις για τη διαχείριση της δυσκολίας του.
•
Ομαδική εργασία με σκοπό τη σύνταξη αφίσας στην οποία θα καταγράφονται οι πιο
αποτελεσματικές στρατηγικές που ενισχύουν τη συγκέντρωση στο μάθημα σύμφωνα με την
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κρίση των μαθητών/τριών.
Στάδιο αποδόμησης
•
Αναδιήγηση της ιστορίας του Νικόλα από τους μαθητές/τριες αν δεν είχε εκπαιδευτεί
στην στρατηγική του «κόκκινου κουτιού» αλλά σε κάποια άλλη.
•
Συζήτηση για το βιβλίο, σχετικά με τα στοιχεία του χαρακτήρα του Νικόλα που
βρίσκουν τους/τις μαθητές/τριες σύμφωνους/ες και σε εκείνα που θα άλλαζαν, την εξέλιξη
της πλοκής, τις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών/τριών κ.λπ.
2.5 Δωριλένια της Ε. Μάρρα (1987) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)
Μορφή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης: προβλήματα λόγου
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Πιστεύεις ότι τα ζώα έχουν τη δική τους γλώσσα; Μοιάζει με την ανθρώπινη ομιλία ή
διαφέρει σε κάτι;
•
Θεωρείς ότι ισχύει η άποψη του/της αφηγητή/τριας σύμφωνα με την οποία τα μωρά
μετά τη γέννηση έχουν την ικανότητα να μιλούν όλες τις γλώσσες και μετά τις ξεχνούν γιατί
επικρατεί στο μυαλό τους μόνο η ανθρώπινη;
•

Εσύ έχεις βρει τρόπους ώστε να επικοινωνείς αποτελεσματικά με τα κατοικίδιά σου;

•

Όταν απευθύνεσαι στα κατοικίδιά σου τι σου αρέσει να τους αφηγείσαι;

Στάδιο αναδόμησης
•
Θεατρικό παιχνίδι ρόλων στο οποίο οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να
αναπαραστήσουν υποθετικούς διαλόγους μεταξύ της Δωριλένιας και των ζώων που συναντά.
•
Σκιτσογράφηση της Δωριλένιας από τους/τις μαθητές/τριες σε χαρτί του μέτρου,
καταγραφή των θετικών και των αρνητικών στοιχείων του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς
της και προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της.
•
Σύνταξη γραμμάτων από τους/τις μαθητές/τριες στη Δωριλένια με σκοπό να της
προτείνουν λογοτεχνικά βιβλία που αρέσουν στους ίδιους/ιες και πιθανόν να είναι το ίδιο
ενδιαφέροντα και σε εκείνη.
•
Συγγραφή ποιημάτων από τους/τις μαθητές/τριες με θεματολογία που θα ενδιέφερε τη
Δωριλένια και θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνη.
Στάδιο αποδόμησης
•

Αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική γωνία του δασκάλου της Δωριλένιας.

•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τα σημεία που άρεσαν στους μαθητές/τριες, σε
όσα θα άλλαζαν, αν θα το πρότειναν σε κάποιον/α φίλο/η τους, αν θα άλλαζαν τον τίτλο του
κ.λπ.
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2.6 Ο Αυτός του Π. Πουλάκη (2014) (Α’, Β΄, Γ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: αυτισμός
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Έχεις διαβάσει άλλα βιβλία με χαρακτήρες κάποια χελωνάκια; Αν ναι, τι
χαρακτηριστικά είχαν;
•

Θεωρείς ότι η οικογένεια φέρεται σωστά απέναντι στον Αυτό;

•
Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιο άτομο που να έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίδρασης
απέναντι στα ερεθίσματα; Πώς του φέρθηκες εσύ;
Στάδιο αναδόμησης
•
Περιγραφή από τους/τις μαθητές/τριες του τρόπου με τον οποίο φαντάζονται πως
βλέπει ο Αυτός τον κόσμο μέσα από το διάφανο καβούκι του Αυτού.
•
Συγγραφή μηνυμάτων από τους/τις μαθητές/τριες στον Αυτό με σκοπό την έκφραση
των συναισθημάτων τους προς αυτόν.
•
Συζήτηση και διατύπωση από τους/τις μαθητές/τριες διάφορων τακτικών προσέγγισης
του Αυτού με σκοπό τη δημιουργία φιλίας μαζί του.
•
Ανάγνωση 2-3 βιβλίων με χαρακτήρες στο αυτιστικό φάσμα με σκοπό την εξαγωγή
συμπερασμάτων από τους/τις μαθητές/τριες για τις συνηθέστερες συμπεριφορές τους και τον
πιο επιτυχημένο τρόπο προσέγγισής τους.
•
Παρακολούθηση βίντεο ή ταινιών με χαρακτήρες με αυτισμό για την καλύτερη
κατανόηση του τρόπου σκέψης τους και επικοινωνίας τους με τον κόσμο.
Στάδιο αποδόμησης
•

Αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική της Βαγού.

•

Υποθετικά σενάρια για το μέλλον του Αυτού από τους/τις μαθητές/τριες.

•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τα στοιχεία που άρεσαν περισσότερο στους
μαθητές/τριες και εκείνα που θα άλλαζαν.
2.7 Χωρίς αμφιβολία! της Γ. Λιαμάκη (2016) (Δ’, Ε΄, ΣΤ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: ψυχικές διαταραχές
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Νιώθεις συχνά αμφιβολία για το αν έχεις ελέγξει σωστά πράγματα στη ρουτίνα σου
(κλειστό φως, όλα τα βιβλία στην τσάντα, κλειδιά κ.λπ.);
•
Θεωρείς ότι η έντονη αμφιβολία κάνει τους ανθρώπους δυσλειτουργικούς στην
καθημερινότητά τους;
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•
Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι βασικοί λόγοι που κάνουν ένα άτομο να νιώθει
έντονα αυτό το συναίσθημα;
Στάδιο αναδόμησης
•
Θεατρικό παιχνίδι από τους/τις μαθητές/τριες με την αναπαράσταση σκηνών από την
ιστορία της Άννας και τη δυσκολία της να συγκεντρωθεί.
•
Κατασκευή του περιγράμματος της Άννας σε ένα χαρτί του μέτρου, όπου οι
μαθητές/τριες σημειώνουν τα συναισθήματά της με την Αμφιβολία στο μυαλό της και τα
συναισθήματά της μετά την εφαρμογή του προγράμματος Παρεμπόδισης.
•
Διατύπωση συμβουλευτικών μέτρων και τεχνικών από τους/τις μαθητές/τριες που θα
μπορούσε να εφαρμόσει η Άννα για να αντιμετωπίσει την Αμφιβολία.
Στάδιο αποδόμησης
•
Αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική γωνία μιας/ενός φίλης/ου της Άννας που
παρατηρεί τις έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά της και τις προσπάθειες του/της ίδιου/ας να
τη βοηθήσει.
•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τα στοιχεία που άρεσαν στους/ις μαθητές/τριες, με
όσα θα άλλαζαν και με ποιο τρόπο κ.λπ.
2.8 Δεν είμαι τέρας, σου λέω! της Π. Πλησή (2011) (Δ’, Ε΄, ΣΤ’ δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: αυτισμός
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Έχει χρειαστεί να μείνεις ποτέ για λίγες μέρες σε κάποιο φιλικό σπίτι; Πώς ένιωσες;
Υπήρχαν κάποιες διαφορετικές συνήθειες;
•
Όταν χρειάζεται για κάποιο λόγο να αναβάλλεις τον προγραμματισμό της
καθημερινότητάς σου, πώς νιώθεις; Αντιδράς με ψυχραιμία ή αναστατώνεσαι πολύ;
•
Θεωρείς πως ένα άτομο με τις συνήθεις του Αγάπιου δυσλειτουργικό; Θα ήθελες να
έχεις τον Αγάπιο συγκάτοικο για λίγες μέρες; Γιατί ναι ή γιατί όχι;
Στάδιο αναδόμησης
•
Φανταστική εξιστόρηση των περιπετειών του Αγάπιου και της Παναγιώτας σε μια
επόμενη συγκατοίκηση.
•
Καταγραφή των χαρακτηριστικών συνηθειών του Αγάπιου και των καταστάσεων που
του προκαλούν σύγχυση.
•
Προφορική περιγραφή των ημερών συγκατοίκησης των δύο ηρώων, αν η Παναγιώτα
είχε διαβάσει τις συμβουλές του πατέρα του Αγάπιου.
•

Αναζήτηση στο διαδίκτυο από τους/τις μαθητές/τριες βίντεο, ταινιών και άρθρων
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διάσημων επιστημόνων/καλλιτεχνών/αθλητών με αυτισμό με σκοπό την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας τους στην καθημερινότητα.
Στάδιο αποδόμησης
•

Αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική γωνία του Αγάπιου.

•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τα στιγμιότυπα που άρεσαν στους/στις
μαθητές/τριες, με όσα θα άλλαζαν, αν το πρότειναν σε κάποιον/α φίλο/η κ.λπ.
2.9 Ρίκο και Όσκαρ: το μυστήριο του Ριγκατόνι του Α. Σταϊνχέφελ (2013) (Δ’, Ε΄,
ΣΤ’ δημοτικού)
Μορφή ειδικής εκπαιδευτικής αναπηρίας: δυσλεξία
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Έχεις διαβάσει άλλες ιστορίες ή έχεις δει ταινίες/σειρές με χαρακτήρες μικρής ηλικίας
σε ρόλους ντέντεκτιβ; Αν ναι, ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά τους;
•

Έχεις συμμετάσχει ποτέ στην εξιχνίαση κάποιου μυστηρίου στη γειτονιά σου;

•
Πώς φαντάζεσαι τον Ρίκο, τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, που αναλαμβάνει να λύσει
το μυστήριο του Ριγκατόνι;
Στάδιο αναδόμησης
•
Αφήγηση μιας περιπετειώδους μέρας του Ρίκο στο υποθετικό ημερολόγιο του από
τους/τις μαθητές/τριες υποδυόμενοι/ες τον ίδιο.
•
Ανάγνωση των υπόλοιπων ιστοριών της σειράς βιβλίων Ρίκο και Όσκαρ με σκοπό την
καταγραφή των θετικών και αρνητικών στοιχείων των δύο βασικών χαρακτήρων, του Ρίκο
και του Όσκαρ.
•
Συγγραφή μιας μικρής φανταστικής ιστορίας από τους/τις μαθητές/τριες όπου οι δύο
χαρακτήρες έχουν να λύσουν κάποιο καινούργιο αίνιγμα.
•
Καταγραφή σε ένα χαρτόνι των επιτυχημένων στρατηγικών που έχει εκπαιδευτεί να
εφαρμόζει ο Ρίκο.
Στάδιο αποδόμησης
•
Σύντομη αναδιήγηση της ιστορίας από την οπτική γωνία της μητέρας ή του δασκάλου
του Ρίκο.
•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με την πλοκή του βιβλίου, τις ανατροπές, τα σημεία
που άρεσαν και όσα θα άλλαζαν, τη γλώσσα κ.λπ.
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2.10 Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες του Κλ. Χελφτ (2003) (Δ’, Ε΄, ΣΤ’
δημοτικού)
Μορφή αναπηρίας: σύνδρομο Down
Στάδιο ανταπόκρισης
•
Διεξαγωγή συζήτησης για το σύνδρομο Down, όπου οι μαθητές/τριες καταθέτουν τις
γνώσεις τους και ο/η εκπαιδευτικός τις εμπλουτίζει.
•
Έχεις γνωρίσει ποτέ ένα άτομο με σύνδρομο Down; Πώς ήταν η συνάντησή σας;
Ένιωσες αμηχανία με κάτι;
•
Γνωρίζεις αν τα άτομα με νοητική αναπηρία/σύνδρομο Down μπορούν να
ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό; Αν ναι, σε τις είδους αγώνες;
Στάδιο αναδόμησης
•
Συνέχιση της ιστορίας της Νέλλης από τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με το πώς
φαντάζονται να μεγαλώνει και να εξελίσσεται.
•
Φανταστική διήγηση ενός σημαντικού γεγονότος στη ζωή της Νέλλης με την
καταγραφή των αντιδράσεων όλων χαρακτήρων.
•
Ανάγνωση 2-3 λογοτεχνικών βιβλίων ή κινηματογραφικών ταινιών με βασικούς
χαρακτήρες άτομα με σύνδρομο Down προκειμένου οι μαθητές/τριες να κάνουν συγκρίσεις
και να καταγράψουν τα κοινά χαρακτηριστικά τους.
Στάδιο αποδόμησης
•
Αναδιήγηση της ιστορίας της Νέλλης από διαφορετικούς/ες αφηγητές/τριες π.χ.
μητέρα, πατέρα, δασκάλας ή αγαπημένων φίλων της Νέλλης.
•
Συζήτηση για το βιβλίο σχετικά με τη ρεαλιστικότητα των χαρακτήρων, τα σημεία
που οι μαθητές/τριες βρήκαν ενδιαφέροντα και όσα θα τροποποιούσαν, αν θα το πρ ότειναν σε
κάποιον/α φίλο/η κ.λπ.

Συμπέρασμα
Η θεματική της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί ένα κοινωνικό
θέμα, το οποίο εντάσσεται στο αναλυτικά πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Η διδακτική
ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από την
αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων υπό την προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού. Στο
στάδιο της προεργασίας ο/η εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος/η να επιλέξει με προσοχή τα
κείμενα ανάλογα με τη μορφή της αναπηρίας / ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης που
πραγματεύονται και συνάμα να ελέγξει την καταλληλότητά τους ως προς την ηλικία και το
βαθμό κατανόησης των μαθητών/τριών του. Έπειτα, κατά τη διδακτική πράξη αξιοποιεί με
κατάλληλες δραστηριότητες και βοηθητικές ερωτήσεις στοιχεία από τα κείμενα (σκοπός,
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ιδιότητες χαρακτήρων, εξέλιξη πλοκής σε σχέση με την αναπηρία / ειδική εκπαιδευτική
ανάγκη, οπτική γωνία αφηγητή/τριας, γλώσσα κ.λπ.) με σκοπό οι μαθητές/τριες να κάνουν
προσωπικές τοποθετήσεις απέναντι στα ζητήματα που πραγματεύονται. Τέλος, μέσα από τη
διαλογική διαδικασία και τις στοχευμένες εκπαιδευτικές ενέργειες του/της εκπαιδευτικού οι
μαθητές/τριες μπορούν να αναγνωρίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα που αναδύονται από τα
κείμενα και κατά επέκταση να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα ισότητας
ευκαιριών των μειονοτικών ομάδων.
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Επικοινωνιακές σχέσεις εκπαιδευτικών Β΄ ξένης γλώσσας στις σχολικές μονάδες της
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Communicative relations of second foreign language teachers in primary education
units
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Abstract: A cornerstone in the school's administrative work is the school leadersh ip, where
the principal plays a leading role as a key factor in the efficiency, fairness and effectiveness of
school life to the maximum extent, and a basic condition of successful management is
employee satisfaction. In this research we collected 216 questionnaires from primary-school
teachers, as well as teachers of French and German in primary schools nationwide. Based on
the questionnaire, the convergence or divergence of the views on issues that highlight the
level of collaborative and communicative relations, the effectiveness of the educational
project and any obstacles or difficulties are examined. The findings revealed a statistically
significant difference between the two populations in terms of satisfaction, cooperation and
participatory action in the vision of the educational project.
Keywords: communication policy, school administration, second language teachers (French,
German), collaborative relationships
Περίληψη: Θεμέλιο λίθο στο διοικητικό έργο του σχολείου αποτελεί η σχολική ηγεσία, στην
οποία ο διευθυντής προΐσταται με πρωταγωνιστικό ρόλο ως βασικός συντελεστής της
αποδοτικότητας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής ζωής στο ν
μέγιστο βαθμό. Βασική προϋπόθεση της επιτυχημένης διοίκησης αποτελεί η ικανοποίηση των
εργαζομένων, όπου η ποιότητα της επικοινωνίας διαμοιράζεται σε όλα τα μέλη με την ίδια
ένταση και ευαισθητοποίηση. Στην παρούσα έρευνα συλλέξαμε 216 ερωτηματολόγια από
δασκάλους και καθηγητές Γαλλικής και Γερμανικής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Με βάση το ερωτηματολόγιο εξετάζεται η σύγκληση ή
απόκλιση των απόψεων σε θέματα που αναδεικνύουν το επίπεδο των συνεργατικών και
επικοινωνιακών σχέσεων, την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς και τα
τυχόν εμπόδια ή τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών Β΄ ξένης γλώσσας. Από τα ευρήματα
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς όσο ν αφορά
την ικανοποίηση, τη συνεργασία και τη συμμετοχική τους δράση στο όραμα του
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
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Λέξεις κλειδιά: επικοινωνιακή πολιτική, διοίκηση σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί
δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής), συνεργατικές σχέσεις

Εισαγωγή
Η επικοινωνία ανάμεσα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς,
αποτελεί ζήτημα πολυπαραγοντικό, και συναρτάται με την αποτελεσματική λειτουργία του
σχολείου. Πρόκειται για ένα δυναμικό κρίκο, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία. Ταυτόχρονα αποτελεί μία πολυσύνθετη και
πολύπλοκη υπόθεση, καθώς συμμετέχουν στην επικοινωνιακή διαδικασία όλοι οι φορείς της
εκπαίδευσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας. Με στόχο την
αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας αφενός, απαιτούνται αυξημένες
επικοινωνιακές δεξιότητες από την πλευρά του διευθυντή και αφετέρου η από κοινού
αφύπνιση και πορεία του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά τη σύμπνοια των στόχων και
την ευημερία στη φύση της εργασιακής καθημερινότητας.
Πυλώνας, επομένως, και σύμφωνα με τα παραπάνω, για την επίτευξη των στόχων μέσα στον
οργανισμό, είναι η παράμετρος της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας. Στο
πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μίας σχολικής
μονάδας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη β΄ ξένη γλώσσα, στα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζει η παρούσα έρευνα.
Θα εξεταστεί ο ρόλος της ηγεσίας στην εκπαίδευση, η σπουδαιότητα των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων του διευθυντή της σχολικής μονάδας καθώς και η βαρύτητα του επικοινωνιακού
ρόλου των διδασκόντων μέσα σε αυτήν. Θα ήταν βασική παράλειψη να μην γίνει αναφορά
στη σπουδαιότητα της επικοινωνίας στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, των
διαπροσωπικών σχέσεων στη συνεργασία των μελών σε συνάρτηση με την επικοινωνία.
Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στην εισαγωγή της β΄ ξένης γλώσσας στις σχολικές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας με τη σχολική ηγεσία καθώς και στα οφέλη ή τις δυσκολίες που
δημιουργεί η καλή ή κακή επικοινωνία με τον διευθυντή-ηγέτη στη λειτουργία του σχολείου.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στο πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας των εργαζομένων μιας σχολικής μονάδας σε σχέση
με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη β΄ ξένη γλώσσα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης επιχειρήθηκε μια ολιστική θεωρητική προσέγγιση του θέματος των
επικοινωνιακών σχέσεων και της αποτελεσματικότητας. Πυλώνας για την επίτευξη των
στόχων μέσα στον οργανισμό, είναι η παράμετρος της επικοινωνίας όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας (Γκούτζιου, 2021).
Οι άνθρωποι γίνονται «επικοινωνοί» μέσα από μία αέναη ανταλλαγή μηνυμάτων και
Page 114 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
πληροφοριών, διαμορφώνοντας μια ωφελιμιστική δυναμική, η οποία καθο ρίζει το είδος της
σχέσης που έχει ανάγκη το κάθε άτομο και επιδιώκει να έχει με τους υπόλοιπους ανθρώπους
(Αναστασίου, 2011). Δομικό σημείο της διαδικασίας της επικοινωνίας της σχολικής
διοίκησης προς τους εργαζομένους, είναι η πληροφόρηση για διάφορα θέματα, η συζήτηση
και η εξέταση αυτών και η προσπάθεια εξεύρεσης σωστών λύσεων και αποφάσεων με τη
συμμετοχή όλων.
Επιπλέον, στόχος της επικοινωνιακής πολιτικής είναι η παρακίνηση του προσωπικού. Οι
βασικές δραστηριότητες της σχολικής ηγεσίας όπως οι εντολές, η καθοδήγηση, η
επιβράβευση, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης του έργου των
εκπαιδευτικών στηρίζονται στην επικοινωνία (Κανελλόπουλος, 1995).
Η συμμετοχή στην τυπική διαδικασία της επικοινωνίας, αλλά και σε άτυπες συζητήσεις του
Συλλόγου αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ελευθερίας του λόγου του καθενός ως μέλους
στα δρώμενα της σχολικής μονάδας κάνοντας τον καθένα χωριστά να αισθάνεται
αναπόσπαστο κομμάτι του Συλλόγου. Ο κάθε εκπαιδευτικός αποτελεί ενεργό μέλος με λόγο
και θέση στο σχολείο και ως εκ τούτου, αξιοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο το ανθρώπινο
δυναμικό χαράζοντας συλλογικά την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου
(Παπαδημητρόπουλος, 2006). Προκειμένου να επικοινωνήσει ο σύλλογος διδασκόντων,
λειτουργεί ως ομάδα στην οποία τα μέλη του αλληλεπιδρούν (Γκιάστας, 2008). Ο
αποτελεσματικός ηγέτης θέτει, μεταξύ άλλων, τα θεμέλια της καλής συνεργασίας, της
εμπιστοσύνης, του αλληλοσεβασμού και της συναδελφικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών
(Καστανίδου & Τσηκαντέρη, 2016).
Τόσο για τον διευθυντή όσο και για τους εκπαιδευτικούς, η προσπάθεια δημιουργίας ενός
ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος συσχετίζεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις των
εργαζομένων της σχολικής μονάδας (Κούλα, 2011).
Όσον αφορά τη β΄ ξένη γλώσσα και σύμφωνα με έρευνα που είχε υλοποιηθεί στο παρελθόν
σε σχέση με την εισαγωγή της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διαπιστώθηκε σε αρκετά
μεγάλο βαθμό, αρνητική προδιάθεση από δασκάλους δημοτικών σχολείων λόγω δυσκολιών
στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι
συνάδελφοι αυτών των ειδικοτήτων υποχρεούνται να επισκέπτονται έως πέντε σχολεία,
επομένως, η δημιουργία στενών σχέσεων με τα μέρη των συλλόγων διδασκόντων όλων των
σχολείων που υπηρετούν είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη και επιπρο σθέτως, η
δημιουργία προγράμματος είναι διαδικασία επίπονη, καθώς θα πρέπει να έρθουν σε
συνεννόηση πολλές σχολικές μονάδες. Ωστόσο, διαφαίνεται παράλληλα, η θετική
αντιμετώπιση των δασκάλων ως προς την εισαγωγή της β΄ ξένης γλώσσας, καθώς θεωρούν
απαραίτητη για τους μαθητές της σύγχρονης εποχής την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης
γλώσσας (Καμίτση, 2008).
Ο σύγχρονος διευθυντής οφείλει να εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
εκπαιδευτικού. Η διαχείριση της κάθε περίπτωσης πρέπει να γίνεται με ξεχωριστό και όσο
δυνατόν βέλτιστο τρόπο με μέλημα τη σωστή συνεργασία μέσω αντικειμενικότητας και
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διαλλακτικότητας (Γκουτζουρέλα, 2017). Συνοψίζοντας, το αίσθημα της ασφάλειας και του
«ανήκειν» του κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας σε αυτή (Κούλα, 2011), η εμπιστοσύνη,
οι προσωπικές σχέσεις σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοϋποστήριξης των
διδασκόντων, δίνουν την αίσθηση του «μοιράζειν» τους προβληματισμούς, της παροχής
βοήθειας και δύναμης ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες (Hargreaves, 1995).

1. Στοχοθεσία της έρευνας
Στόχοι της έρευνας είναι οι ακόλουθοι:
• Να εξεταστούν σφαιρικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 (δασκάλων) και των
εκπαιδευτικών ΠΕ05 (γαλλικής γλώσσας) και ΠΕ07 (γερμανικής γλώσσας) σε σχέση με τη
μεταξύ τους επικοινωνία και σε σχέση με την ηγεσία της σχολικής μονάδας.
• Να εξεταστεί ο βαθμός, στον οποίο συμβάλλει η καλή επικοινωνία στην
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.
• Να καταγραφούν οι αιτιολογικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο
των εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ05 και ΠΕ07 σε σχέση με την ηγεσία της σχολικής μονάδας.
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ05 και ΠΕ07 σχετικά με την
επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τον διευθυντή;
• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχετικά με την επικοινωνία στο πλαίσιο
της σχολικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07;
• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 σχετικά με την επικοινωνία
στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70;
• Σε ποιο βαθμό συμβάλλει η καλή επικοινωνία στην αποτελεσματική λειτουργία της
σχολικής μονάδας;
• Ποιοι είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο των
εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ05 και ΠΕ07 σε σχέση με την ηγεσία της σχολικής μονάδας;
Οι σχετικές ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν είναι:
1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 διαφέρουν
σημαντικά ως προς την επικοινωνία τους με τους συναδέλφους τους στο πλαίσιο της
σχολικής μονάδας.
2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 διαφέρουν
σημαντικά ως προς την επικοινωνία τους στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τον
διευθυντή.
3. Η καλή επικοινωνία συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική λειτουργία της
σχολικής μονάδας.
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4. Οι αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο των
εκπαιδευτικών ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 σε σχέση με την ηγεσία της
σχολικής μονάδας διαφέρουν σημαντικά (Γκούτζιου, 2021).

2. Μεθοδολογία της έρευνας
Η μεθοδολογία που κρίθηκε ως καταλληλότερη και πιο έγκυρη με βάση τα ερευνητικά
ερωτήματα που προαναφέρθηκαν είναι η δειγματοληπτική έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε πανελλαδική κλίμακα, το οποίο
αντλήθηκε τυχαία από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά
Σχολεία) από διάφορα μέρη της Ελλάδας με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ως η
καταλληλότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων θεωρήθηκε το ερωτηματολόγιο για τους εξής
λόγους:
1. Το θέμα της παρούσας έρευνας αφορά μεγάλο πληθυσμό εκπαιδευτικών, ο οποίος
δύσκολα διερευνάται με άλλες μεθόδους.
2. Λόγω της καταχώρισης των απαντήσεων σε κλειστού τύπου ερωτήματα, η επεξεργασία
των δεδομένων και τα συμπεράσματα μπορούν να διεξαχθούν με έγκυρο και αξιόπιστο
τρόπο.
3. Οι ποσοτικές μέθοδοι που βασίζονται σε δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο,
προσφέρουν τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού
για τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων ή ερωτημάτων.
4. Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου
μέρους πληθυσμού και η επιδεκτικότητα των στοιχείων σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης
είναι και η πιο κατάλληλη μορφή εμπειρικής έρευνας για τους συγκεκριμένους ερευνητικ ούς
σκοπούς (Γκούτζιου, 2021).

3. Δομή ερωτηματολογίου
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε στους
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση της
φόρμας Google. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου ήταν οι ακόλουθες:
Ενότητα 1: διευκρινίσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με την εργασία αυτή, τους
ερευνητικούς στόχους και την ερευνητική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τα ερευνητικά
δεδομένα και τη χρήση τους.
Ενότητα 2: ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του υπό εξέταση
δείγματος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, επαγγελματική κατάσταση
και ειδικότητα).
Ενότητα 3: ερωτήματα σε σχέση με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν
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οι ερωτώμενοι.
Ενότητα 4: ερωτήματα σε σχέση με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της σχολικής
μονάδας που υπηρετούν οι ερωτώμενοι.
Ενότητα 5: ερωτήματα σε σχέση με τη σχολική μονάδα που υπηρετούν οι ερωτώμενοι.
Ενότητα 6: ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό που πιστεύουν, ότι ορισμένοι παράγοντες
αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία με τους συναδέλφους τους ή τον διευθυντή της
σχολικής μονάδας (Γκούτζιου, 2021).

4. Δειγματοληψία
Το δείγμα αντλήθηκε με τυχαία δειγματοληψία σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνολικά το
ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπληρώθηκε από 216 εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, το
δείγμα αποτελείται από 14,4% άντρες και 85,6% γυναίκες.
Οι συμμετέχοντες μέχρι 30 ετών είναι 12 (5,6%), οι συμμετέχοντες ηλικίας 31 έως 40 ετών
είναι 69 (31,9%), 41 έως 50 ετών είναι 71 (32,9%) και 51 ετών και άνω είναι 64 (29,6%).
Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (50,9%) έχει
Πτυχίο Α.Ε.Ι., ενώ μεγάλο ποσοστό του δείγματος κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
(39,8%). Το 4,2% είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, ενώ 3,7% έχει
δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ένα μικρό ποσοστό (0,5%) έχει Μεταπτυχιακό και δεύτερο Πτυχίο
Α.Ε.Ι. ή έχει τελειώσει Διδασκαλείο ή είναι κάτοχοι δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου.
Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχ ει υπηρεσία πάνω
από 9 έτη. Συγκεκριμένα 9 έως 15 έτη προϋπηρεσία έχει το 29,2% του πληθυσμού, 16 έως 2 0
έτη έχει το 24,5% του πληθυσμού, 21 έως 30 έτη έχει το 21,3% του πληθυσμού, 31 έτη και
άνω έχει το 10,6% του πληθυσμού. Μικρότερη προϋπηρεσία έχει ένα μικρό ποσοστό,
συγκεκριμένα 0 έως 2 έτη έχει το 4,2% του πληθυσμού και 2 έως 8 έτη έχει το 10,2% του
πληθυσμού.
Σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία αποτελείται από
μόνιμους εκπαιδευτικούς (75,5%), 21,8% είναι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 2,8%
αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.
Οι υπό διερεύνηση ειδικότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι: κατά 20,4% καθηγητές
γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05), κατά 35,2% καθηγητές γερμανικής γλώσσας (ΠΕ07) και κατά
44,4% δάσκαλοι (ΠΕ70) (Γκούτζιου, 2021).

Συμπεράσματα
Στην Ενότητα Α συλλέξαμε πληροφορίες, ώστε να απαντήσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα 1
και 2.
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Ερευνητικό ερώτημα 1: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχετικά με την
επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τον διευθυντή;
Ερευνητικό ερώτημα 2: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07
σχετικά με την επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τον διευθυντή;
Τα ερωτήματα που εξετάζουμε είναι τα (1) έως (9) όπως φαίνονται στο Γράφημα 1 και
αναλύονται ως Ερωτήματα Α1 έως Α9 παρακάτω. Τα ερωτήματα στα οποία καταγράφηκε
πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς είναι:
Ερώτημα Α1 (1): Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05/ΠΕ07 αρκετά συχνά δεν ενημερώνονται σχετικά
με τις αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα, σε αντίθεση με τους δασκάλους.
Ερώτημα Α2 (2): Αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό των ΠΕ70 ενημερώνεται σχετικά με τους
μαθητές του, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05/ΠΕ07.
Ερώτημα Α3 (3): Αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό των ΠΕ70 θεωρεί ότι ο διευθυντής τον
ακούει με προσοχή όταν αντιμετωπίζει προβλήματα προσωπικά ή οικογενειακά, ενώ στους
εκπαιδευτικούς ΠΕ05/ΠΕ07 ένα υψηλό ποσοστό είναι της αντίθετης άποψης (30,1%).
Ερώτημα Α4 (4): Στο ερώτημα αν ο διευθυντής καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό τακτικά για
την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη δουλειά του οι δάσκαλοι απάντησαν κατά 73,9%
θετικά ενώ, αντίθετα, οι ξενόγλωσσες ειδικότητες απάντησαν θετικά κατά 45%.
Ερώτημα Α5 (5): Στο πέμπτο ερώτημα, σχετικά με το αν ο διευθυντής παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για διοικητικά θέματα του σχολείου εγκαίρως και ανελλιπώς, οι
δάσκαλοι αποκρίθηκαν κατά 76,1% θετικά, ενώ αντιστοίχως οι ειδικότητες απάντησαν κατά
50,8% θετικά.
Ερώτημα Α6 (6): Στο ερώτημα αν ο διευθυντής συνεργάζεται με όλους τους
εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου οι δάσκαλοι
αποκρίθηκαν θετικά με ποσοστό 84,4%, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες με σαφώς
χαμηλότερο ποσοστό (58,4%).
Ερώτημα Α8 (8): Στο ερώτημα αν θεωρείται απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευτικού
κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του
διευθυντή οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν θετικά κατά 88,5%, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες
κατά 53,3%.
Ερώτημα Α9 (9): Στο ένατο ερώτημα διερευνάται αν ο διευθυντής θεωρεί σημαντικό να
εκφράζει ο εκπαιδευτικός την άποψή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συλλόγου
διδασκόντων. Και εδώ συναντάται μεγάλη απόκλιση, αφού οι δάσκαλοι αποκρίνονται θετικά
κατά 76,1%, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες κατά 45,1%.
Στο Γράφημα 1 βλέπουμε σχηματικά τη σύγκριση των ερωτημάτων της πρώτης ενότητας.
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Γράφημα 1: Σύγκριση ερωτημάτων ενότητας 1

Στην Ενότητα Β ασχοληθήκαμε με τις επικοινωνιακές σχέσεις των συναδέλφων
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα που υπηρετούν και επιχειρήσαμε να απαντήσουμε τα
ερευνητικά ερωτήματα 3 και 4.
Ερευνητικό ερώτημα 3: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχετικά με την
επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07;
Ερευνητικό ερώτημα 4: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07
σχετικά με την επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70;
Τα ερωτήματα είναι τα (12) έως (21) όπως φαίνονται στο Γράφημα 2 και αναλύονται ως
Ερωτήματα Β1 έως Β10 παρακάτω. Τα ερωτήματα στα οποία καταγράφηκε πολύ σημαντική
διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς είναι:
Ερώτημα Β1 (12): Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς.
Συγκεκριμένα, το 91,7% των δασκάλων είναι ικανοποιημένο από τους συναδέλφους, ενώ,
αντίθετα, για τις ξενόγλωσσες ειδικότητες ικανοποιημένο δηλώνει το 56,6% του πληθυσμού.
Ερώτημα Β2 (13): Σημειώνεται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς, αφού οι
δάσκαλοι αποκρίνονται ότι η επικοινωνία με τους συναδέλφους στο σχολείο τους κάνει να
αισθάνονται αναπόσπαστο κομμάτι του κατά 81,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις
ξενόγλωσσες ειδικότητες αγγίζει το 50%.
Ερώτημα Β3 (14): Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων απάντησε ότι συμμετέχει στη
διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και γίνονται αποδεκτές οι επιθυμίες και
περιορισμοί που θέτει (79,2%), ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες αποκρίθηκαν κατά 60%
θετικά στο ερώτημα.
Ερώτημα Β5 (16): Οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν κατά 83,3% ότι ο σύλλογος διδασκόντων
αποφασίζει τον σχεδιασμό και τις δράσεις του σχολείου σε πνεύμα ομαδικότητας και
σύμπνοιας, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες κατά 60%.
Ερώτημα Β6 (17): Οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαμό ρφωση
καινοτόμων δράσεων του σχολείου τους κατά 79,1%, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες κατά
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56,7%.
Ερώτημα Β7 (18): Οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν ότι δεν διατηρούν τυπικές σχέσεις με τα
υπόλοιπα μέλη του συλλόγου διδασκόντων (44,8%), ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες
απάντησαν κυρίως θετικά (67,5%).
Ερώτημα Β8 (19): Το όγδοο ερώτημα αφορά στο αν ο εκπαιδευτικός συζητά με τους
συναδέλφους του για θέματα προσωπικά ή/και οικογενειακά. Και εδώ σημειώνεται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων συμφωνεί (59,4%), ενώ το 63,3% των ξενόγλωσσων
ειδικοτήτων διαφωνεί, επομένως δεν συζητά με τους συναδέλφους του για θέματα προσωπικά
ή/και οικογενειακά.
Ερώτημα Β9 (20): Το ένατο ερώτημα εξετάζει το αν η επίλυση προβλημάτων ή διαφωνιών
σε εργασιακά θέματα που τον αφορούν πραγματοποιείται με δικαιοσύνη και αμεροληψία. Το
76% των δασκάλων συμφωνεί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ξενόγλωσσες ειδικότητες
αγγίζει το 41,6%.
Ερώτημα Β10 (21): Το δέκατο και τελευταίο ερώτημα της ενότητας αφορά στο αν οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους και
ενστερνίζονται τους προβληματισμούς του εκπαιδευτικού σε εργασιακά θέματα. Οι δάσκαλοι
συμφωνούν κατά 85,4%, ενώ το ποσοστό που συμφωνεί στις ξενόγλωσσες ειδικότητες
αγγίζει το 47,5%.
Στο Γράφημα 2 βλέπουμε σχηματικά τη σύγκριση των ερωτημάτων της δεύτερης
ενότητας.
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Γράφημα 2: Σύγκριση ερωτημάτων ενότητας 2

Η ενότητα ερωτήσεων Γ αφορά στη σχολική μονάδα που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και
επιχειρήσαμε με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν να απαντήσουμε στο ερευνητικό ερώτημα
5.
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Ερευνητικό ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό συμβάλλει η καλή επικοινωνία στην
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας;
Τα ερωτήματα είναι τα (22) έως (28) όπως φαίνονται στο Γράφημα 3 και αναλύονται ως
Ερωτήματα Γ1 έως Γ7 παρακάτω. Τα ερωτήματα στα οποία καταγράφηκε πολύ σημαντική
διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς είναι:
Ερώτημα Γ1 (22): Το πρώτο ερώτημα εξετάζει το αν το σχολείο του εκπαιδευτικού τον
εμπνέει και τον ωθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Το μεγαλύτερ ο ποσοστό των
δασκάλων (84,5%) αποκρίθηκε ότι το σχολείο του τον εμπνέει και τον ωθεί να δώσει τον
καλύτερό του εαυτό, ενώ στις ξενόγλωσσες ειδικότητες θετικά αποκρίθηκε το 45%, ενώ
αντίστοιχα το ίδιο σχεδόν ποσοστό (41,6%) υποστήριξε ότι το σχολείο του δεν τον εμπνέει
και δεν τον ωθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
Ερώτημα Γ2 (23): Το 95,9% των δασκάλων αποκρίθηκε ότι ενδιαφέρεται απόλυτα και
ουσιαστικά για την πορεία του σχολείου στο οποίο ανήκει, ενώ στις ξενόγλωσσες ειδικότητες
το 72,6% αποκρίθηκε θετικά, δηλαδή ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό.
Ερώτημα Γ3 (24): Η πλειοψηφία των δασκάλων (81,3%) αποκρίθηκε ότι οι ιδέες του ς και
οι αξίες τους βρίσκουν ανταπόκριση στη σχολική μονάδα που εργάζεται, ενώ στην ίδια
ερώτηση μόλις το μισό ποσοστό (40,8%) των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων αποκρίθηκε θετικά.
Ερώτημα Γ4 (25): Οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν κατά 81,2% ότι το σχολείο που εργάζονται
είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ενώ στις ξενόγλωσσες ειδικότητες ένα
αρκετά χαμηλότερο ποσοστό (49,2%) αποκρίθηκε θετικά.
Ερώτημα Γ5 (26): Το τέταρτο ερώτημα διερευνά αν ο εκπαιδευτικός νιώθει ότι στο
σχολείο που εργάζεται είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι
αποκρίθηκαν κατά 72,9% θετικά, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες κατά μόλις 47,5%.
Ερώτημα Γ6 (27): Οι δάσκαλοι απαντούν κατά 69,8% ότι νιώθουν κομμάτι του οράματος
του σχολείου του όπως το συνδιαμορφώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων, ενώ οι ξενόγλωσσες
ειδικότητες κατά 48,3%.
Ερώτημα Γ7 (28): Οι δάσκαλοι αποκρίθηκαν κατά 78,1% ότι θεωρούν τον εαυτό τους
τυχερό που ανήκουν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, ενώ οι ξενόγλωσσες ειδικότητες
κατά 45%.
Στο Γράφημα 3 βλέπουμε σχηματικά τη σύγκριση των ερωτημάτων της τρίτης ενότητας.

Page 122 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Σύγκριση ερωτημάτων ενότητας 3
8,00
6,00
4,00

2,00
0,00
Ερώτηση 22

Ερώτηση 23

Ερώτηση 24

Ερώτηση 25

ΠΕ05_ΠΕ07

Ερώτηση 26

Ερώτηση 27

Ερώτηση 28

ΠΕ70

Γράφημα 3: Σύγκριση ερωτημάτων ενότητας 3

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου (Δ) εξετάσαμε σε ποιο βαθμό θεωρεί ο
εκπαιδευτικός ότι ορισμένοι παράγοντες αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία του με τους
συναδέλφους ή τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Τα ερωτήματα είναι τα (29) έως (35) όπως φαίνονται στο Γράφημα 4 και αναλύονται ως
Ερωτήματα Δ1 έως Δ7 παρακάτω. Τα ερωτήματα στα οποία καταγράφηκε πολύ σημαντική
διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς είναι:
Ερώτημα Δ1 (29): Η ειδικότητα του εκπαιδευτικού δεν θεωρήθηκε σημαντικός
παράγοντας για το 95,9% των δασκάλων, ενώ αντίθετα για το 30,8% των ξενόγλωσσων
ειδικοτήτων θεωρήθηκε βασικός παράγοντας.
Ερώτημα Δ2 (30): Η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί σημαντικό
παράγοντα και για τις δύο ομάδες του πληθυσμού, η απόκλιση, ωστόσο, έγκειται στον
καταμερισμό, αφού το 77,1% των δασκάλων διαφωνεί απόλυτα, ενώ στις ξενόγλωσσες
ειδικότητες διαφωνεί απόλυτα το 59,2%.
Ερώτημα Δ3 (31): Οι διαφορές στο επίπεδο γνώσεων δεν αποτελούν σημαντικό
παράγοντα που επηρεάζει την επικοινωνία για καμία από τις δύο ομάδες. Οι δάσκαλοι
συμφωνούν μόλις κατά 1% με τη σημαντικότητα του παράγοντα αυτού, ενώ για τις
ξενόγλωσσες ειδικότητες κατά 7,5%.
Ερώτημα Δ4 (32): Οι διαφορές στους επαγγελματικούς στόχους δεν είναι σημαντικός
παράγοντας για το 82,4% των δασκάλων και για το 56,6% των ειδικοτήτων.
Ερώτημα Δ5 (33): Ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης της εκπαιδευτικής κουλτούρας δεν
αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία για το 64,5% των δασκάλων και για το 44,1% των
ξενόγλωσσων ειδικοτήτων.
Ερώτημα Δ6 (34): Οι συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού δεν
αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία για το 64,4% των δασκάλων, ενώ, αντίθετα για το
49,2% των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επηρεασμού.
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Ερώτημα Δ7 (35): Τέλος, η ανάθεση της διδασκαλίας σε πολυάριθμες σχολικές μονάδες
για τους δασκάλους δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία (48%), ενώ για τις ξενόγλωσσες
ειδικότητες η πλειοψηφία του πληθυσμού (65%) απάντησε ότι είναι παράγοντας που
επηρεάζει την επικοινωνία.
Στο Γράφημα 4 βλέπουμε σχηματικά τη σύγκριση των ερωτημάτων της τέταρτης
ενότητας.
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Γράφημα 4: Σύγκριση ερωτημάτων ενότητας 4

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στα περισσότερα ερωτήματα που τέθηκαν σε
σχέση με όλες τις υπό εξέταση ενότητες (επικοινωνία με τον διευθυντή, επικοινωνία με τους
συναδέλφους, αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, αιτιολογικοί παράγοντες, οι
οποίοι δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο σε σχέση με την ηγεσία της σχολικής μονάδας)
και επομένως οι ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώνονται (Γκούτζιου, 2021).
Συμπεραίνουμε ότι ο Διευθυντής οφείλει να ενισχύει την ομαδικότητα μεταξύ των
εργαζομένων και να ασκεί τη συμμετοχική διοίκηση, η οποία ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην
ανάληψη πρωτοβουλιών και αρμοδιοτήτων με συνεργατικές διαθέσεις μέσω των καλών
διαπροσωπικών σχέσεων (Κούλα, 2011).
Επιπρόσθετα, γόνιμο είναι να αποτελέσει ο διευθυντής πηγή έμπνευσης για τους
εκπαιδευτικούς, με έκδηλo το αίσθημα σεβασμού. Απώτερος στόχος είναι να πετύχει στενή
συνεργασία με τα μέλη, να εργαστούν σε κοινό όραμα και την από κοινού συνεργασία τους
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο (Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 2013).
Το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, αφορά τον ηγέτη που ακούει, δείχνει έντονο ενδιαφέρον στους
προβληματισμούς, στις ανάγκες και στις επιθυμίες των μελών και ταυτόχρονα επιδιώκει τη
συμμετοχή και την άποψή τους στη λήψη αποφάσεων (Μπουραντάς, 2002).
Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι πολλές από τις δυσκολίες που προκύπτουν τόσο στο
εργασιακό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι της επικοινωνίας και συνεργασίας των
ξενόγλωσσων ειδικοτήτων με τους δασκάλους, αλλά και τους διευθυντές των σχολικών
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μονάδων οφείλεται στη συνεχή μετακίνησή τους σε πολυάριθμες σχολικές μονάδες. Το
γεγονός αυτό οδηγεί σταδιακά σε επαγγελματική εξουθένωση και έλλειψη ικανοποίησης
(Γκούτζιου, 2021).
Μια πιθανή λύση στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα να κατέχουν οι
ξενόγλωσσες ειδικότητες μια δεύτερη ειδικότητα, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αγγλία και η Γερμανία, όπου οι καθηγητές σπουδάζουν
λαμβάνοντας πτυχίο με δύο ή περισσότερες ειδικότητες, και επομένως απασχολούνται σε μία
σχολική μονάδα συμπληρώνοντας το διδακτικό τους ωράριο. Δυστυχώς, λόγω του
εκπαιδευτικού συστήματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν προβλέπεται κάτι
τέτοιο. Η μόνη εναλλακτική λύση, η οποία ωστόσο είναι εξαιρετικά πολυσύνθετη και
χρονοβόρα, είναι η ολοκλήρωση ενός δεύτερου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών με
αντικείμενο συναφές με την εκπαίδευση. Φυσικά, ελάχιστοι συνάδελφοι επιτυγχάνουν το ν
στόχο αυτό και ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα, εφόσον έχει αναγνωριστεί η συναφής
δεύτερη ειδικότητα, να εργαστεί ο εκπαιδευτικός για έως 11 διδακτικές ώρες στο δεύτερο
γνωστικό αντικείμενο (Γκούτζιου, 2021).
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Abstract: The work of women philosophers in the field of Administrative Sciences is
timeless and diverse, but it has not been studied, especially in the Greek literature. They
highlighted the importance of the administration and the way that the State is organized, the
private sector, ethics, division of labor, conflict management, diversity management etc.
Women such as Mary Parker Follett, Lilian Moller Gilbreth, Jane Adams, Rosabeth Moss
Kanter and many more have pioneered and continue to pioneer by introducing innovative
ideas and opinions into public and private management and influencing the thinking of young
people. The aim of the article is to present women philosophers and the way in which these
theories have been incorporated into modern administration. To achieve this goal, the article
adopted the literature review, in order to highlight the holistic approach to the subject.
Through the literature review, will present the opinions of women philosophers on
Administrative Sciences and the way in which they will integrate into the modern era of
management. The conclusions are particularly important and their utilization will substantially
contribute to the upgrading of academic teaching and practices of Administrative Sciences in
Greece and contribute to the reduction of gender stereotypes.
Keywords: Administrative Sciences, Gender, Gender Stereotypes, Education, Philosophy
Περίληψη: Το έργο των γυναικών φιλοσόφων στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης είναι
διαχρονικό και πολυσχιδές, αλλά έχει ελάχιστα μελετηθεί και ειδικά στην ελληνική
βιβλιογραφία. Ανέδειξαν τη σημασία της διοίκησης και του τρόπου οργάνωσης του Κράτους,
του ιδιωτικού τομέα, της ηθικής και της μεταηθικής, του καταμερισμού της εργασίας, της
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διαχείρισης των συγκρούσεων και της διαχείρισης της διαφορετικότητας. Η Mary Parker
Follett, η Lilian Moller Gilbreth, η Jane Adams, η Rosabeth Moss Kanter πρωτοπόρησαν και
πρωτοπορούν, εισάγοντας καινοτόμες ιδέες στο δημόσιο και ιδιωτικό management και
επηρεάζοντας τη σκέψη των νεότερων. Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιασθούν οι
γυναίκες φιλόσοφοι και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι θεωρίες ενσωματώθηκαν αλλά και
ενσωματώνονται στη διδασκαλία της διοίκησης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τ ο άρθρ ο
υιοθέτησε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο να αναδειχθεί η ολιστική προσέγγιση του
θέματος. Μέσω της διερεύνησης της βιβλιογραφίας, θα παρουσιαστούν οι απόψεις των
γυναικών φιλοσόφων για τη Διοικητική Επιστήμη και ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθούν
στο σύγχρονο management. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και η αξιοποίησή
τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της διδασκαλίας και των πρακτικών της
Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και να συμβάλλουν στη μείωση των έμφυλων
στερεοτύπων.
Λέξεις κλειδιά: Διοικητική Επιστήμη, Εκπαίδευση, Έμφυλα Στερεότυπα, Φιλοσοφία, Φύλο

1. Εισαγωγή
Ω! συ των πνευματικών επιστημών υπέρλαμπρο αστέρι.
Παλλαδάς, «Ύμνος εις την Υπατίαν», Anthologia Graeca (Φαρμακόρη, 2020)
Η Υπατία ήταν φιλόσοφος και μαθηματικός, έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στα μέσα
του 4 ου μΧ αιώνα, δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο και από πολλούς θεωρείται ότι ο βίαιος
θάνατός της σηματοδότησε το τέλος της κλασικής αρχαιότητας και την έναρξη της εποχής
του Μεσαίωνα. Η Υπατία ήταν η μοναδική γυναίκα φιλόσοφος που δίδαξε δημόσια.
Συμβόλισε και συμβολίζει την ισότητα των φύλων διαχρονικά (Deakin, 1994∙ Φαρμακόρη,
2020∙ Θεοδοσίου, 2018).
Γυναίκες που πρωτοπόρησαν σε όλες τις επιστήμες και ακολούθησαν τον δρόμο της Υπατίας
ήταν μεταξύ των άλλων η Maria Montessori, η Simone de Beauvoir, η Simone Weil, η Maria
Curie, η Angela Davis και πολλές άλλες.
Η αιτία για την καταγραφή των γυναικών που μελέτησαν και ασχολήθηκαν με την ανάπτυ ξη
και τη διδασκαλία της Διοικητικής Επιστήμης και άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν
σημαντική επίδραση στο χώρο ήταν το γεγονός ότι στα περισσότερα δημοσιευμένα κείμενα
ήταν ελάχιστες έως μηδαμινές οι αναφορές στις πρωτοπόρες γυναίκες στο χώρο της
διοίκησης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ονόματα όπως Mary Parker
Follett, Lilian Moller Gilbreth, Jane Adams, Rosabeth Moss Kanter δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστά και δεν διδάσκονται στις αντίστοιχες Σχολές Διοικητικών και Οικονομικών
Επιστημών στην Ελλάδα. Επίσης, τον 19 ο και τον 20 ο αιώνα η Lucy Parsons, η Mary
Anderson και η διεμφυλική Susan Ashley Stanton πρωταγωνίστησαν στον αγώνα των
γυναικών για την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης.

Page 128 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Στην Ελλάδα, η Νάνσυ Παπαεξανδρή, ομότιμη Καθηγήτρια στο ΟΠΑ πρωτοπόρησε στη
διδασκαλία της Διοικητικής Επιστήμης. Δίδαξε- μεταξύ των άλλων- Διοίκηση Προσωπικού,
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Ηγεσία, Οργανωσιακή
Κουλτούρα. Ο Αντ. Μακρυδημήτρης (2020), τόνισε ότι η προσφορά της στην ανάπτυξη και
στη διδασκαλία της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα συνοψίζεται σε πέντε βασικά
σημεία: η Διοικητική Επιστήμη ως τέχνη και επιστήμη είχε δεχθεί αρκετή περιφρόνηση και
πολλοί πίστευαν ότι μπορούσαν να ασκήσουν διοίκηση χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις, τις
περισσότερες των περιπτώσεων κατανοούμε κάποιες πράξεις αφού έχουν πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται εξάσκηση και ειδικές σπουδές για την εφαρμογή των αρχών της Διοικητικής
Επιστήμης, οι συμμετέχοντες στη διοίκηση οφείλουν να ελέγχουν τα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα, και τέλος η διοίκηση είναι αναγκαίο να έχει ηθικούς κανόνες και δεσμεύσεις.

2. Εννοιολογικές οριοθετήσεις
Σύμφωνα με τους Anderson κ.ά., (2014: 24) η «διοικητική επιστήμη αποτελεί μια δομημένη
προσέγγιση που εστιάζει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Βασίζεται σε
συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους και χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ποσοτική
ανάλυση». Ως επιστήμη (από τη λέξη επίσταμαι που σημαίνει γνωρίζω καλά) ορίζεται «η
ορθολογική και μεθοδική έρευνα της πραγματικότητας και η συστηματική οργάνωση της
γνώσης που προκύπτει από την έρευνα αυτή» (Δρακόπουλος κ.ά., 2015: 16).
Σύμφωνα με την Judith Butler, το κοινωνικό φύλο περιλαμβάνει ένα σύνολο από πολιτισμικά
νοήματα που λαμβάνει το έμφυλο σώμα. Το κοινωνικό φύλο είναι ένα κατασκεύασμα. Η
κατασκευή του βιολογικού φύλου είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός μηχανισμού
πολιτισμικής κατασκευής που καθορίζεται από την έννοια του κοινωνικού φύλου. Το
κοινωνικό φύλο είναι το μέσον με το οποίο το φυσικό φύλο παράγεται και καθορίζεται. Το
κοινωνικό πλαίσιο και τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
κατανοούμε τη σεξουαλική διαφορά στην ιατρική επιστήμη. Το φύλο αναφέρεται σε ένα
σύνολο βιολογικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζει τους ανθρώπους σε γυναίκες και
άντρες και συμβάλει στην κοινωνική και συμβολική κατηγοριοποίηση των ανθρώπων.
Αφορά τόσο το κοινωνικό (δηλαδή ορίζει τις δύο κοινωνικές ο μάδες και τις επιμέρους
δραστηριότητες που ασκούνται από αυτές) όσο και το νομικό σύστημα των φύλων (NikovaTsioutsiou, 2023∙ Godelier, 2008∙ Connell, 2006∙ Capitan & Guillaumin, 1993).
Τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν από την έμφυλη ιδιότητα στο χώρο του
management είναι το φαινόμενο της γυάλινης οροφής (που περιορίζει τη μισθολογική και
ιεραρχική εξέλιξη των γυναικών), το πρόβλημα του τρύπιου αγωγού (την τάση των γυναικών
να εγκαταλείπουν την καριέρα τους αν και έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις) και η μειωμένη
συμμετοχή των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως (Grant Thornton, 2021∙
Schermerhorn & Bachrach, 2015). Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
στερεοτύπων για τον κοινωνικό ρόλο των φύλων. Στερεότυπα που αναφέρονται σε
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κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του κάθε ανθρώπου (Παντελίδου-Μαλούτα, 2015).

3. Σκοπός της εργασίας-Μεθοδολογία
Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει τις πιο γνωστές γυναίκες που ασχολήθηκαν, τόσο
ακαδημαϊκά όσο και πρακτικά, με τη Διοικητική Επιστήμη από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα
και το έργο τους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, η οποία αποτελεί βασικό μεθοδολογικό εργαλείο και στοχεύει στη δημιουργία
νέας γνώσης.
Ο ερευνητής επιθυμεί να μελετήσει και να αξιοποιήσει την υφιστάμενη ερευνητική γνώση
και τις προηγούμενες αναφορές, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να διαμορ φώσει νέες
ιδέες. Στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η ανακεφαλαίωση των βασικών
συμπερασμάτων, παρουσιάζει συνθετικά τις υπό αξιολόγηση πηγές και αποτελεί παρουσίαση
και ταυτόχρονα κριτική προσέγγιση/ανασκόπηση των δημοσιευμένων κειμένων. Η μελέτη
μεγάλου αριθμού πρωτογενών και δευτερογενών πηγών δύναται να συμβάλει στη
διαμόρφωση μιας ευρύτερης γνώσης και να παρουσιάσει τη σύγκλιση των επιμέρους
συμπερασμάτων. Η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συσχετίζει το υπό διερεύνηση
θέμα με την ευρύτερη επιστημονική περιοχή. Επελέγησαν πρωτογενή και δευτερογενή
δημοσιεύματα, όπως άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία, κείμενα από ιστοσελίδες και άλλα. Οι πηγές
αυτές στηρίχθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις. Η βιβλιογραφική
ανασκόπηση αναδεικνύει την εμβάθυνση που έχουν πραγματοποιήσει οι ερευνητές στο υπό
μελέτη θέμα (Babbie, 2018∙ Προμπονάς, 2015∙ Saunders et al., 2014).
Τα κυριότερα προβλήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η αξιοπιστία και η
αντικειμενικότητα των πηγών, η ελλιπής ανάλυση και μελέτη του θέματος στην ελληνική
βιβλιογραφία, η γνώση του αντικειμένου και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών των πηγών.
Ιδανικά- σε μια μελλοντική έρευνα- θα μπορούσε να μελετηθεί εκτενέστερα η συμβολή των
πρωτοπόρων γυναικών στην Ακαδημαϊκή κοινότητας και ειδικ ά στην ανάπτυξη της
Διοικητικής Επιστήμης (Babbie, 2018∙ Προμπονάς, 2015∙ Saunders et al., 2014).

4. Παρουσίαση των κυριοτέρων γυναικών ακαδημαϊκών
4.1. Mary Parker Follett
Η Mary Parker Follett- The prophet of management, κατά τον Peter Drucker-(3/9/1868–
18/12/1933) ήταν Αμερικανίδα σύμβουλος επιχειρήσεων και ασχολήθηκε με τα αντικείμενα
της οργανωσιακής θεωρίας και οργανωσιακής συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με τα δεδομένα
της εποχής της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία και τον ιδιαίτερο ρόλο του α νθρώπινου
παράγοντα. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες που δίδαξε στη περίφημη London School of
Economics, ενώ διατέλεσε και σύμβουλος του Πρόεδρος Roosevelt σε θέματα δημόσιας
Page 130 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
διακυβέρνησης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Follett και η Gilbreth είναι οι «Μητέρες του
σύγχρονου management» (Mother of Modern Management) (Jhin Yoo, 2018∙ Russ, 1996).
Η Mary Parker Follett, εκπρόσωπος της νεοκλασικής διοικητικής σκέψης μελέτησε τους
οργανισμούς ως κοινότητες και συνέβαλε στη θεωρία της συμμετοχικής διοίκησης σε ένα
υγιές εργασιακό περιβάλλον. Μελέτησε τις ομάδες, την ανθρώπινη συνεργασία και τη
συμμετοχή των εργαζομένων στην ανάλυση των εργασιών. Θεώρησε ότι οι οργανισμοί
αποτελούν τις κοινότητες συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της γραμμής και των στελεχών
του επιτελείου (εργαζόμενοι και managers). Δίδαξε ότι η ανάλυση των οργανώσεων μπορεί
να πραγματοποιηθεί από τη μελέτη της ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς (Robbins κ.ά.,
2017). Ο manager είναι αυτός που συμβάλλει, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης
να συνεργάζεται αποτελεσματικά και παράλληλα να έχει κοινά συμφέροντα, ενώ είναι
αναγκαίο να υπάρχει και καταμερισμός της εξουσίας σε μια οργάνωση. Οφείλει να
διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο εργαζόμενος να επεξεργάζεται τις οδηγίες.
Χάρη στις μελέτες της, η Follett ανέδειξε τα ακόλουθα ζητήματα:
• ο manager οφείλει να παρακινήσει τον εργαζόμενο να αισθάνεται και να λειτουργεί
ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης ώστε να αποκτήσει την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης. Η
θεωρία αυτή αποτέλεσε τον πρόδρομο των θεωριών που αφορούσαν την έννοια της
ιδιοκτησίας των εργαζομένων, του καταμερισμού των κερδών και τέλος της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στα κέρδη,
• τα προβλήματα ενός οργανισμού είναι αποτέλεσμα μιας ποικιλίας αλληλένδετων
παραγόντων, και τέλος
• το οικονομικό κέρδος της επιχείρησης είναι αναγκαίο να βρίσκεται σε συνάρτηση με
το κοινό καλό. Ουσιαστικά έθεσε τον κεντρικό προβληματισμό για τη διοικητική ηθική και
τη σύγχρονη εταιρική κοινωνική ευθύνη (Schermerhorn & Bachrach, 2018).
Στο σύγγραμμα “Freedom and coordination: Lectures in Business Organization” (1949,
έκδοση 2015, Routledge) η Follett αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της ηγεσίας. Θεωρεί ότι η
ηγεσία είναι δυνατόν να αναδειχθεί σε ιδιοφυία, αλλά και ταυτόχρονα να μεταμορφώνει και να
μετατρέπει την εμπειρία και την ενεργό γήρανση σε δύναμη. Ο ηγέτης οφείλει να δημιουργεί και
να κατευθύνει την εξουσία και την ισχύ. Η ηγεσία οφείλει να ασκεί έλεγχο να κατανοεί τη
συνολική κατάσταση, να μελετάει τις αλληλοσυσχετίσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών και
είναι αναγκαίο να εξελίσσεται συνεχώς. Ο ηγέτης οφείλει να χρησιμοποιεί τη σοφία του, και την
κρίση του σε μια κατάσταση που αλλάζει διαρκώς.
Η Follett δίδαξε και τη συμμετοχική ισχύ από την καταναγκαστική επιβολή στην προσπάθειά
της να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας, μέσω και της οργανωσιακής κουλτούρας. Οι
θεωρίες της συνέβαλαν στην ενσωμάτωση/ένταξη/συμμετοχή των εργαζομένων στην ομάδα
εργασίας και στο οργανωσιακό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι «δεν πηγαίνουμε
στην ομάδα μας...για να είμαστε παθητικοί και να μαθαίνουμε και δεν πάμε για να
επιβάλουμε κάτι που έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θέλουμε. Ο καθένας πρέπει να ανακαλύψει
και να συνεισφέρει αυτό που τον διακρίνει από τους άλλους τη διαφορετικότητά του...Η
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ενοποίηση των αντιθέτων είναι η αιώνια διαδικασία» (όπως αναφέρεται στο Schilling, 2000:
236). Συνέβαλε στην καθιέρωση του κράτους πρόνοιας στη σύγχρονη καπιταλιστική
κοινωνία και τέλος έθεσε τις βάσεις για τη διαχείριση των κρίσεων σε μια επιχείρηση.
Θεώρησε ότι για την επίλυση των συγκρούσεων οφείλουν οι συμμετέχοντες να κατανοούν
όλες τις συνιστώσες μιας οργάνωσης και να ακολουθούν μια σειρά κανόνων, όπως είναι η
ενσωμάτωση των επιμέρους στόχων στο κοινό καλό, η συμφωνία των μερών και άλλα
(Graham, 2003).
4.2.

Jane Addams

Η Jane Addams (6/9/1860–21/5/1935) ήταν Αμερικανίδα κοινωνιολόγος και υποστήριξε με
θέρμη το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών και βραβεύθηκε με Nobel Ειρήνης του 1931
(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022). Ήταν μια εκ των ιδρυτών του Hull House που
αποτέλεσε κέντρο έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης για τους κατοίκους του Chicago.
Ουσιαστικά, συνέβαλε στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας. Επίσης, τόνισε ότι οι
γυναίκες γνωρίζουν κάποιους τομείς της καθημερινότητας καλύτερα από τους άντρες και
διεκδίκησε το δικαίωμα της ψήφου. Η Addams συνέβαλε στη βελτίωση των δράσεων της
δημόσιας διοίκησης, συμβάλλοντας στη αναδιαμόρφωση της δημόσιας διακυβέρνησης μέσω
της συμμετοχικής δημοκρατίας. Εμπότισε με έννοιες που αφορούσαν την κοινωνική
δικαιοσύνη, την πολιτική και τη διοίκηση. Η Addams είχε ποικίλες δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας της. Εργάστηκε ως υπεύθυνη στη συλλογή των
απορριμμάτων στο δημόσιο τομέα. Κατέγραψε τα θέματα της δημόσιας διοίκησης με πιο
σύγχρονους τρόπους και παρουσίασε ένα μοντέλο για την αυτο διοίκηση που περιείχε
συγκεκριμένες λειτουργίες διακυβέρνησης. Η Addams συνέδεσε την κοινωνική δικαιοσύνη
και τη δημόσια διοίκηση, μέσω του καθήκοντος και της ευθύνης των ισχυρών να βοηθούν
τους αδύναμους. Δίδαξε την έμφαση στην ενσωμάτωση των θεωριών της κοινωνικής
δικαιοσύνης στη δημόσια διακυβέρνηση (Shields, 2017∙ Shields & Soeters, 2017).
4.3. Lilian Moller Gilbreth
Η Lillian Evelyn Moller Gilbreth (24/5/1878–2/1/1972) ήταν Αμερικανίδα σύμβουλος
επιχειρήσεων, ψυχολόγος και εκπρόσωπος της νεοκλασικής διοικητικής σκέψης. Ήταν η
πρώτη γυναίκα Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών τoυ Πανεπιστήμιο Purdue. Με τον
σύζυγό της Frank Gilbreth (γνωστοί με το προσωνύμιο Gilbreths) συνέβαλαν στον
μετασχηματισμό της οργάνωσης της εργασίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη του
επιστημονικού management. Μελέτησαν, ανέλυσαν και δίδαξαν τις κινήσεις που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός καθήκοντος και προσπάθησαν να συμβάλλουν στη
μείωση ή ακόμη και στην εξάλειψη των περιττών κινήσεων, ώστε να αυξηθεί η
αποδοτικότητα των εργαζομένων. Διαίρεσαν τις δραστηριότητες σε επιμέρους συνιστώσες,
προσπάθησαν να διατυπώσουν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την ολοκλήρωση μιας
εργασίας και τέλος πρότειναν τρόπους για την αναδιοργάνωση των εργασιών. Επίσης,
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ασχολήθηκαν με θέματα κόπωσης, φωτισμού, θέρμανσης, ώστε να παρακινήσουν τους
εργαζόμενους να είναι πιο αποδοτικοί (Encyclopaedia Britannica, 2022∙ Schermerhorn and
Bachrach, 2018). Η Gilbreth συνεργάστηκε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και δημιούργησε το
πρόγραμμα Share the Work με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας στο μεσοπόλεμο και μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929
(Giges, 2012∙ Koppes, 1999).
Η Gilbreth προσπάθησε να ενσωματώσει τη ψυχολογία στο management της εποχής και να
αναδείξει τη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος και του βιομηχανικού management.
Μέσω των ερευνών τους, οι δύο σύζυγοι ανέλυσαν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για
κάθε θέση. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, απέδειξε ότι η ευεξία των εργαζομένων έχει ιδιαίτερη αξία
που συγκρίνεται με το κέρδος των επιχειρήσεων. Μια βασική μορφή αρχικά αξιολόγησης της
απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των διαδικασιών και στη συνέχεια
παρακίνησης αυτού, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και επίτευξης των
ατομικών και ομαδικών στόχων. Θεωρίες που σήμερα εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις
της Διοικητικής Επιστήμης, όπως στον χρονικό προγραμματισμό, στη διοίκηση έργων και
στην
αξιολόγηση
των
οργανισμών
(Lancaster,
2015∙
http://faculty.webster.edu/woolflm/gilbreth2.html).
Στο βιβλίο της «The Psychology of Management: The Function of the Mind in Determining,
Teaching, and Installing Methods of Least Waste» (1914) διερευνά τις ψυχολογικές
επιπτώσεις του επιστημονικού management, τις ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία, τη
θεωρία για τη λήψη των αποφάσεων και την ψυχολογία. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι το
επιστημονικό management βασίζεται στην αρχή αναγνώρισης του ατόμου όχι μόνο ως
οικονομική μονάδα αλλά και ξεχωριστή προσωπικότητα (Giges, 2012∙ Gilbreth, 1914).
4.4. Rosabeth Moss Kanter
Η Kanter (15/5/1943- ) είναι Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Harvard. Ασχολείται και διδάσκει με την στρατηγική των επιχειρήσεων, την ηγεσία, την
ηθική διοίκηση και την κακοδιοίκηση. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της αφορά τις ομάδες και
τους λόγους για τους οποίους σχηματίζονται, όπως οικονομικοί ή άλλοι. Θεωρεί ότι τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών συμβάλουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία
επίτευξης των στόχων. Με βάση την έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πετυχημένες
ομάδες είναι αυτές που λειτουργούν με συνοχή και έχουν οριοθετήσει όρια στους
συμμετέχοντες. Στόχος της ήταν να προτείνει κριτήρια που θα καθιστούσαν καλές
συμπεριφορές και ικανοποιημένους εργαζόμενους (Kurtzman, 1999). Στο παρελθόν έχει
συμπεριληφθεί στη λίστα των 50 γυναικών με τη μεγαλύτερη επίδραση στο χώρο των
επιχειρήσεων στον κόσμο και στη λίστα των 50 πιο ισχυρών γυναικών στον κόσμο, όπως
αναφέρεται στη σελίδα της στο Πανεπιστήμιο Harvard. Η Kanter ανέπτυξε τη θεωρία των
3C’s. Θεωρεί οι κοσμοπολίτικες (cosmopolitan) επιχειρήσεις (και ειδικά στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις) πρέπει να στηρίζονται (α) στις έννοιες (concepts) που αναφέρονται στις
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γνώσεις και στις ιδέες, (β) στην ικανότητα (competence), δηλαδή στη δυνατότητα να
εργάζονται σε υψηλό επίπεδο και (γ) στις διασυνδέσεις (connections), ώστε να διαμορφώνουν
καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον (Kanter, 1997). Η Kanter
υποστηρίζει ότι η προηγμένη ηγεσία (advanced leadership) αφορά στις πρόσθετες δεξιότητες
και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση και τη λύση πολύπλοκων
προβλημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι ηγέτες οφείλουν να διαμορφώσουν το μέλλον
μέσω νέων ευκαιριών και δρόμων. Η καινοτομία είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται
σταδιακά και να ξεκινάει με μικρά και σταθερά βήματα ώστε να ολοκληρώνεται το έργο
(Benjamin & Komlos, 2021).
4.5. Amy Edmondson
Η Amy Edmondson- σύμφωνα με την ιστοσελίδα της στο Harvard Business School- είναι
Αμερικανίδα Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Θεραπεύει τα αντικείμενα της
ηγεσίας, της ομάδας, της ψυχολογικής ασφάλειας και της οργανωσιακής μάθησης. Θεωρείται
ως μια από τις γυναίκες με την μεγαλύτερη επίδραση στο αντικείμενο της στις ΗΠΑ.
Αναδεικνύει την ομαδική εργασία στη δυναμική των επιχειρήσεων και εξετάζει τις
προοπτικές και τις ευκαιρίες των ομάδων στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Θεωρεί ότι η
ψυχολογική ασφάλεια δεν διασφαλίζει την υψηλή απόδοση. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
και ο ηγέτης, ο οποίος οφείλει να οικοδομήσει την ψυχολογική ασφάλεια και να ενθαρρύνει
τη μάθηση, να θέτει πρότυπα και να εμπνέει/παρακινεί τους εργαζόμενους να τα πετύχουν
την καλύτερη δυνατή απόδοση. Η Edmondson αναφέρει ότι «Εάν οι ηγέτες θέλουν να
απελευθερώσουν το ατομικό και το συλλογικό ταλέντο, πρέπει να καλλιεργήσουν ένα
ψυχολογικά ασφαλές κλίμα όπου οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ελεύθεροι να συνεισφέρουν
ιδέες, να μοιράζονται πληροφορίες και να αναφέρουν τα λάθη» (Edmondson, 2018).
4.6. Linda Smircich
Η Linda Smircich (σύμφωνα με την ιστοσελίδα peoplepill.com) είναι Καθηγήτρια Διοίκησης
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Massachusetts Amherst. Τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά
ενδιαφέροντα της αφορούν την οργανωσιακή θεωρία και τη συμπεριφορά, ειδικά την έμφυλη
ιδιότητα στους οργανισμούς και την ιδιοκτησία των εργαζομένων. Την ανισότητα και τις
οργανώσεις στις οργανωσιακές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα, καθώς και στις
πολιτισμικές σπουδές. Σε ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα της «Theorizing gender-andorganization: Changing times…Changing theories?» [σε συνεργασία με τις Calás, M. B. &
Holvino, E. (2014), Oxford Handbook of Gender in Organizations] παρουσιάζονται οι
συνθήκες ανισότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και την κοινωνική αλλαγή που θα
διαμορφώσει νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις Smircich and Calas
(1999), οι πρόσφατες μελέτες απορρίπτουν τις διαρκείς αλήθειες για την οργάνωση των
επιχειρήσεων, αναγνωρίζουν την αξία της θεωρίας και εστιάζουν στον καθορισμό της
σημασίας της θεωρίας στις σύγχρονες οργανώσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία του
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εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησης και άλλα.
4.7. Kate Grosser
Η κοινωνική ανθρωπολόγος Kate Grosser θεραπεύει το αντικείμενο της Εταιρικής
Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την οπτική της έμφυλης
ιδιότητας (σύμφωνα με τη σελίδα της στο Πανεπιστήμιο RMIT). Ασχολείται με τη
φεμινιστική θεωρία και την ισότητα των φύλων. Διερευνά τη σχέση μεταξύ της ενσωμάτωσης
της διάστασης του φύλου και της ΕΚΕ, τις διαδικασίες της ΕΚΕ και τον πλουραλισμό στο
πλαίσιο της διακυβέρνησης ΕΚΕ που προκύπτουν από την έμφυλη ιδιότητα. Σε άρθρο της,
(Grosser & Moon, 2019) υποστηρίζει ότι η διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες στον
επιχειρηματικό κόσμο επηρεάζει την ΕΚΕ σε όλες τις εκφάνσεις και ειδικά στο ρόλο των
γυναικών στον επιχειρηματικό τρίτο κόσμο. Μελετάει τη σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και του
φεμινιστικού ακτιβισμού, μέσω της θεωρίας της κίνησης της κοινωνίας. Ασχολείται με το
ρόλο του πολιτισμού στην πρακτική αειφόρου ανάπτυξης στην Αυστραλία. Η Grosser
συνεργάστηκε με την Ομάδα Εργασίας της Global Reporting Initiative's Gender (2010) και
υπήρξε σύμβουλος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Διακρατικές Εταιρείες και
Άλλες Επιχειρήσεις (2009). Έχει διατελέσει ή και διατελεί σύμβουλος επιχειρήσεων σε
θέματα έμφυλης ισότητας.
Συνοπτικά, οι κυριότερες απόψεις-θεωρίες των πρωτοπόρων
παρουσιάστηκαν ανωτέρω- παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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L. Smircich

K.G rosser

• Οργ ανωσιακή
συμπεριφορά
• Ποικιλομορφία
• Έμφυλη
ιδιότητα
• Οργ ανωσιακή
αλλαγ ή

• ΕΚΕ
• Έμφυλες
διαστάσεις
της ΕΚΕ
• Αειφόρος
ανάπτυξη

5. Συμπεράσματα–Συζήτηση-Προτάσεις
Ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη τις γυναίκες.
ΟΗΕ, μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στις Επιστήμες (11/2/2018)
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Οι γυναίκες, έως και τις αρχές του 20 ου αιώνα απείχαν- σε μεγάλο βαθμό- από τη διδασκαλία,
την κρατική διοίκηση, την πολιτική και τη συμμετοχή στα κοινά, πλην ελάχιστων αλλά
σημαντικών εξαιρέσεων. Η συνεισφορά των γυναικών στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, της
τεχνολογίας αλλά και της διδασκαλίας της διοικητικής επιστήμης είναι περιορισμένη και
σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό.
H Mary Parker Follett, η Lilian Moller Gilbreth και η Jane Addams γεννήθηκαν και
δραστηριοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Αμερικανικού Εμφυλίου
Πολέμου (1861-1865). Ένας πόλεμος που είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την
κοινωνία, τον πολιτισμό και αλλού (για παράδειγμα εξαθλίωση, φτώχεια, δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης). Οι πρωτοπόρες γυναίκες αναζήτησαν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα.
Αφιέρωσαν τις μελέτες τους και τη διδασκαλία τους στην προσπάθεια να ανακαλύψουν τους
πλέον κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που είχε γεννήσει ο εμφύλιος
πόλεμος και οι αλλαγές της Βιομηχανικής Επανάστασης. Οραματίστηκαν και δίδαξαν την
εξάλειψη των ανισοτήτων, τη μείωση της εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά και την
αναγνώριση του έργου των γυναικών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο κοινός
παρανομαστής στο έργο τους ήταν η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα. Τοποθέτ ησαν το
ανθρώπινο κεφάλαιο στο κέντρο των μελετών τους πιστεύοντας ότι στόχος της διοίκησης
οφείλει να είναι η εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εντός και εκτός του
οργανωσιακού περιβάλλοντος.
Πολλές ήταν οι γυναίκες που πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν στο χώρο της διοικητικής
επιστήμης. Οι σκέψεις, οι ιδέες και η πρακτική εφαρμογή αυτών συνέβαλαν στη διαμόρφωση
καινοτόμων πρακτικών και θεωριών. Συνέβαλαν στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των οργανισμών και ειδικά του ανθρώπινου δυναμικού. Πρότειναν νέες ιδέες και
τρόπους για την παρακίνηση των εργαζομένων. Συνέβαλαν στην ανάπτυξη ιδεών που
αφορούσαν στην ένταξη των γυναικών στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κόσμο, στην
αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, στην ανάπτυξη του φεμινισμού. Ουσιαστικά ήταν
αυτές που έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της διοίκησης της διαφορετικότητας και την
αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των γυναικών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα. Βοήθησαν να σπάσει η γυάλινη οροφή και οι γυναίκες να καταλαμβάνουν όλο και
περισσότερες ηγετικές θέσεις. Επίσης, διαμόρφωσαν τους πρώτους κανόνες της ηθικής και
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την ορθολογική κατανομή των εργασιών. Τέλος, στη
διδασκαλία τους ανέδειξαν τη διεπιστημονική προσέγγιση της Διοικητικής Επιστήμης και τον
τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες αλληλεπιδρούν στην επίτευξη των καλύτερων
δυνατών αποτελεσμάτων.
Η 8 η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προς τιμή του αγώνα των εργατριών
της κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη (1857) οι οποίες ζήτησαν καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η 11 η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ να τιμάται διεθνώς η ημέρα
γυναικών και κοριτσιών στις επιστήμες. Ένας συμβολισμός που αποσκοπεί να μειώσει ή και
να εξαλείψει τα στερεότυπα, αλλά και το χάσμα των φύλων σε ακαδημαϊκό και
επαγγελματικό επίπεδο. Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση και
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την εξάλειψη των στερεοτύπων και των παρενοχλήσεων στους χώρους εργασίας. Οφείλουν
να ληφθούν δράσεις και για την αντιμετώπιση όλων των δυσλειτουργιών, ώστε οι γυναίκες να
μην αποτελούν μειοψηφία στους επαγγελματικούς χώρους.
Ευχαριστίες
Είμαστε ευγνώμονες στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Donka Nikova, University of National
and World Economy, Σόφια–Βουλγαρία και στους ανώνυμους κριτές για τα εποικοδομητικά
σχόλια και τις παρατηρήσεις με στόχο τη βελτίωση του άρθρου.
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Η Συνδυαστική Επίδραση Δασκαλοκεντρικής και Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
στην Αυτοαποτελεσματικότητα και το Ενδιαφέρον για τη Φυσική των Μαθητών της Β’
Τάξης Γενικού Λυκείου.
The Combined effect of teacher-centered and cooperative learning on 11th Grade Senior
High School Students’ Self-Efficacy and Interest in Physics.
Γιάννης Γαβαλάς, Φυσικός, M.Ed., Εκπαιδευτικός Γενικού Λυκείου, i.gavalas@outlook.com
Yiannis Gavalas, Physicist, M.Ed., Senior High School Teacher, i.gavalas@outlook.com

Abstract: The purpose of this study is to explore the combined effect of teacher-centered and
cooperative learning on students' self -efficacy and interest in Physics. The participants were
131 Senior High School students at the 11 th grade (74 girls and 57 boys) divided into two
groups (‘control’ and ‘experimental’). The duration of the study was about six months and
quantitative data were collected with a closed type questionnaire. The combination of teachercentered and cooperative learning seems to increase students’ both self-efficacy and interest
in Physics. There was a similar increase in boys’ and girls’ self -efficacy and interest in
Physics due to the combined effect of teacher-centered and cooperative learning. The students
who stated that they will select study orientation that includes the Physics course showed
higher self-efficacy and greater interest in Physics compared to the students who stated that
they will select study orientation that does not include the Physics course. However, the
combined effect of teacher-centered and cooperative learning has led to an increase in both
self-efficacy and interest in Physics of students in both groups. Finally, students’ Physics self efficacy showed a strong correlation with their interest in Physics.
Keywords: Physics, Senior High School, Self-Efficacy, Interest, Teacher-centered Teaching,
Cooperative Learning.
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συνδυαστικής επίδρασης
δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και
το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική. Στην έρευνα συμμετείχαν 131 μαθητές της Β’
τάξης Γενικού Λυκείου (74 κορίτσια και 57 αγόρια), χωρισμένοι σε δυο ομάδες (‘ελέγχου’
και ‘πειραματική’). Η διάρκεια της έρευνας ήταν περίπου έξι μήνες και έγινε συλλογή
ποσοτικών δεδομένων, με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Ο συνδυασμός
δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας φαίνεται να προκαλεί αύξηση τόσο
της αυτοαποτελεσματικότητας, όσο και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Φυσική.
Προέκυψε παραπλήσια αύξηση στην αυτοαποτελεσματικότητα και στο ενδιαφέρον των
αγοριών και των κοριτσιών για τη Φυσική λόγω της συνδυαστικής επίδρασης
δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Οι μαθητές που δήλωσαν ότι θα
επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής
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παρουσίασαν υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη
Φυσική σε σχέση με τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου
Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής. Παρόλα αυτά, η
συνδυαστική επίδραση δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας προκάλεσε
αύξηση τόσο της αυτοαποτελεσματικότητας, όσο και του ενδιαφέροντος για τη Φυσική, των
μαθητών και των δύο αυτών ομάδων. Τέλος, η αυτοαποτελεσματικό τητα των μαθητών στη
Φυσική παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με το ενδιαφέρον τους για τη Φυσική.
Λέξεις κλειδιά: Φυσική, Γενικό Λύκειο, Αυτοαποτελεσματικότητα,
Δασκαλοκεντρική Διδασκαλία, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία.

Ενδιαφέρον,

1. Εισαγωγή
Αποστολή του σχολείου είναι η καθοδήγηση των μαθητών, ώστε να οικοδομήσουν ένα
σύνολο από γνώσεις και δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, για να ανταπεξέρχονται με
επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και να ασκούν θετικές επιρροές στο
περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η
βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών. Η ανεπαρκής προσπάθεια ενός μαθητή
στο σχολείο μπορεί να οφείλεται σε ένα πλήθος παραγόντων, όπως τα δύσκολα γνωστικά
αντικείμενα και οι βαρετές διδακτικές τεχνικές που δεν του αφήνουν πρωτοβουλίες και τον
κάνουν να χάνει την πίστη στις ικανότητές του, οδηγώντας τον να νιώθει μειωμένο
ενδιαφέρον και έλλειψη κινήτρων ώστε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για καλύτερη
ακαδημαϊκή επίδοση (Hidi & Harackiewicz, 2000). Τα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών
Επιστήμων θεωρούνται δυσκολότερα σε σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που κάνει πολλούς μαθητές να χάνουν την επιθυμία
να εμπλακούν ενεργά με τα μαθήματα αυτά στο σχολείο και ταυτόχρονα να αποκτούν την
αντίληψη ότι δεν έχουν αρκετές ικανότητες ώστε να ασχοληθούν με τις Φυσικές Επιστήμες
(Chen & Usher, 2013· Osborne, Simon, & Collins, 2003). Μαθητές με γνώσεις και
δεξιότητες, αλλά με έλλειψη σιγουριάς για τις ικανότητές τους στις Φυσικές Επιστήμες,
αποφεύγουν στο Λύκειο να επιλέξουν Προσανατολισμό Σπουδών που σχετίζεται με τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, καθώς και Πανεπιστημιακές Σχολές σχετικές με τις
Φυσικές Επιστήμες (Chen & Usher, 2013). Με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο
αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
και την αύξηση της μαθητικής επίδοσης, είναι σημαντική η διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθήματα των Φυσικών Επ ιστημών,
καθώς και την αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμετωπίζουν τα γνωστικά αντικείμενα (Britner
& Pajares, 2006).
Σημαντικό τμήμα της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αφορά τους τρόπους
με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας (Γαβαλάς, 2018a). Ένας
από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων είναι
οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα και τις διδακτικές τεχνικές. Η
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ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μπορεί να
λειτουργήσει ως κίνητρο των μαθητών για τη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, με πιθανά
αποτελέσματα να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στις Φυσικές Επιστήμες και να
παρακινούνται σε μελλοντικές επιλογές σπουδών και επαγγελματικής καριέρας σχετικών με
τις Φυσικές Επιστήμες (George, 2006). Οι στάσεις ενός ατόμου απέναντι σε ένα γνωστικό
τομέα αποτελούν το σύνολο των απόψεων και των συναισθημάτων του ατόμου, με βάση τις
εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του για αυτόν τον γνωστικό τομέα. Οι στάσεις του ατόμου
εμπεριέχουν τις γνώσεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου, με την έννοια ότι
οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις του ατόμου για κάποιο θέμα, δημιουργούν στο άτομο ένα
σύνολο συναισθημάτων και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του απέναντι στο θέμα αυτό (Kind ,
Jones, & Barmby, 2007). Αναμφισβήτητα, οι γνωστικές δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι σημαντικές, αλλά εφήμερες. Αντιθέτως, οι στάσεις
τους απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα και οι συμπεριφορές που αυτές προκαλούν, φαίνεται
να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (Osborne et al., 2003). Επομένως, η διερεύνηση των
παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία, μπορεί να
αναδείξει τις διδακτικές πρακτικές που βελτιώνουν τη μαθησιακή εμπειρία και φέρνουν τους
μαθητές πιο κοντά στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, κάνοντας τους να αναγνωρίζουν
την αξία της επιστημονικής έρευνας για την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών.

2. Η Αυτοαποτελεσματικότητα των Μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες
Μαθητές που έχουν ισχυρή πεποίθηση ότι μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία εργασίες
σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν να ασχοληθούν με τέτοια
θέματα, να εργαστούν με προσήλωση και να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς, δείχνοντας επιμονή
όταν συναντούν δυσκολίες. Αντιθέτως, μαθητές που δεν πιστεύουν στις ικανότητές τους,
τείνουν να αποφεύγουν να ασχοληθούν με τέτοια γνωστικά αντικείμενα όταν μπορούν, ή
καταβάλλουν την ελάχιστη προσπάθεια όταν είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε πέρας κάποι α
εργασία. Το αυξημένο στρες και άγχος που βιώνουν κατά την ενασχόλησή τους με τις
Φυσικές Επιστήμες, υπονομεύουν τις δυνατότητές τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες
εγκατάλειψης της προσπάθειας (Britner & Pajares, 2006). Οι απόψεις των μαθητών σχετικά
με τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες φαίνεται να επηρεάζουν τόσο την ακαδημαϊκή τους
επίδοση, το ενδιαφέρον τους για τα γνωστικά αντικείμενα, την προσπάθεια που καταβάλλουν,
αλλά και τις μελλοντικές τους επιλογές σχετικά με τις σπουδές και την επαγγελματική
καριέρα (Chen & Usher, 2013).
Σύμφωνα με τον Bandura (1997), αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) σε ένα γνωστικό
αντικείμενο είναι η πίστη ενός ατόμου στην αποτελεσματικότητά του, καθώς αντιμετωπίζει
δύσκολα ή άγνωστα θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο. Η αυτοαποτελεσματικότητα
δομείται από τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που προέρχονται από
τέσσερις πηγές: τις άμεσες εμπειρίες του ατόμου (mastery experiences), τις εμπειρίες από
παρατήρηση (vicarious experiences), τη λεκτική και κοινωνική πειθώ (verbal and social
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persuasion) και, τέλος, τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση (physiological and
affective state) του ατόμου.
Σύμφωνα με τον Bandura (1977, 1997, 2012), καθώς και τους Bandura και Locke (2003), οι
άμεσες εμπειρίες αποτελούν την πιο ισχυρή πηγή αυτοαποτελεσματικότητας και αναφέρονται
στις απόψεις του ατόμου για τις προσωπικές του επιδόσεις κατά το παρελθόν. Καθώς το
άτομο εμπλέκεται σε δράσεις με σκοπό την εκπλήρωση κάποιων καθηκόντων, αποκτά
εμπειρίες, στη βάση των οποίων διαμορφώνει αντιλήψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητά
του και, κατά συνέπεια, την ικανότητά του να εκπληρώσει επιτυχώς σχετικές εργασίες στο
μέλλον. Αν το άτομο κρίνει τις άμεσες εμπειρίες του στο συγκεκριμένο αντικείμενο θετικά,
είναι πιθανό να βιώσει αύξηση στην αυτοαποτελεσματικότητά του, ενώ αντίθετα, εμπειρίες
που θα θεωρηθούν ανεπιτυχείς είναι πιθανό να οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Οι
εμπειρίες από παρατήρηση, οι οποίες επίσης επηρεάζουν την αυτοαποτελεσματικότητα,
αναφέρονται στην παρατήρηση των δραστηριοτήτων των άλλων. Οι εμπειρίες από
παρατήρηση ασκούν μεγάλη επιρροή στην αυτοαποτελεσματικότητα, κυρίως όταν το άτομο
είναι αβέβαιο για τις ενέργειες που απαιτούνται σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Μεγάλης σημασίας θεωρούνται οι εμπειρίες από παρατήρηση άλλων ατόμων με ίδια
ιδιότητα. Για παράδειγμα, οι εμπειρίες ενός μαθητή από την παρατήρηση των
δραστηριοτήτων των συμμαθητών του θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς λειτουργούν
ως μέτρο σύγκρισης της ακαδημαϊκής του ικανότητας. Αυτό συμβαίνει εντονότερα σε
μεταβατικές περιόδους, όπως για παράδειγμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το
Γυμνάσιο στο Λύκειο, κατά τη διάρκεια των οποίων το άτομο είναι περισσότερο
συντονισμένο σε συγκριτικές κοινωνικές πληροφορίες. Η λεκτική και κοινωνική πειθώ
αναφέρεται στην επίδραση που δέχεται η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου από άλλα
άτομα ισχυρής επιρροής. Για έναν μαθητή, τέτοιου είδους άτομα είναι οι γονείς του, οι
εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές του. Η θετική ανατροφοδότηση και τα ενθαρρυντικ ά σχόλια
τείνουν να αυξάνουν την αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου, ενώ αντίθετα οι αρνητικές
κρίσεις τείνουν να την υπονομεύουν. Ενδεχομένως, τα αρνητικά μηνύματα να ασκούν
εντονότερη επίδραση στη μείωση της αυτοαποτελεσματικότητας, από ότι τα θετικά μηνύματα
στην αύξησή της. Η σωματική και συναισθηματική κατάσταση, τέλος, αναφέρεται στην
επίδραση που δέχεται η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου από την εγρήγορση, το άγχος
και την κούραση. Για έναν μαθητή, οι μεταβλητές αυτές συχνά αποτελούν δείκτες της
ικανότητάς του. Ειδικότερα, οι μαθητές που διακατέχονται από άγχος κατά την εμπλοκή τους
με ένα καινούριο και δύσκολο γνωστικό αντικείμενο, τείνουν να είναι λιγότερο σίγουροι για
τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες σε σχέση με συμμαθητές τους που το θεωρούν γνωστική
πρόκληση και βιώνουν εγρήγορση με αφορμή το ίδιο συναισθηματικό ερέθισμα.
Σε συμφωνία με τον Bandura (1997), έρευνες των Chen & Usher (2013) δείχνουν ότι η
αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (science self-efficacy)
παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση και με τις τέσσερις πηγές αυτοαποτελεσματικότητας.
Βρέθηκε, επίσης, ότι οι άμεσες εμπειρίες των μαθητών αποτελούν την ισχυρότερη πηγή
αυτοαποτελεσματικότητας στις Φυσικές Επιστήμες (Britner & Pajares, 2006· Chen & Usher,
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2013). Επιπλέον, η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις Φυσικές Επιστήμες παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη βαθμολογική τους επίδοση στις
Φυσικές Επιστήμες (Areepattamannil, Freeman, & Klinger, 2011· Bong, 2001· Britner &
Pajares, 2006· Chen & Usher, 2013· Γαβαλάς, 2021· Grabau & Ma, 2017· Lam & Lau, 2014·
Lavonen & Laaksonen, 2009· Scherer, 2013· Sun, Bradley, & Akers, 2012· Wang, Wu, &
Huang, 2007). Έρευνες των Britner & Pajares (2006), δείχνουν ότι η
αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες επηρεάζει τις επιλογές τους
σχετικά με τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, την προσπάθεια που καταβάλλουν για την
κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων, την επιμονή τους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες
και τη γενικότερη ακαδημαϊκή τους επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, σύμφωνα με
τους Chen & Usher (2013), μαθητές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να θεωρούν
ότι η επιστημονική τους ικανότητα μπορεί να καλλιεργηθεί, καθώς και ότι η επιστημονική
τους επάρκεια οφείλεται στο σύνολο των άμεσων εμπειριών που είχαν στο παρελθόν κατά τη
διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. Αντιθέτως, μαθητές που έχουν την τάση να
θεωρούν ότι η ικανότητα στις Φυσικές Επιστήμες είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, τείνουν
να έχουν χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με
συμμαθητές τους που θεωρούν ότι η ικανότητα αυτή καλλιεργείται με προσπάθεια. Αυτό το
ερευνητικό αποτέλεσμα αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση των μαθητών
που δημιουργεί η πεποίθηση ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν τις εγγενείς
τους ικανότητες στις Φυσικές Επιστήμες.
Σε κάποιες έρευνες προέκυψε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές
αυτοαποτελεσματικότητας στις Φυσικές Επιστήμες (Britner, 2008· Britner & Pajares, 2006·
Hong & Lin, 2013), ενώ υπάρχουν και έρευνες στις οποίες προέκυψε ότι τα αγόρια
παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές αυτοαποτελεσματικότητας από ότι τα κορίτσια (Baram–
Tsabari & Yarden, 2008· Bong, 2001· Γαβαλάς, 2021· Lam & Lau, 2014· Scherer, 2013·
Schumm & Bogner, 2016).
Η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες τείνει να ελαττώνεται με
την αύξηση της ηλικίας και τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Chen & Usher, 2013·
Hong & Lin, 2013). Η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών από το
Γυμνάσιο, όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για άμεση εμπλοκή των μαθητών σε
δραστηριότητες, στο Λύκειο, όπου κυριαρχεί η θεωρητική μελέτη των φυσικών φαινομένων,
μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη μείωση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών που
καταγράφεται κατά τη μετάβασή τους από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Chen & Usher, 2013). Η
δασκαλοκεντρική διδασκαλία που κυριαρχεί στο Λύκειο, φαίνεται να αφήνει το μαθητή σε
ρόλο παθητικού παρατηρητή, στερώντας του ευκαιρίες για άμεσες μαθησιακές εμπειρίες που
αποτελούν την κύρια πηγή αυτοαποτελεσματικότητας. Η σημαντική επίδραση των άμεσων
εμπειριών στην αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να
λειτουργεί ως πυξίδα των εκπαιδευτικών με σκοπό να σχεδιάζουν τα μαθήματα τους
χρησιμοποιώντας διδακτικές τεχνικές που ενισχύουν τις άμεσες εμπειρίες των μαθητών. Η
ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε εργαστηριακές δραστηριότητες μπορεί να τους
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προσφέρει τις άμεσες εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της
αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων, βέβαια, πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε οι δραστηριότητες να είναι προσαρμοσμένες στις ικανότητες
των μαθητών και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι αστοχίες που μπορεί να μειώσουν την εμπιστοσύνη του
μαθητή στις ικανότητές του και να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη, ώστε ο μαθητής να
ερμηνεύει τη νέα εμπειρία με τρόπο θετικό, που τείνει να ενισχύει, και όχι αρνητικό, που
τείνει να υπονομεύει την αυτοαποτελεσματικότητα του (Britner & Pajares, 2006). Με άλλα
λόγια, ο στοχασμός του μαθητή πάνω στην άμεση εμπειρία και όχι η εμπειρία αυτή καθαυτή,
λειτουργεί ως πηγή αυτοαποτελεσματικότητας.
Οι στάσεις των εφήβων μαθητών απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου φαίνεται
να επηρεάζονται από τις στάσεις των συμμαθητών τους (George, 2000, 2006· Osborne et al.,
2003). Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιρροή αυτή μπορεί να είναι ισχυρότερη από αυτή των
γονιών και των εκπαιδευτικών (George, 2006). Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο μπορεί να
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, καθώς κατά την περίοδο της εφηβείας παίζει κυρίαρχο ρόλο η
δυναμική της ομάδας (Osborne et al., 2003). Η ισχυρή επιρροή μεταξύ των εφήβων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό μαθημάτων ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τρόπο
που αναδεικνύει και ενισχύει τις καλές σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών, ενώ παράλληλα
ευνοεί τη μάθηση. Με αυτό τον σκοπό, πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των ατόμων,
ώστε κάθε ομάδα να περιέχει άτομα διαφόρων γνωστικών επιπέδων, αλλά αυτά τα γνωστικά
επίπεδα να μη διαφέρουν πολύ. Έτσι, οι μαθητές με αυξημένες δεξιότητες μπορούν να
αναλάβουν κύριο ρόλο και να ενισχύσουν τις άμεσες εμπειρίες τους, ενώ παράλληλα οι
μαθητές που έχουν περιορισμένες άμεσες εμπειρίες και, σύμφωνα με τον Bandura (1997), οι
εμπειρίες από παρατήρηση αναδεικνύονται σημαντικές πηγές αυτοαποτελεσματικότητας,
μπορούν, μέσω παρατήρησης των συμμαθητών τους οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα, να
αυξήσουν τις εμπειρίες από παρατήρηση και κατά συνέπεια την αυτοαποτελεσματικότητά
τους στις Φυσικές Επιστήμες (Britner & Pajares, 2006).
Σύμφωνα με έρευνες του George (2006), οι μαθητές που λαμβάνουν θετικά σχόλια από τους
καθηγητές Φυσικών Επιστημών τείνουν να προσπαθούν εντονότερα, αλλά και να
παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα. Η λεκτική και
κοινωνική πειθώ από ένα άτομο ισχυρής επιρροής, όπως ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή αυτοαποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η
ενθάρρυνση πρέπει να είναι ρεαλιστική, καθώς ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τον
πλασματικό έπαινο (Britner & Pajares, 2006).
Μαθητές με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα στις Φυσικές Επιστήμες, οι οποίοι
εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήματα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κα τά τη
διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, παράλληλα αναφέρουν λίγες εμπειρίες
ενεργού εμπλοκής σε δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών στο παρελθόν. Αντιθέτως,
μαθητές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα δεν εμφανίζουν την εκδήλωση αντίστοιχων
αρνητικών συναισθημάτων, ενώ παράλληλα αναφέρουν υψηλά ποσοστά άμεσων εμπειριών
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από ενεργό εμπλοκή σε αντίστοιχες δραστηριότητες κατά το παρελθόν (Chen & Usher,
2013). Κατά συνέπεια, η αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στα αντικείμενα των
Φυσικών Επιστημών μπορεί να οφείλεται στις λίγες ευκαιρίες που είχαν ώστε να εμπλακούν
ενεργά σε δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Η μείωση του
άγχους και των γενικότερων αρνητικών συναισθημάτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέλημα κατά τον
σχεδιασμό των μαθημάτων, με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής
κατάστασης των μαθητών και απώτερο σκοπό την αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητάς
τους (Britner & Pajares, 2006). Η μείωση των αρνητικών στάσεων και συναισθημάτων των
μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες θα μπορούσε να γίνει μέσω της έκθεσής τους σε
άμεσες εμπειρίες και εμπειρίες μέσω παρατήρησης κατά τη διδασκαλία (Chen & Usher,
2013· Hong, 2010). Σύμφωνα με τον Bandura (1997) άλλωστε, το άγχος και τα αρνητικά
συναισθήματα των μαθητών κατά τη διδασκαλία, δεν είναι προτιμότερο να μετριάζονται με
τεχνικές που στοχεύουν στην απευθείας μείωσή τους, αλλά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής
αίσθησης αποτελεσματικότητας μέσω της ανάπτυξης γενικότερων δεξιοτήτων διαχείρισης
των απαιτούμενων ακαδημαϊκών εργασιών. Κατά συνέπεια, με σκοπό την αύξηση της
αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, πρέπει κατά τη διδασκαλία
να παρέχονται άφθονες ευκαιρίες άμεσων εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των
ακαδημαϊκών τους προσόντων και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Chen & Usher,
2013).

3. Το Ενδιαφέρον των Μαθητών για τα Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
Το ενδιαφέρον του μαθητή για ένα γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει γνωστικά αλλά και
συναισθηματικά στοιχεία, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Hidi & Harackiewicz, 2000·
Hidi & Renninger, 2006). Σύμφωνα με τις Hidi και Harackiewicz (2000), το ενδιαφέρον του
μαθητή για ένα γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει το προσωπικό ενδιαφέρον (individual
interest) του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το καταστασιακό ενδιαφέρον
(situational interest) που παρουσιάζει, ανάλογα με την περίσταση, το γνωστικό αντικείμενο
για το μαθητή. Το προσωπικό ενδιαφέρον του μαθητή θεωρείται σχετικά σταθερό, καθώς
μεταβάλλεται αργά στην πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τα γνωστικά και συναισθηματικά
ερεθίσματα που δέχεται ο μαθητής. Το καταστασιακό ενδιαφέρον έχει πιο εφήμερο
χαρακτήρα, καθώς αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση που προκαλούν στο μαθητή οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, όπως για παράδειγμα σε
μια μαθησιακή εμπειρία. Επομένως, παρότι η δυνατότητα ανάπτυξης ενδιαφέροντος για ένα
γνωστικό αντικείμενο ξεκινά από τον ίδιο το μαθητή, το περιεχόμενο της μα θησιακής
εμπειρίας και η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του (Hidi & Renninger, 2006).
Σύμφωνα με τις Hidi και Harackiewicz (2000), το καταστασιακό ενδιαφέρον διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Ειδικότερα, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του καταστασιακού
ενδιαφέροντος των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, εντείνει την προσοχή τους
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στο μάθημα, βοηθώντας στη σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα, και μειώνει τα
επίπεδα ανασφάλειας ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους, με αποτέλεσμα να
ενισχύεται το κίνητρό τους για υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση. Η διατήρηση και ενίσχυση
του καταστασιακού ενδιαφέροντος του μαθητή μέσω της διδασκαλίας κάποιου γνωστικού
αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση του προσωπικού ενδιαφέροντος του μαθητή
για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Κατά συνέπεια, κρίνεται σημαντική η αναζήτηση
διδακτικών πρακτικών που προκαλούν την αύξηση του καταστασιακού ενδιαφέροντος των
μαθητών, αλλά και τη διατήρησή του σε βάθος χρόνου.
Το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες φαίνεται να μειώνεται με την αύξηση
της ηλικίας και τη μετάβασή τους από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Barmby, Kind, & Jones,
2008· George, 2006· Gibson & Chase, 2002· Hidi & Harackiewicz, 2000· Kind et al., 2007·
Osborne et al., 2003· Reid & Skryabina, 2002). Αυτό πιθανά οφείλεται στην αλλαγή του
τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών από τη μια βαθμίδα στην άλλη.
Ειδικότερα, η εργαστηριακή διδασκαλία στο Γυμνάσιο, βασισμένη στην ενεργό εμπλοκή των
μαθητών σε δραστηριότητες, φαίνεται να είναι πιο ελκυστική για τους μαθητές σε σχέση τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία στο Λύκειο, η οποία βασίζεται κυρίως στη θεωρητική μελέτη
των φαινομένων (George, 2006· Gibson & Chase, 2002· Reid & Skryabina, 2002). Παρότι το
ενδιαφέρον των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας τους, το γενικότερο ενδιαφέρον τους για τις
Φυσικές Επιστήμες και οι απόψεις τους για την αξία της επιστημονικής έρευνας δεν φαίνεται
να συσχετίζεται με την ηλικία τους (George, 2006· Osborne et al., 2003). Κατά συνέπεια, η
πτώση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και γενικά
η αρνητική τους στάση αποδίδονται, τουλάχιστον εν μέρει, στο τρόπο διδασκαλίας των
μαθημάτων στο σχολείο (Christidou, 2011).
Τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
σε σχέση με τα κορίτσια (George, 2006· Γαβαλάς, 2021· Kind et al., 2007· Osborne et al.,
2003), με τη διαφορά αυτή να αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία των μαθητών (Barmby et
al., 2008). Επιπλέον, ο αριθμός των αγοριών που επιλέγουν στο Λύκειο Προσανατολισμό
Σπουδών που περιέχει τη Φυσική είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των
κοριτσιών (Osborne et al., 2003· Reid & Skryabina, 2002). Τέλος, μεταξύ των μαθημάτων
Φυσικών Επιστημών, το χαμηλότερο ενδιαφέρον των μαθητών καταγράφεται για το μάθημα
της Φυσικής (George, 2006· Reid & Skryabina, 2002).
Σημαντικό μέλημα κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών πρέπει να είναι η
εκπλήρωση των προσωπικών αναγκών και των στόχων των μαθητών. Υπό αυτή την έννοια, ο
μαθητής πρέπει να νιώθει ενδιαφέρον και να αντλεί ικανοποίηση από τη μαθησιακή εμπειρία,
να αισθάνεται ότι είναι σημαντική η καλή του επίδοση στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και
να θεωρεί ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αντλεί εξυπηρετούν τους μελλοντικούς του
στόχους (Γαβαλάς, 2018a· Osborne et al., 2003). Το ενδιαφέρον των μαθητών για ένα
γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την προσήλωσή τους κατά τη
μελέτη, τη γνωστική τους επίδοση, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιτυχίες στο αντικείμενο
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αυτό (Hidi & Harackiewicz, 2000· Hidi & Renninger, 2006). Επιπλέον, το ενδιαφέρον των
μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το κίνητρο τους να
μελετούν, την άποψή τους για τις ικανότητές τους, τη βαθμολογική τους επίδοση στα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Osborne et al., 2003), καθώς επίσης και με τις
μελλοντικές τους επιλογές σπουδών σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες (Barmby et al., 2008).
Οι Hidi και Renninger (2006) πρότειναν ένα μοντέλο για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος
των μαθητών κατά τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου. Το μοντέλο αυτό
αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση γίνεται πρόκληση του καταστασιακού
ενδιαφέροντος (triggered situational interest) του μαθητή και κατά τη δεύτερη φάση
επιχειρείται η διατήρηση του καταστασιακού ενδιαφέροντας (maintained situational interest)
που αποκτήθηκε. Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από ένα αναδυόμενο προσωπικό ενδιαφέρον
(emerging individual interest) το οποίο είναι μερικώς ανεπτυγμένο. Τέλος, κατά την τέταρτη
φάση, μπορεί να εμφανιστεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο προσωπικό ενδιαφέρον (well-developed
individual interest) του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο. Οι τέσσερις φάσεις θεωρούνται
διαδοχικές και αποτελούν μια μορφή προοδευτικής αθροιστικής ανάπτυξης του
ενδιαφέροντος του μαθητή μέσω της υποστήριξης από τους συμμαθητές και τον
εκπαιδευτικό, καθώς και μέσω των προκλήσεων και ευκαιριών που ανακαλύπτει ο μαθητής
κατά την ενασχόλησή του με το γνωστικό αντικείμενο. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι χωρίς
την ψυχολογική υποστήριξη και παρακίνηση από άλλους, οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης του
ενδιαφέροντος του μαθητή μπορεί να μείνει αδρανής, να υποχωρήσει σε μια προηγούμενη
φάση ή να εξαφανιστεί εντελώς.
Σύμφωνα με τις Hidi και Harackiewicz (2000), η κοινωνική αλληλεπίδραση που συμβαίνει
μεταξύ των συμμαθητών κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, είναι σημαντικός
παράγοντας καταστασιακού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, ένα μαθησιακό περιβάλλον που
ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή μπορεί να διεγείρει το καταστασιακό ενδιαφέρον του
μαθητή, αυξάνοντας το κίνητρο του για μελέτη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ακαδημαϊκές
δεξιότητες σε έναν γνωστικό τομέα που αρχικά είχε μικρή σημασία για αυτόν. Μαθητές που
συμμετείχαν σε μαθήματα ενεργητικής-ερευνητικής μάθησης κατά τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών, ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία αύξησε το
ενδιαφέρον τους για τις Φυσικές Επιστήμες (Barmby et al., 2008· Gibson & Chase, 2002·
Grabau & Ma, 2017). Επομένως, με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών
Λυκείων για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, πρέπει ενδεχομένως να δοθεί έμφαση
στη μετατόπιση των διδακτικών πρακτικών από τη θεωρητική μελέτη και τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία σε ενεργητικές διδακτικές τεχνικές και άμεση επαφή των
μαθητών με εργαστηριακές δραστηριότητες (George, 2006).

4. Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών
Οι συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας απασχολούν διεθνώς την εκπαιδευτική έρευνα και τη
διδακτική πρακτική τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ πρόσφατα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον
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τόσο της Πολιτείας, όσο και της εκπαιδευτικής έρευνας και στην Ελλάδα (Κακαλοπούλου &
Σπύρτου, 2017). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο των
γνωστικών, όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Κακαλοπούλου & Σπύρτου,
2017· Maftei & Maftei, 2011). Σύμφωνα με έρευνες, ένα ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό
περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όπου προωθείται η συνεργασία των μαθητών
και η ενεργός συμμετοχή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες, μπορεί να βελτιώσει το
ενδιαφέρον για τα γνωστικά αντικείμενα, τις γνώσεις, αλλά και τις κοινωνικές τους
δεξιότητες (Γαβαλάς, 2014, 2015, 2018b· Hong, 2010).
Σύμφωνα με έρευνες του Hong (2010), μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσίασαν,
μετά τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένων στην
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την ενεργητική μάθηση, καλύτερη στάση απέναντι στις
Φυσικές Επιστήμες και λιγότερο άγχος κατά την ενασχόλησή τους με τα μαθήματα των
Φυσικών Επιστημών σε σχέση με συμμαθητές τους που, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
διδάχθηκαν τα μαθήματα με την κλασική δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Επιπλέον,
άλλοι μαθητές που συμμετείχαν σε μαθήματα ενεργητικής-ερευνητικής μάθησης κατά τη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, θεώρησαν τα μαθήματα πιο ευχάριστα και
παρουσίασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με μαθητές που
διδάχθηκαν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα με την κλασική δασκαλοκεντρική μέθοδο ( Eilks,
2005· Gibson & Chase, 2002). Παράλληλα, μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
διδάχθηκαν τις Φυσικές Επιστήμες με ενεργητικές διδακτικές τεχνικές και ενεργό εμπλοκή σε
εργαστηριακές δραστηριότητες, παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις στα μαθήματα των
Φυσικών Επιστημών σε σχέση σε συνομηλίκους τους που διδάχθηκαν τις Φυσικές Επιστήμες
με την κλασική δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας (Britner & Pajares, 2006·
Κακαλοπούλου & Σπύρτου, 2017). Ειδικότερα, για το μάθημα της Φυσικής, μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι η διδασκαλία του μαθήματος με ενεργητικές
διδακτικές τεχνικές και εργαστηριακές δραστηριότητες είναι πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση με
τη θεωρητική μελέτη των γνωστικών αντικειμένων μέσω δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας
(Γαβαλάς, 2018b· Hanze & Berger, 2007· Reid & Skryabina, 2002). Τέλος, κατά τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, πολλοί μαθητές αποφεύγουν να
μιλήσουν, φοβούμενοι μη δώσουν λάθος απάντηση και επικριθούν από τον διδάσκοντα ή
τους συμμαθητές τους. Αντιθέτως, κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στην ομάδα, ενθαρρύνοντας την
ελεύθερη έκφραση των απόψεων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
συμμαθητών (Gibson & Chase, 2002).
Οι μαθητές θέλουν να μειωθεί ο χρόνος της διάλεξης από τον εκπαιδευτικό κατά τη
διδασκαλία και να τους δίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δυνατότητα να
διερευνούν, σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, τα γνωστικά αντικείμενα σε βάθος
(Osborne et al., 2003). Βρίσκουν τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
βαρετή, καθώς τους αφήνει σε ρόλο παρατηρητή (Barmby et al., 2008· Γαβαλάς, 2018b).
Θέλουν περισσότερες ευκαιρίες για πρακτικές δραστηριότητες, καθώς και να ασχολούνται με
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θέματα των Φυσικών Επιστημών που σχετίζονται άμεσα με τη ζωή τους (Gibson & Chase,
2002). Οι μαθητές θεωρούν ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των Φυσικ ών Επιστημών
κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό (Γαβαλάς, 2018b). Χαίρονται που τους δίνεται η ευκαιρία να
συνεργάζονται με συμμαθητές τους που μέχρι πρότινος δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά και
να βοηθούν συμμαθητές τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μάθημα (Γαβαλάς &
Δαργινίδου, 2019). Πιστεύουν ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία βελτιώνει το κλίμα στη
σχολική τάξη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων (Eilks, 2005). Επιπλέον, η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε
εργαστηριακές δραστηριότητες στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βελτιώνει το
ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία (Γαβαλάς, 2018b· George, 2006· Gibson & Chase, 2002·
Osborne et al., 2003), αυξάνοντας παράλληλα την περιέργειά τους για τα φυσικά φαινόμενα
(Hong, 2010). Κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, οι μαθητές προτιμούν να
εμπλέκονται ενεργά στις εργαστηριακές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους συμμαθητές
τους, σε σχέση με την παρακολούθηση πειραμάτων επίδειξης από τον εκπ αιδευτικό (Gibson
& Chase, 2002).
Σε συμφωνία με τα προηγούμενα, πολλά αποτελέσματα ερευνών συγκλίνουν στο
συμπέρασμα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμαθητών κατά την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, προκαλεί αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τα
γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (Barmby et al., 2008· Γαβαλάς, 2018a,
2018b· Gibson & Chase, 2002· Grabau & Ma, 2017· Hong, 2010). Αυτά τα ερευνητικά
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θεώρηση των Hidi και Renninger (2006) ότι, μέσω της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης που προσφέρει η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μπορεί να γίνει
πρόκληση καταστασιακού ενδιαφέροντος στο μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο που
επιχειρείται να διδαχθεί, αλλά και διατήρησή του, ενισχύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη προσωπικού ενδιαφέροντος του μαθητή για το γνωστικό
αντικείμενο. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες
κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών αυξάνει την
αυτοαποτελεσματικότητα τους για τα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών
(Britner & Pajares, 2006· Chen & Usher, 2013· Hong & Lin, 2013· Grabau & Ma, 2017).
Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τη θεώρηση του Bandura (1997) ότι
οι άμεσες εμπειρίες αποτελούν την πιο ισχυρή πηγή αυτοαποτελεσματικότητας. Επομένως, η
μετατόπιση των μαθημάτων από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία που αφήνει το μαθητή σε
ρόλο παρατηρητή, προς διδακτικές τεχνικές που βασίζονται στην ενεργητική -ερευνητική
μάθηση, μπορούν να παρέχουν στους μαθητές άφθονες άμεσες εμπειρίες και κοινωνική
αλληλεπίδραση κατά τη διδασκαλία, αυξάνοντας τόσο το ενδιαφέρον, όσο και την
αυτοαποτελεσματικότητά τους στις Φυσικές Επιστήμες.
Τέλος, σύμφωνα με τον Eilks (2005), εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ερευνητικά
μαθήματα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ανέφεραν ότι το επίπεδο των γνωστικών
δεξιοτήτων που κατέκτησαν οι μαθητές τους μέσω της ομαδικής εργασίας ήταν τουλάχιστον
τόσο υψηλό, όσο το γνωστικό επίπεδο που κατέκτησαν μέσω της δασκαλοκεντρικής
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διδασκαλίας. Παρατήρησαν, επίσης, ότι οι μαθητές ήταν πιο ενεργοί και πιο προσηλωμένοι
στο μάθημα σε σχέση με τα κλασικά μαθήματα δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. Δήλωσαν,
τέλος, την πρόθεση να συμπεριλαμβάνουν συχνά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στις
διδακτικές τεχνικές των μελλοντικών τους μαθημάτων, καθώς θεώρησαν τα μαθήματα αυτά
αποτελεσματικά αναφορικά με τα γνωστικά αποτελέσματα των μαθητών.
Συνεπώς, η συνεργατική μάθηση κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και η ενεργός
εμπλοκή σε δραστηριότητες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλαμβάνουν ρόλους
και να εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να αποκτούν πιο ρεαλιστικές απόψεις γι α
τον κόσμο γύρω τους, αυξάνοντας παράλληλα τόσο τις γνώσεις, όσο και το ενδιαφέρον τους
για τα γνωστικά αντικείμενα και βελτιώνοντας τη στάση τους απέναντι στην αξία της
επιστήμης (Hong, 2010).

5. Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της συνδυαστικής επίδρασης
δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και
το ενδιαφέρον για τη Φυσική των μαθητών της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου.
Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι:
1. Συμβάλλει μια διδακτική πρακτική που συνδυάζει εναρκτήρια δασκαλοκεντρική
διδασκαλία με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη
και μαθήματα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων
στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στην αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των
μαθητών στη Φυσική;
2. Συμβάλλει μια διδακτική πρακτική που συνδυάζει εναρκτήρια δασκαλοκεντρική
διδασκαλία με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη
και μαθήματα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων
στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών στη
Φυσική;
3. Συσχετίζεται η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στη Φυσική με το ενδιαφέρον
τους για τη Φυσική;

6. Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Για τη διερεύνηση της συνδυαστικής επίδρασης δασκαλοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα
της Φυσικής, ακολουθήθηκε ποσοτική στρατηγική και οιονεί πειραματικός σχεδιασμός, ο
οποίος είναι κατάλληλος για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία ενός
εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα κάποιας συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής,
σε σχέση με τη διδακτική πρακτική που εφαρμόζεται συνήθως στο σχολείο (Altrichter,
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Posch, & Somekh, 2001· Creswell, 2011). Καθώς ο οιονεί πειραματικός σχεδιασμός στην
περίπτωσή μας εστιάζει στην εφαρμογή κάποιας συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής, η
δειγματοληψία είναι βολική, διότι ο ερευνητής δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε άλλο
σχολείο πέρα από αυτό στο οποίο εργάζεται και κατά συνέπεια τα ερευνητικά αποτελέσματα
δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού (Creswell, 2011).
Παρόλα αυτά, τα πορίσματα ενός οιονεί πειραματικού ερευνητικού σχεδιασμού μπορούν να
δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διδακτική διαδικασία (Altrichter κ.ά., 2001).
Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων έγινε στην αρχή και στο τέλος των διδακτικών
παρεμβάσεων, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μεταβολές της
αυτοαποτελεσματικότητας και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Φυσική μέσω της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Altrichter κ.ά., 2001· Creswell, 2011).
6.1

Το Δείγμα της Έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 131 μαθητές (74 κορίτσια και 57 αγόρια), οι οποίοι αποτελούσαν
έξι τμήματα Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης ενός Γενικού Λυκείου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τυχαίο τρόπο επιλέχθηκαν δύο από τα έξι τμήματα,
οι μαθητές των οποίων (40 άτομα) διδάχθηκαν το μάθημα της Φυσικής Γενικής Παιδείας με
την κλασική, δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας και αποτέλεσαν την ‘ομάδα ελέγχου’ της
έρευνας. Οι μαθητές των υπολοίπων τεσσάρων τμημάτων (91 άτομα), εκτός από την κλασική
δασκαλοκεντρική μέθοδο, διδάχθηκαν το μάθημα με ομαδοσυνεργατική επίλυση
προβλημάτων στη σχολική τάξη και ομαδοσυνεργατική πραγματοποίηση εργαστηριακών
δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, και αποτέλεσαν την ‘πειραματική
ομάδα’ της έρευνας. Η κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα, ως προς την ομάδα
διδασκαλίας των μαθημάτων, το φύλο και την πρόθεση επιλογής Προσανατολισμού Σπουδών
στη Γ’ Λυκείου, φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πρόθεση
επιλογής
Προσανατολισμού
Σπουδών που περιέχει
το μάθημα της Φυσικής

Πειραματική Ομάδα
(Ν=91)

Ομάδα
(Ν=40)

Ελέγχου

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Ναι

23

21

12

9

65

Όχι

29

18

10

9

66

Σύνολο

52

39

22

18

131

Σύνολο

Πίνακας 1: Η κατανομή του δείγματος ως προς την ομάδα της έρευνας, το φύλο και την πρόθεση επιλογής
Προσανατολισμού Σπουδών στη Γ’ Λυκείου.
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6.2

Οι Διδακτικές Παρεμβάσεις κατά τη Διάρκεια της Έρευνας

Η έρευνα είχε εξάμηνη περίπου διάρκεια (από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου). Το μάθημα της Φυσικής Β’ τάξης Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο φορές την
εβδομάδα στα Γενικά Λύκεια. Επομένως, όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα,
παρακολούθησαν περίπου 40 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών το καθένα. Στο σημείο αυτό
πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο ομάδες της έρευνας (‘πειραματική’ και ‘ελέγχου’)
παρακολούθησαν τον ίδιο αριθμό μαθημάτων, με τις διαφορές να εστιάζονται μόνο στο είδος
της διδασκαλίας.
Ειδικότερα, οι μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ συμμετείχαν σε 12 μαθήματα
ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών (30% του συνόλου), 16 μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης
προβλημάτων στη σχολική τάξη (40% του συνόλου) και 12 περίπου μαθήματα
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη σχολική τάξη (30% του συνόλου). Τα μαθήματα
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας ήταν συνήθως τα εναρκτήρια μαθήματα κάθε ενότητας, με
σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν
μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και
ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, με σειρά που υπαγορευόταν κάθε φορά από τους διδακτικούς στόχους
των μαθημάτων.
Οι μαθητές της ‘ομάδας ελέγχου’ σε όλη τη διάρκεια της έρευνας συμμετείχαν αποκλειστικά
σε μαθήματα δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και μόνο στη σχολική τάξη.
Οι μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ και της ‘ομάδας ελέγχου’ διδάχθηκαν τα μαθήματα
Φυσικής από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση
του διαφορετικού εκπαιδευτικού στις δύο ‘ομάδες’ της έρευνας, οι διδάσκοντες ήταν συνεχώς
σε επικοινωνία και συμφωνία ώστε να:
•
•
•

επεξεργάζονται τα ίδια τμήματα της διδακτέας ύλης και με την ίδια σειρά,
διαπραγματεύονται θέματα ίδιας δυσκολίας,
ακολουθούν τις ίδιες διδακτικές τεχνικές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας.

Ο παραπάνω σχεδιασμός επιλέχθηκε, παρότι θα συνιστούσε έναν περιορισμό της έρευνας, με
σκοπό τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού δείγματος.
6.3

Τα Μαθήματα Ομαδοσυνεργατικής Επίλυσης Προβλημάτων στη Σχολική
Τάξη

Σε κάθε μάθημα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη οι μαθητές
της ‘πειραματικής ομάδας’ δημιουργούν ομάδες 3 – 4 ατόμων με μεικτή σύνθεση από άποψη
φύλου. Η δημιουργία των ομάδων γίνεται με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, αλλά και τη
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μέγιστη δυνατή συναίνεση των μαθητών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία.
Κάθε ομάδα περιλαμβάνει μαθητές που θα ακολουθήσουν στην επόμενη τάξη
Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής και πιθανά έχουν
περισσότερες γνώσεις και ενδιαφέρον για τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και μαθητές που θα
ακολουθήσουν άλλους Προσανατολισμούς Σπουδών και πιθανά έχουν λιγότερες δεξιότητες
στο μάθημα της Φυσικής.
Τον πάγκο εργασίας κάθε ομάδας αποτελούν δύο θρανία ενωμένα, ώστε να διευκολύνεται η
αλληλεπίδραση των μελών (Γαβαλάς, 2015). Κάθε ομάδα εργάζεται με τη βοήθεια φύλλου
εργασίας με σκοπό την από κοινού επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη διδακτέα ύλη, όπως
αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε διδακτική ώρα (45 λεπτά):
•
•
•

Οι ομάδες επεξεργάζονται τα θέματα που περιέχονται στα φύλλα εργασίας (25 λεπτά).
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας
της ομάδας του (10 λεπτά).
Ο διδάσκων κάνει τη σύνθεση των αποτελεσμάτων και συντονίζει την τελική συζήτηση
των μαθητών (10 λεπτά).

Κατά τη φάση της επεξεργασίας των θεμάτων, ο ρόλος του διδάσκοντα είναι υποστηρικτικός
και συμβουλευτικός. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, την αλληλοβοήθεια και την
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. Φροντίζει για τη διατήρηση των
κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ευνοείται η απρόσκοπτη συνεργασία των μελών κάθε
ομάδας (Ματσαγγούρας, 2008).
Κατά τη φάση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο διδάσκων αναγράφει συνοπτικά στον
πίνακα τις ανακοινώσεις κάθε εκπροσώπου, χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις.
Τέλος, κατά τη φάση της σύνθεσης των αποτελεσμάτων, ο διδάσκων επισημαίνει, μέσω των
απαντήσεων των ομάδων, τα σημαντικά σημεία του μαθήματος. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους
μαθητές να διατυπώσουν τυχόν απορίες ή ενστάσεις με στόχο να καθοδηγήσει την
εννοιολογική τους απαγκίστρωση και μετατόπιση από τυχόν εναλλακτικές αντιλήψεις. Η
επιχειρηματολογία μεταξύ των συμμαθητών, αλλά και του διδάσκοντα, σε κλίμα
αμοιβαιότητας, συντελεί αποτελεσματικά στην αποκόλληση των μαθητών από τυχόν
επικεντρώσεις και στην οικοδόμηση της νέας γνώσης (Ραβάνης, 2016).
Κατά την εφαρμογή του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας, ο διδάσκων παύει να
λειτουργεί ως διαπιστευμένη πηγή μεταφοράς γνώσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του
υποστηρικτή των μελών των ομάδων εργασίας κατά τη διεργασία οικοδόμησης της
προσωπικής τους γνώσης μέσω της μελέτης των πηγών, αλλά και της μεταξύ τους
επιχειρηματολογίας και αλληλεπίδρασης (Γαβαλάς, 2015· Γαβαλάς & Δαργινίδου, 2019).
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6.4

Τα Μαθήματα Ομαδοσυνεργατικής Πραγματοποίησης Εργαστηριακών
Δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Σε κάθε μάθημα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ δημιουργούν
ομάδες 4 – 5 ατόμων, οι οποίες εργάζονται με τη βοήθεια φύλλων εργασίας (Γαβαλάς, 2014).
Ο τρόπος δημιουργίας των ομάδων και η σύνθεσή τους από άποψη φύλου και
Προσανατολισμού Σπουδών είναι όμοια με των αντίστοιχων ομάδων κατά τη διεξαγωγή των
μαθημάτων ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη.
Ο μέγιστος αριθμός των μελών κάθε ομάδας στο εργαστήριο (πέντε) είναι μεγαλύτερος από
τον αντίστοιχο αριθμό των μελών κάθε ομάδας στη σχολική τάξη (τέσσερα) αποκλειστικά
λόγω περιορισμένης επάρκειας υλικών. Ειδικότερα, παρότι υπάρχουν διαθέσιμες έξι σειρές
εργαστηριακών υλικών (Γαβαλάς, 2015), ο μέγιστος αριθμός των ομάδων εργασίας είναι
πέντε, έτσι ώστε τα υλικά της έκτης σειράς να λειτουργούν ως ανταλλακτικά, τα οποία
χορηγούνται άμεσα σε οποιοδήποτε δυσλειτουργία εργαστηριακού υλικο ύ, με σκοπό την
αύξηση των πιθανοτήτων απρόσκοπτης ολοκλήρωσης όλων των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε φύλλο εργασίας από όλες της ομάδες.
Οι χειρισμοί του διδάσκοντα κατά τη διεξαγωγή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι παραπλήσιοι με τους αντίστοιχους χειρισμούς κατά
την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη σχολική τάξη.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επιπλέον στοιχεία που αφορούν στον χειρισμό των
εργαστηριακών υλικών, καθώς και στην εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων από
τις ομάδες των μαθητών. Σε κάθε διδακτική ώρα (45 λεπτά):
•
•

•
•

Οι εκπρόσωποι των ομάδων παραλαμβάνουν από τον διδάσκοντα εργαστηριακά υλικά,
που αναγράφονται στα φύλλα εργασίας τους (3 λεπτά).
Οι ομάδες πραγματοποιούν τις εργαστηριακές δραστηριότητες σύμφωνα με τις οδηγίες
των φύλλων εργασίας (30 λεπτά). Ειδικότερα:
 Κάνουν παρατηρήσεις, μετρήσεις, υπολογισμούς, χαράσσουν γραφικές
παραστάσεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τους νόμους που διέπουν τα
φυσικά φαινόμενα, με βάση το διδακτικό μοντέλο της καθοδηγούμενης
ανακάλυψης (Χαλκιά, 2012).
 Κάνουν ερευνητικές υποθέσεις των οποίων την ισχύ ελέγχουν πειραματικά.
Επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις υποθέσεις τους και καταλήγουν σε
συμπεράσματα για τα φυσικά φαινόμενα, με βάση το διδακτικό μοντέλο της
κοινωνικό-γνωστικής σύγκρουσης (Ραβάνης, 2016).
Οι εκπρόσωποι των ομάδων παραδίδουν τα εργαστηριακά υλικά στον διδάσκοντα (2
λεπτά).
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών δραστηριοτήτων της ομάδας του και ο διδάσκων συντονίζει την τελική
συζήτηση μέσω της σύνθεσης των αποτελεσμάτων (10 λεπτά).
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Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φάσεις της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τους
εκπροσώπους των ομάδων και της τελικής σύνθεσης, έχουν συμπτυχθεί σε μια φάση, με
σκοπό να δοθεί περισσότερος χρόνος στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών με τις
εργαστηριακές δραστηριότητες, καθώς αποτελούν τις άμεσες εμπειρίες των μαθητών σχετικά
με το γνωστικό αντικείμενο (Bandura, 1997, 2012).
6.5

Το Ερευνητικό Εργαλείο

Για τη μέτρηση της «αυτοαποτελεσματικότητας» και του «ενδιαφέροντος» των μαθητών του
δείγματος για το μάθημα της Φυσικής, στην αρχή και το τέλος της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε
ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, που περιλαμβάνει 10 προτάσεις για το «ενδιαφέρον»
των μαθητών και 10 προτάσεις για την «αυτοαποτελεσματικότητά» τους στο μάθημα της
Φυσικής (Παράρτημα). Το περιεχόμενο των προτάσεων συντάχθηκε σύμφωνα με
ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε αντίστοιχες έρευνες (Britner, 2008· Britner &
Pajares, 2006· Γαβαλάς, 2021· Glynn, Brickman, Armstrong, & Taasoobshirazi, 2011·
Lavonen & Laaksonen, 2009· Lin, Tan, & Tsai, 2013· Salta & Tzougraki, 2004· Scherer,
2013· Skog, 1991· Thomas, Anderson, & Nashon, 2008· Velayutham, Aldridge, & Fraser,
2011). Όλες οι προτάσεις διαμορφώθηκαν με τρόπο που να είναι σαφείς και κατανοητές από
μαθητές Β’ Λυκείου (16 – 17 χρονών), ώστε να μειωθεί το σφάλμα μέτρησης (Creswell,
2011). Στο ερωτηματολόγιο δεν περιέχονται περίπλοκες προτάσεις, διπλές προτάσεις, καθώς
και προτάσεις που περιέχουν αρνήσεις ή διπλές αρνήσεις, με σκοπό να αυξηθεί η εσωτερική
εγκυρότητα της έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008· Creswell, 2011· Robson, 2010).
Αναφορικά με το «ενδιαφέρον» των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής, χρησιμοποιήθηκε
παραπλήσιος αριθμός προτάσεων που εκφράζουν θετική και αρνητική στάση, με σκοπό να
μειωθεί η πιθανότητα μεροληπτικών απαντήσεων από τους μαθητές που θα ήθελαν να
ανταποκριθούν με τρόπο που πιστεύουν ότι θα ικανοποιήσουν τις προσδο κίες των καθηγητών
τους (Robson, 2010). Για κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμες 5 επιλογές
της κλίμακας Likert: 1) διαφωνώ απόλυτα, 2) διαφωνώ, 3) δεν είμαι σίγουρος, 4) συμφωνώ,
5) συμφωνώ απόλυτα, οι οποίες βαθμολογούνται από 1 έως 5 όταν η πρόταση εκφράζει
θετική στάση και από 5 έως 1 όταν εκφράζει αρνητική στάση. Στην αρχή, τόσο του αρχικού
ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από όλους τους μαθητές του δείγματος στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, όσο και του τελικού ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από τους ίδιους
μαθητές κατά τη λήξη της έρευνας, υπάρχει μια εισαγωγή όπου διατυπώνεται ο σκοπός της
έρευνας, με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται
επίσης η ανωνυμία του ερωτηματολογίου και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, με στόχο
την παρότρυνση των συμμετεχόντων να απαντήσουν με ειλικρίνεια (Cohen κ.ά., 2008).

6.6

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων
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Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όλοι οι μαθητές του δείγματος συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου για τη διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας και του
ενδιαφέροντός τους για τη Φυσική. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν στις δύο ομάδες
(‘πειραματική’ και ‘ελέγχου’). Στο τέλος των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων, οι ίδιοι
συμπλήρωσαν ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο.
6.7

Ανάλυση Δεδομένων

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων από το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου έγινε με τη
βοήθεια του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 26. Οι δύο ποσοτικές μεταβλητές της έρευνας,
«αυτοαποτελεσματικότητα» και «ενδιαφέρον» των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής
διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η τιμή της μεταβλητής
«ενδιαφέρον» για τη Φυσική του κάθε συμμετέχοντα, προέκυψε από το άθροισμα των τιμών
των απαντήσεών του στις προτάσεις 1 – 10 του ερωτηματολογίου διαιρεμένο δια 10.
Αντίστοιχα, η τιμή της μεταβλητής «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, προέκυψε από
το άθροισμα των τιμών των απαντήσεών του στις προτάσεις 11 – 20 του ερωτηματολογίου
διαιρεμένο δια 10. Επομένως η τιμή κάθε ποσοτικής μεταβλητής για έναν συμμετέχοντα
κυμαίνεται από 1,0 έως 5,0.
Η ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου (reliability analysis) έγινε με τον υπολογισμό
του δείκτη Cronbach’s α για τις δύο μεταβλητές της έρευνας, τόσο κατά την αρχική όσο και
κατά την τελική μέτρηση.
Η στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έγινε με στοιχεία περιγραφικής
στατιστικής (μέση τιμή, τυπική απόκλιση). Για να ελεγχθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
διαφορών των μέσων τιμών της «αυτοαποτελεσματικότητας» και του «ενδιαφέροντος» των
μαθητών για το μάθημα της Φυσικής μεταξύ των μαθητών των δύο ομάδων της έρευνας,
καθώς και μεταξύ των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ ανάλογα με το φύλο και την
επιλογή σπουδών, πραγματοποιήθηκαν independent sample t-tests.
Για να διερευνηθούν οι πιθανές μεταβολές των δύο εξαρτημένων μεταβλητών
«αυτοαποτελεσματικότητα» και «ενδιαφέρον» των μαθητών για τη Φυσική, έγιναν αναλύσεις
διακύμανσης διαδοχικών μετρήσεων για δύο εξαρτημένα δείγματα (two-way Repeated
Measures ANOVA) με βάση έναν ανεξάρτητο παράγοντα κάθε φορά (ομάδα – φύλο –
επιλογή σπουδών) και έναν επαναλαμβανόμενο παράγοντα (μέτρηση).
Για να ελεγχθεί ο βαθμός συσχέτισης της «αυτοαποτελεσματικότητας» των μαθητών στη
Φυσική με το «ενδιαφέρον» τους για τη Φυσική, έγινε ανάλυση συσχέτισης (correlation
analysis) μέσω του υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης Pearson r.
Όλες οι αναλύσεις των ποσοτικών δεδομένων που ακολουθούν, έγιναν σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05.

7. Αποτελέσματα
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7.1

Ανάλυση Αξιοπιστίας

Η ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου κλειστού τύπου έγινε με τον υπολογισμό του
συντελεστή εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s α για τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές της
έρευνας. Οι τιμές του συντελεστή Cronbach’s α προέκυψαν υψηλές και για τις δύο
μεταβλητές, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την τελική μέτρηση, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 2, οπότε το ερευνητικό εργαλείο εμφανίζει πολύ ικανοποιητική εσωτερική συνοχή.

Συνολικό Δείγμα της Έρευνας (Ν=131)

Cronbach’s α

Εξαρτημένη Μεταβλητή

Αριθμός
Προτάσεων

Αρχική
Μέτρηση

Τελική
Μέτρηση

Ενδιαφέρον για τη Φυσική

10

0,88

0,86

Αυτοαποτελεσματικότητα στη Φυσική

10

0,86

0,89

Πίνακας 2:

7.2

Ανάλυση αξιοπιστίας.

Ανάλυση Διακύμανσης Διαδοχικών Μετρήσεων για τους μαθητές των δύο
Ομάδων της Έρευνας

Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του «ενδιαφέροντος» για τη
Φυσική και της «αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής
ομάδας’ και της ‘ομάδας ελέγχου’, κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη μέτρηση, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 3.
Το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ και της ‘ομάδας
ελέγχου’, κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο Διάγραμμα 1. Κατά την πρώτη
μέτρηση δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών του
«ενδιαφέροντος» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ και της ομάδας
ελέγχου’ [ t(129) = 0,36 p > 0,05]. Αντιθέτως, κατά τη δεύτερη μέτρηση, οι μαθητές της
‘πειραματικής ομάδας’ παρουσίασαν υψηλότερο «ενδιαφέρον» για τη Φυσική σε σχέση με
τους μαθητές της ‘ομάδας ελέγχου’ [ t(129) = 4,15 p < 0,001].
Η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ και της
‘ομάδας ελέγχου’ κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο Διάγραμμα 2. Κατά την
πρώτη μέτρηση δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων
τιμών της «αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’
και της ομάδας ελέγχου’ [ t(129) = – 0,34 p > 0,05]. Αντιθέτως, κατά τη δεύτερη μέτρηση, οι
μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ παρουσίασαν υψηλότερη «αυτοαποτελεσματικότητα»
στη Φυσική σε σχέση με τους μαθητές της ‘ομάδας ελέγχου’ [ t(129) = 2,89 p < 0,01].
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Συνολικό Δείγμα της Έρευνας (Ν=131)

Αρχική
Μέτρηση

Τελική
Μέτρηση

Εξαρτημένη Μεταβλητή

Ομάδα

Μ.Τ.

Τ.Α.

Μ.Τ.

Τ.Α.

Πειραματική (Ν=91)

3,23

0,79

3,92

0,57

Ελέγχου (Ν=40)

3,18

0,90

3,31

0,86

Πειραματική (Ν=91)

3,31

0,68

3,78

0,59

Ελέγχου (Ν=40)

3,36

0,78

3,35

0,87

Ενδιαφέρον για τη Φυσική

Αυτοαποτελεσματικότητα
στη Φυσική
Πίνακας 3:

Μέση τιμή (Μ.Τ.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των εξαρτημένων μεταβλητών της
έρευνας για τις δύο ομάδες κατά τις δύο μετρήσεις.

Διάγραμμα 1:

Το «Ενδιαφέρον» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ και της
‘ομάδας ελέγχου’ κατά τις δύο μετρήσεις.
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Διάγραμμα 2:

Η «Αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’
και της ‘ομάδας ελέγχου’ κατά τις δύο μετρήσεις.

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών για τις εξαρτημένες
μεταβλητές «ενδιαφέρον» και «αυτοαποτελεσματικότητα» μεταξύ των μαθητών της έρευνας,
με βάση έναν ανεξάρτητο παράγοντα (‘ομάδα’) και έναν επαναλαμβανόμενο παράγοντα
(‘μέτρηση’), έγινε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες,
με έναν επαναλαμβανόμενο.
Α.
Το «Ενδιαφέρον» για τη Φυσική, των Μαθητών της ‘Πειραματικής Ομάδας’ και της
‘Ομάδας Ελέγχου’, κατά τις δύο μετρήσεις.
Για την εξαρτημένη μεταβλητή «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, από την ανάλυση διακύμανσης
για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘ομάδα’ και ‘μέτρηση’), από τους οποίους
ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων [ F(1,129) = 21,30 p < 0,001]. Διαπιστώθηκε,
επίσης, στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ [ F(1,129) = 45,05 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρτητου παράγοντα
‘ομάδα’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ στην ‘πειραματική ομάδα’ [ F(1,90) = 104,89 p < 0,001], ενώ στην ‘ομάδα
ελέγχου’ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ [ F(1,39) = 1,59 p = 0,22].
Επομένως, το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’
παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση, ενώ δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
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μεταβολή του «ενδιαφέροντος» για τη Φυσική των μαθητών της ‘ομάδας ελέγχου’ (Πίνακας
3 και Διάγραμμα 1).
Β.
Η «Αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των Μαθητών της ‘Πειραματικής Ομάδας’
και της ‘Ομάδας Ελέγχου’ κατά τις δύο μετρήσεις.
Για την εξαρτημένη μεταβλητή «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, από την ανάλυση
διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘ομάδα’ και ‘μέτρηση’), από
τους οποίους ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων [ F(1,129) = 23,22 p < 0,001].
Διαπιστώθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου
παράγοντα ‘μέτρηση’ [ F(1,129) = 20,42 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρτητου παράγοντα
‘ομάδα’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ στην ‘πειραματική ομάδα’ [ F(1,90) = 64,03 p < 0,001], ενώ στην ‘ομάδα ελέγχου’
δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ [ F(1,39) = 0,04 p = 0,84].
Επομένως, η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής
ομάδας’ παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση, ενώ δεν διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική μεταβολή της «αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των μαθητών της ‘ομάδας
ελέγχου’ (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 2).
7.3

Ανάλυση Διακύμανσης Διαδοχικών Μετρήσεων για τα Κορίτσια και τα Αγόρια
της ‘Πειραματικής Ομάδας’

Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του «ενδιαφέροντος» για τη
Φυσική και της «αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της
‘πειραματικής ομάδας’, κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη μέτρηση, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 4.
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Αρχική
Μέτρηση

Τελική
Μέτρηση

Φύλο

Μ.Τ.

Τ.Α.

Μ.Τ.

Τ.Α.

Κορίτσια (Ν=52)

3,12

0,83

3,86

0,59

Αγόρια (Ν=39)

3,39

0,71

4,01

0,53

Κορίτσια (Ν=52)

3,26

0,77

3,71

0,62

Αγόρια (Ν=39)

3,39

0,54

3,88

0,54

Πειραματική Ομάδα (Ν=91)
Εξαρτημένη Μεταβλητή
Ενδιαφέρον για τη Φυσική

Αυτοαποτελεσματικότητα
στη Φυσική
Πίνακας 4:

Μέση τιμή (Μ.Τ.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνα,
για τα κορίτσια και τα αγόρια της ‘πειραματικής ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.

Διάγραμμα 3:

Το «Ενδιαφέρον» για τη Φυσικ, των κοριτσιών και των αγοριών της ‘πειραματικής
ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.

Page 163 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Διάγραμμα 4:

Η «Αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της
‘πειραματικής ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.

Το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της ‘πειραματικής ομάδας’
κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο Διάγραμμα 3. Δεν παρατηρήθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών του «ενδιαφέροντος» για τη
Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της ‘πειραματικής ομάδας’, τόσο κατά την πρώτη
μέτρηση [ t(89) = – 1,68 p > 0,05], όσο και κατά τη δεύτερη [ t(89) = – 1,24 p > 0,05].
Η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της
‘πειραματικής ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο Διάγραμμα 4 . Δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών της
«αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των κοριτσιών και των αγοριών της ‘πειραματικής
ομάδας’ τόσο κατά την πρώτη μέτρηση [ t(89) = – 0,94 p > 0,05], όσο και κατά τη δεύτερη
[ t(89) = – 1,35 p > 0,05].
Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών για τις εξαρτημένες
μεταβλητές «ενδιαφέρον» και «αυτοαποτελεσματικότητα» μεταξύ των κοριτσιών και των
αγοριών της ‘πειραματικής ομάδας’ με βάση έναν ανεξάρτητο παράγοντα (‘φύλο’) και έναν
επαναλαμβανόμενο παράγοντα (‘μέτρηση’), έγινε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα
δείγματα ως προς δυο παράγοντες, με έναν επαναλαμβανόμενο.
Α.
Το «Ενδιαφέρον» για τη Φυσική των Κοριτσιών και των Αγοριών της ‘Πειραματικής
Ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.
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Για την εξαρτημένη μεταβλητή «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, από την ανάλυση διακύμανσης
για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘φύλο’ και ‘μέτρηση’), από τους οποίους
ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων [ F(1,89) = 0,90 p = 0,35]. Αντιθέτως,
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ [ F(1,89) = 99,91 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρ τητου παράγοντα
‘φύλο’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ τόσο στα κορίτσια [ F(1,51) = 59,26 p < 0,001], όσο και στα αγόρια
[ F(1,38) = 47,12 p < 0,001].
Επομένως, το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση, τόσο
για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια της ‘πειραματικής ομάδας’ (Πίνακας 4 και Διάγραμμα
3).
Β.
Η «Αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των Κοριτσιών και των Αγοριών της
‘Πειραματικής Ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.
Για την εξαρτημένη μεταβλητή «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, από την ανάλυση
διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘φύλο’ και ‘μέτρηση’), από
τους οποίους ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων [ F(1,89) = 0,07 p = 0,80].
Αντιθέτως, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου
παράγοντα ‘μέτρηση’ [ F(1,89) = 62,66 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρτητου παράγοντα
‘φύλο’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα
‘μέτρηση’ τόσο στα κορίτσια [ F(1,51) = 27,49 p < 0,001], όσο και στα αγόρια
[ F(1,38) = 43,49 p < 0,001].
Επομένως, η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, παρουσίασε στατιστικά σημαντική
αύξηση τόσο για τα κορίτσια, όσο και για τα αγόρια της ‘πειραματικής ομάδας’ (Πίνακας 4
και Διάγραμμα 4).
7.4

Ανάλυση Διακύμανσης Διαδοχικών Μετρήσεων για τις δύο Επιλογές Σπουδών
των Μαθητών της ‘Πειραματικής Ομάδας’

Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του «ενδιαφέροντος» για τη
Φυσική και της «αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής
ομάδας’ που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν, καθώς και των μαθητών που δήλωσαν ότι δεν θα
επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής,
κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη μέτρηση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.
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Το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’, ανάλογα με την
επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο Διάγραμμα 5. Οι
μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που
περιέχει το μάθημα της Φυσικής (Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας), παρουσίασαν
υψηλότερο «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, σε σχέση με τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα
επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της
Φυσικής (Οικονομικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών), τόσο κατά την πρώτη μέτρηση
[ t(89) = 5,53 p < 0,001], όσο και κατά τη δεύτερη [ t(89) = 3,99 p < 0,001].
Αρχική
Μέτρηση

Τελική
Μέτρηση

Επιλογή Σπουδών

Μ.Τ.

Τ.Α.

Μ.Τ.

Τ.Α.

Φυσική Ναι (Ν=44)

3,64

0,64

4,15

0,52

Φυσική Όχι (Ν=47)

2,85

0,72

3,71

0,53

Φυσική Ναι (Ν=44)

3,60

0,59

4,11

0,52

Φυσική Όχι (Ν=47)

3,04

0,66

3,47

0,47

Πειραματική Ομάδα (Ν=91)
Εξαρτημένη Μεταβλητή
Ενδιαφέρον για τη Φυσική

Αυτοαποτελεσματικότητα
στη Φυσική

Πίνακας 5:
Μέση τιμή (Μ.Τ.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των εξαρτημένων μεταβλητών της
έρευνας, για τις δύο επιλογές σπουδών των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ κατά τις δύο μετρήσεις.

Διάγραμμα 5:
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επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις.

Διάγραμμα 6:

Η Αυτοαποτελεσματικότητα στη Φυσική, των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’,
ανάλογα με την επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις.

Η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’,
ανάλογα με την επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις, παριστάνεται γραφικά στο
Διάγραμμα 6. Οι μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό
Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής, παρουσίασαν υψηλότερη
«αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, σε σχέση με τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα
επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της
Φυσικής, τόσο κατά την πρώτη μέτρηση [ t(89) = 4,25 p < 0,001], όσο και κατά τη δεύτερη
[ t(89) = 6,20 p < 0,001].
Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών για τις εξαρτημένες
μεταβλητές «ενδιαφέρον» και «αυτοαποτελεσματικότητα» μεταξύ των μαθητών της
‘πειραματικής ομάδας’, με βάση έναν ανεξάρτητο παράγοντα (‘επιλογή σπουδών’) και έναν
επαναλαμβανόμενο παράγοντα (‘μέτρηση’), έγινε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα
δείγματα, ως προς δυο παράγοντες, με έναν επαναλαμβανόμενο.
Α.
Το «Ενδιαφέρον» για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’, ανάλογα με
την επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις.
Για την εξαρτημένη μεταβλητή «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, από την ανάλυση διακύμανσης
για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘επιλογή σπουδών’ και ‘μέτρηση’), από
τους οποίους ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων [ F(1,89) = 7,35 p < 0,01].
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Διαπιστώθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου
παράγοντα ‘μέτρηση’ [ F(1,89) = 110,28 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρτητου παράγοντα
‘επιλογή σπουδών’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου
παράγοντα ‘μέτρηση’ τόσο στους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου
Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής [ F(1,43) = 28,81 p < 0,001],
όσο και στους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό
Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής [ F(1,46) = 91,95 p < 0,001].
Επομένως, το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση, τόσο
για τους μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν, όσο και για
αυτούς που δήλωσαν ότι δεν θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που
δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής. Επιπλέον, η αύξηση του «ενδιαφέροντος» για τη
Φυσική προέκυψε μεγαλύτερη για τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’
Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με
τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που
περιέχει το μάθημα της Φυσικής (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 5).
Β.
Η «Αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’,
ανάλογα με την επιλογή σπουδών, κατά τις δύο μετρήσεις.
Για την εξαρτημένη μεταβλητή «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, από την ανάλυση
διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες (‘επιλογή σπουδών’ και
‘μέτρηση’), από τους οποίους ο ένας (‘μέτρηση’) ήταν επαναλαμβανόμενος, δεν
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων
[ F(1,89) = 0,54 p = 0,47]. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση
του επαναλαμβανόμενου παράγοντα ‘μέτρηση’ [ F(1,89) = 64,01 p < 0,001].
Ειδικότερα, από την ανάλυση αλληλεπίδρασης για κάθε βαθμίδα του ανεξάρτητου παράγοντα
‘επιλογή σπουδών’, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου
παράγοντα ‘μέτρηση’ τόσο στους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου
Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής [ F(1,43) = 56,45 p < 0,001],
όσο και στους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό
Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής [ F(1,46) = 20,64 p < 0,001].
Επομένως, η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική, παρουσίασε στατιστικά σημαντική
αύξηση, τόσο για τους μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν,
όσο και για αυτούς που δήλωσαν ότι δεν θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό
Σπουδών που περιέχει το μάθημα της Φυσικής (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 6).
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7.5

Ανάλυση Συσχέτισης της «Αυτοαποτελεσματικότητας» των Μαθητών στη
Φυσική με το «Ενδιαφέρον» τους για τη Φυσική

Η «αυτοαποτελεσματικότητα» στη Φυσική του συνόλου των μαθητών του δείγματος
(Ν=131), παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με το «ενδιαφέρον» για τη Φυσική, τόσο κατά την
αρχική μέτρηση [ r = 0,67 p < 0,001], όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 7, όσο και κατά την
τελική [ r = 0,77 p < 0,001], όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8. Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
«αυτοαποτελεσματικότητας» στη Φυσική και του «ενδιαφέροντος» για τη Φυσική
παρουσιάστηκε τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την τελική μέτρηση, για όλες τις ομάδες
των μαθητών του δείγματος, ανάλογα με το φύλο, το είδος διδασκαλίας και την επιλογή
σπουδών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.

Συσχέτιση της «αυτοαποτελεσματικότητας» των μαθητών
στη Φυσική με το «ενδιαφέρον» τους για τη Φυσική
Συντελεστής Συσχέτισης Pearson r
Δείγμα
Αρχική Μέτρηση

Τελική Μέτρηση

Συνολικό δείγμα της έρευνας (Ν=131)

r = 0,67 p < 0,001

r = 0,77
0,001

p <

Κορίτσια (Ν=74)

r = 0,69 p < 0,001

r = 0,75
0,001

p <

Αγόρια (Ν=57)

r = 0,61 p < 0,001

r = 0,77
0,001

p <

Μαθητές της πειραματικής ομάδας (Ν=91)

r = 0,67 p < 0,001

r = 0,70
0,001

p <

Μαθητές της ομάδας ελέγχου (Ν=40)

r = 0,68 p < 0,001

r = 0,79
0,001

p <

Μαθητές που δήλωσαν: Φυσική Ναι (Ν=65)

r = 0,60 p < 0,001

r = 0,70
0,001

p <

Μαθητές που δήλωσαν: Φυσική Όχι (Ν=66)

r = 0,56 p < 0,001

r = 0,75
0,001

p <

Πίνακας 6:

Συντελεστής συσχέτισης Pearson r μεταξύ της «αυτοαποτελεσματικότητας» των
μαθητών στη Φυσική και του «ενδιαφέροντός» τους για τη Φυσική.
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Διάγραμμα 7:

Συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών στη Φυσική με το ενδιαφέρον
τους για τη Φυσική κατά την αρχική μέτρηση (Ν=131).

Διάγραμμα 8:

Συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών στη Φυσική με το ενδιαφέρον
τους για τη Φυσική κατά την τελική μέτρηση (Ν=131).
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8. Συμπεράσματα – Συζήτηση
Στην έρευνα αυτή μελετήθηκε η συνδυαστική επίδραση δασκαλοκεντρικής και
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον για την
Φυσική των μαθητών της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου.
Πριν την έναρξη των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων (αρχική μέτρηση), δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ενδιαφέρον για τη Φυσική μεταξύ των
μαθητών των δύο ομάδων της έρευνας (‘πειραματική ομάδα’ και ‘ομάδα ελέγχου’). Μετά την
ολοκλήρωση των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων (τελική μέτρηση) όμως, οι μαθητές
της ‘πειραματικής ομάδας’, οι οποίοι, εκτός από δασκαλοκεντρική διδασκαλία, διδάχθηκαν
το μάθημα της Φυσικής με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη σχολική τάξη και στο
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, παρουσίασαν αύξηση του ενδιαφέροντος για τη Φυσική.
Αντιθέτως, το ενδιαφέρον για τη Φυσική των μαθητών της ‘ομάδας ελέγχου’, οι οποίοι
συμμετείχαν αποκλειστικά σε μαθήματα δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη σχολική τάξη,
δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης.
Μετά το τέλος των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων στις δύο ομάδες, το ενδιαφέρον
για τη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής ομάδας’ προέκυψε υψηλότερο από αυτό των
μαθητών της ‘ομάδας ελέγχου’. Επομένως, ο συνδυασμός των μαθημάτων δασκαλοκεντρικής
διδασκαλίας με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και
μαθήματα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, φαίνεται να προκαλεί αύξηση του ενδιαφέροντος των
μαθητών για το μάθημα της Φυσικής. Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στη
συνεργατική μάθηση έχει καταγραφεί και από άλλες έρευνες (Barmby et al., 2008· Γαβαλάς,
2018a, 2018b· Gibson & Chase, 2002· Grabau & Ma, 2017· Hong, 2010). Αυτά τα
ερευνητικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θεώρηση των Hidi και Renninger (2006) ότι,
μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που προσφέρει η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
μπορεί να γίνει πρόκληση καταστασιακού ενδιαφέροντος στο μαθητή για το γνωστικό
αντικείμενο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η προσήλωσή του στο μάθημα και να
αναπτύσσεται το προσωπικό του ενδιαφέρον.
Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα για την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στη
Φυσική. Ειδικότερα, πριν την έναρξη των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές της αυτοαποτελεσματικότητας στη Φυσική
μεταξύ των μαθητών των δύο ομάδων της έρευνας. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών
διδακτικών παρεμβάσεων, οι μαθητές της ‘πειραματικής ομάδας’ παρουσίασαν αύξηση της
αυτοαποτελεσματικότητας στη Φυσική. Αντιθέτως, η αυτοαποτελεσματικότητα στη Φυσική
των μαθητών της ‘ομάδας ελέγχου’ δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
αρχικής και τελικής μέτρησης. Μετά το τέλος των ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων
στις δύο ομάδες, η αυτοαποτελεσματικότητα στη Φυσική των μαθητών της ‘πειραματικής
ομάδας’ προέκυψε υψηλότερη από αυτή των μαθητών της ‘ομάδας ελέγχου’. Επομένως, ο
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συνδυασμός
των
μαθημάτων
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με μαθήματα
ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και μαθήματα
ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, φαίνεται να προκαλεί αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των
μαθητών στο μάθημα της Φυσικής. Αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών στις
Φυσικές Επιστήμες μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στη συνεργατική
μάθηση έχει καταγραφεί και από άλλες έρευνες (Britner & Pajares, 2006· Chen & Usher,
2013· Hong & Lin, 2013· Grabau & Ma, 2017). Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι σε
συμφωνία με τη θεώρηση του Bandura (1997) ότι οι άμεσες εμπειρίες αποτελούν την πιο
ισχυρή πηγή αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς και με το πόρισμα άλλων ερευνών ότι οι
άμεσες εμπειρίες των μαθητών αποτελούν την ισχυρότερη πηγή αυτοαποτελεσματικότητας
στις Φυσικές Επιστήμες (Britner & Pajares, 2006· Chen & Usher, 2013).
Σε αυτή την έρευνα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ενδιαφέρον για
τη Φυσική μεταξύ των δύο φύλων, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την τελική μέτρηση.
Σε αντίθεση με αυτό το αποτέλεσμα, από άλλες έρευνες έχει προκύψει ότι τα αγόρια
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σε σχέση
με τα κορίτσια (Γαβαλάς, 2021· George, 2006· Kind et al., 2007· Osborne et al., 2003).
Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα, ο συνδυασμός των μαθημάτων δασκαλοκεντρικής
διδασκαλίας με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και
μαθήματα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών προκάλεσε παραπλήσια αύξηση του ενδιαφέροντος για τη
Φυσική και στα δύο φύλα.
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ούτε στην αυτοαποτελεσματικότητα
στη Φυσική μεταξύ των δύο φύλων, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την τελική μέτρηση.
Σε αυτό το αποτέλεσμα για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών έχουν καταλήξει και
άλλες έρευνες (Britner, 2008· Britner & Pajares, 2006· Hong & Lin, 2013). Υπάρχουν όμως
και έρευνες στις οποίες έχει προκύψει ότι τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές
αυτοαποτελεσματικότητας στις Φυσικές Επιστήμες από ότι τα κορίτσια (Baram–Tsabari &
Yarden, 2008· Bong, 2001· Γαβαλάς, 2021· Lam & Lau, 2014· Scherer, 2013· Schumm &
Bogner, 2016). Στην παρούσα έρευνα, τέλος, ο συνδυασμός των μαθημάτων
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων
στη σχολική τάξη και μαθήματα ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών
δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών προκάλεσε παραπλήσια αύξηση της
αυτοαποτελεσματικότητας στη Φυσική και στα δύο φύλα.
Οι μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που
περιέχει το μάθημα της Φυσικής (Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας) παρουσίασαν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική από τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη
Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής
(Οικονομικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών), τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την τελική
μέτρηση. Εντούτοις, ο συνδυασμός των μαθημάτων δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με
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μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και μαθήματα
ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών προκάλεσε αύξηση του ενδιαφέροντος και των δύο αυτών ομάδων. Στο
σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το ερευνητικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο η
αύξηση του ενδιαφέροντος προέκυψε μεγαλύτερη για τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα
επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της
Φυσικής. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα υποστηρίζει την άποψη των Hidi και Harackiewicz
(2000), ότι ένα μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή μπορεί να
διεγείρει το καταστασιακό ενδιαφέρον του μαθητή, αυξάνοντας το κίνητρο του για μελέτη, σε
έναν γνωστικό τομέα που αρχικά είχε μικρή σημασία για αυτόν. Επιπλέον, είναι σε συμφωνία
με αποτελέσματα ερευνών των Hanze και Berger (2007), που έδειξαν ότι οι μαθητές με
χαμηλή επίδοση στη Φυσική ένιωθαν πιο ικανοί κατά τη διάρκεια μαθημάτων
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε σχέση με τα κλασικά μαθήματα δασκαλοκεντρικής
διδασκαλίας.
Οι μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που
περιέχει το μάθημα της Φυσικής, παρουσίασαν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα στη
Φυσική από τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου Προσανατολισμό
Σπουδών που δεν περιέχει το μάθημα της Φυσικής, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την
τελική μέτρηση. Ωστόσο, ο συνδυασμός των μαθημάτων δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με
μαθήματα ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και μαθήματα
ομαδοσυνεργατικής πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών προκάλεσε παραπλήσια αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας στη
Φυσική των μαθητών και των δύο αυτών ομάδων. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σε συμφωνία με
τη θεώρηση των Britner & Pajares (2006), ότι κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οι
μαθητές με αυξημένες δεξιότητες μπορούν να αναλάβουν κύριο ρόλο και να ενισχύσουν τις
άμεσες εμπειρίες τους, αυξάνοντας την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, οι
μαθητές που έχουν περιορισμένες άμεσες εμπειρίες μπορούν, μέσω παρατήρησης των
συμμαθητών τους, να αυξήσουν τις εμπειρίες από παρατήρηση και κατά συνέπεια την
αυτοαποτελεσματικότητά τους στις Φυσικές Επιστήμες.
Τέλος, η αυτοαποτελεσματικότητα στη Φυσική του συνόλου των μαθητών του δείγματος,
παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με το ενδιαφέρον τους για τη Φυσική. Αυτό το αποτέλεσμα
προέκυψε και από άλλες δικές μας έρευνες (Γαβαλάς, 2021). Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
αυτοαποτελεσματικότητας και του ενδιαφέροντος για τη Φυσική παρουσιάστηκε σε όλες τις
ομάδες των μαθητών του δείγματος, ανάλογα με το φύλο, το είδος διδασκαλίας και την
επιλογή σπουδών. Σύμφωνα με αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα, οι δύο μεταβλητές θα
μπορούσαν να ιδωθούν ως διαδοχικοί κρίκοι μιας σπειροειδούς αλυσίδας. Δηλαδή, το
ενδιαφέρον του μαθητή για τη Φυσική φαίνεται να δημιουργεί κίνητρο για μελέτη, με
αποτέλεσμα την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που οδηγούν στην αύξηση της
αυτοαποτελεσματικότητάς του στη Φυσική. Στη συνέχεια, η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα
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φαίνεται να βελτιώνει τη στάση του μαθητή απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο, οδηγώντας
σε επιπλέον αύξηση του ενδιαφέροντος.

9. Περιορισμοί – Προεκτάσεις της Έρευνας
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η συνδυαστική επίδραση δασκαλοκεντρικής και
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον για τη
Φυσική των μαθητών της Β’ τάξης ενός Γενικού Λυκείου. Καθώς αυτή η εργασία βασίστηκε
σε οιονεί πειραματικό ερευνητικό σχεδιασμό, η δειγματοληψία ήταν υποχρεωτικά βολική και
περιορίστηκε στους μαθητές που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες ερευνητικές διδακτικ ές
παρεμβάσεις. Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν στο
σύνολο των μαθητών της Β’ τάξης που φοιτούν σε Γενικά Λύκεια της Ελλάδας (Creswell,
2011). Η Φυσική, επίσης, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα
Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία) που διδάσκονται σε Γενικά Λύκεια, οπότε δεν είναι
δυνατή η γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων σε όλα τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, φαίνεται ότι τα μαθήματα δασκαλοκεντρικής
διδασκαλίας της Φυσικής μπορούν να συνδυαστούν με μαθήματα ομαδοσυνεργατικής
επίλυσης προβλημάτων στη σχολική τάξη και μαθήματα ομαδοσυνεργατικής
πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,
ακόμη και στο Γενικό Λύκειο όπου κυριαρχεί ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας της
διδασκαλίας (Χαλκιά, 2012), καθώς βελτιώνουν την αυτοαποτελεσματικότητα και αυξάνουν
το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
τολμούν να χρησιμοποιούν το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και να ενθαρρύνουν τους
μαθητές τους να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Τέλος, με δεδομένο ότι τόσο η αυτοαποτελεσματικότητα, όσο και το ενδιαφέρον των
μαθητών για τα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, έχουν αναδειχθεί ως
σημαντικές ψυχολογικές μεταβλητές, προτείνεται η μελέτη της επίδρασης και άλλων
διδακτικών παρεμβάσεων στις μεταβλητές αυτές, με σκοπό την ανάδειξη των διδακτικών
τεχνικών που βελτιώνουν την αυτοαποτελεσματικότητα και αυξάνουν το ενδιαφέρον των
μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας και του
ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Φυσική.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικής
έρευνας που έχει σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών της Β’ Λυκείου σχετικά
με τη Φυσική.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Σε κανένα σημείο αυτού του ερωτηματολογίου δεν θα
ζητηθεί από εσάς να δώσετε το ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα δεύτερο
ερωτηματολόγιο με σκοπό την αποτύπωση των πιθανών μεταβολών των απόψεών σας. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε με τη βοήθεια του διδάσκοντα έναν Αριθμό
Ερωτηματολογίου (Α.Ε.), ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση των απαντήσεων στο ίδιο
αρχείο υπολογιστή με σκοπό τη συσχέτισή τους.
Όλα τα στοιχεία που θα δώσετε είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής έρευνας.
Στις δυο ερωτήσεις που ακολουθούν βάλτε σε κύκλο το φύλο σας, καθώς και αν σκέφτεστε
να ακολουθήσετε στη Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμό Σπουδών που περιέχει τη Φυσική.
Α.Ε.: …………

Φύλο:

ΚΟΡΙΤΣΙ

Στη Γ΄ Λυκείου σκέφτομαι να επιλέξω Προσανατολισμό Σπουδών που
περιέχει το μάθημα της Φυσικής (Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας):

ΝΑΙ

ΑΓΟΡΙ
ΟΧΙ

Στις ερωτήσεις 1 – 20 που ακολουθούν δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Το
μόνο που ζητείται είναι η αποτύπωση των απόψεων, καθώς και η αυθόρμητη έκφραση των
συναισθημάτων σας, σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Φυσική, καθώς και με
την ικανότητα που πιστεύετε ότι έχετε στο μάθημα της Φυσικής.
Για κάθε πρόταση, βάλτε σε κύκλο την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο.
Αν αλλάξετε άποψη για μία απάντηση, απλά διαγράψτε την και επιλέξτε άλλη.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας,
Γιάννης Γαβαλάς – Φυσικός.
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Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

1

Το μάθημα της Φυσικής
παρουσιάζει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

2

Θα προτιμούσα να είχαμε στο
σχολείο 1 ώρα την εβδομάδα
Φυσική Γενικής Παιδείας
(αντί για 2).

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

3

Θα ήθελα να παρακολουθήσω
στο σχολείο μια παρουσίαση
σχετικά με τις σύγχρονες
επιστημονικές ανακαλύψεις
που έχουν γίνει στη Φυσική.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

4

Θα μου φαινόταν βαρετή μια
επίσκεψη στο πλανητάριο
κατά τη διάρκεια σχολικής
εκδρομής.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

5

Από τα μαθήματα Φυσικής
έχω αποκτήσει πολύ
ενδιαφέρουσες γνώσεις.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

6

Η επίλυση ασκήσεων Φυσικής
είναι πολύ βαρετή διαδικασία.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

7

Θα προτιμούσα να είχαμε στο
σχολείο 3 ώρες την εβδομάδα
Φυσική Γενικής Παιδείας
(αντί για 2).

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

8

Η Φυσική είναι από τα πιο
βαρετά μαθήματα του
σχολείου.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

9

Θα επέλεγα να δω στην
τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ
σχετικό με τους πλανήτες του
ηλιακού μας συστήματος.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

10

Η Φυσική είναι από τα
μαθήματα του σχολείου που
μου αρέσουν περισσότερο.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

11

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την
κατάλληλη μεθοδολογία για
να λύσω ένα πρόβλημα
Φυσικής.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

12

Μπορώ να συνδυάσω τις
θεωρητικές μου γνώσεις από
τα μαθήματα Φυσικής, για να
απαντήσω σε ερωτήσεις
σχετικές με φυσικά
φαινόμενα.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ
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13

Μπορώ να κάνω
υπολογισμούς αντλώντας
δεδομένα από μια γραφική
παράσταση φυσικών μεγεθών.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

14

Μπορώ να χαράξω τη γραφική
παράσταση φυσικών μεγεθών
αν έχω τα κατάλληλα
δεδομένα.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

15

Καταφέρνω να λύσω ακόμη
και σύνθετα προβλήματα
Φυσικής.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

16

Μπορώ να εκτελέσω μια
πειραματική δραστηριότητα
Φυσικής στο σχολικό
εργαστήριο με τη βοήθεια
φύλλου εργασίας.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

17

Μπορώ να κάνω πειραματικές
μετρήσεις στο σχολικό
εργαστήριο με τη βοήθεια
φύλλου εργασίας.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

18

Σε μια εργαστηριακή άσκηση
Φυσικής, μπορώ να σχεδιάσω
γραφικές παραστάσεις,
χρησιμοποιώντας τις
πειραματικές μετρήσεις που
έχω καταγράψει.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

19

Μπορώ να ερμηνεύω φυσικά
φαινόμενα της καθημερινής
ζωής χρησιμοποιώντας έννοιες
της Φυσικής.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ

20

Μπορώ να καταλάβω το
περιεχόμενο ειδήσεων στην
τηλεόραση για θέματα σχετικά
με τη Φυσική.

ΔΑ

Δ

--

Σ

ΣΑ
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Εφαρμογή του Pair Programming στη διδασκαλία στο Λύκειο του αλγορίθμου της
Ταξινόμησης Ευθείας Ανταλλαγής (Φυσαλίδα)
Pair Programming method in High School teaching of the ‘Bubble Sort’ algorithm
Μαρία Καμπόση, 1ο Πειραματικό Λύκειο Καρδίτσας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής MSc, MEd,
mkamposi@sch.gr
Maria Kamposi, 1st Experimental High School of Karditsa, Informatics Teacher, MSc, MEd,
mkamposi@sch.gr

Abstract: The need for high school students' training in programming leads to the need to
change the way in which programming structures are taught. Effective teachers need both
computer skills and pedagogical knowledge, which includes understanding students'
misconceptions. This paper presents a didactic intervention of the programming structure of
‘Bubble Sort’, based on inquiry-based learning and pair programming, using interactive
applications and multiple representations to understand how it works, and then with use of
Scratch, AppInventor and "Glossomatheia" environments develops and optimizes the
algorithm. The satisfactory results on High School students indicate that it can be a useful
teaching tool and possibly be extended and adapted to teaching and other programming
modules.
Keywords: Bubble-Sort, inquiry-based learning, pair-programming, interactivity
Περίληψη: Η ανάγκη της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών λυκείου στον προγραμματισμό
οδηγεί στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας των π ρογραμματιστικών δομών. Οι
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρειάζονται τόσο γνώσεις πληροφορικής όσο και
παιδαγωγική γνώση, η οποία περιλαμβάνει την κατανόηση των παρερμηνειών των
μαθητών/τριών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση της
προγραμματιστικής δομής της Ταξινόμησης Ευθείας Ανταλλαγής (Φυσαλίδα), που βασίζεται
στη διερευνητική μάθηση και στο pair programming, χρησιμοποιώντας διαδραστικά μέσα και
πολλαπλές αναπαραστάσεις για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της φυσαλίδας, και
παράλληλα με τη χρήση των περιβαλλόντων του Scratch, του AppInventor και της
«Γλωσσομάθειας» προχωρά στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του αλγορίθμου. Η
πειραματική εφαρμογή της σε μαθητές/τριες Λυκείου και τα ικανοποιητικά της αποτελέσματα
δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο διδακτικό εργαλείο και ενδεχομένως να
επεκταθεί και να προσαρμοστεί και στη διδασκαλία και άλλων ενοτήτων προγραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά: Φυσαλίδα, διερευνητική μάθηση, pair programming, διαδραστικότητα
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1. Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομική συνιστώσα
της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν επηρεάσει καθοριστικά την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο
αυτής της
δυναμικής των ψηφιακών τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να
προσαρμόζονται και να αξιοποιούν όλο και περισσότερο ως παιδαγωγικές μεθόδους τη
διερευνητική και συνεργατική μάθηση χρησιμοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες ως
ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας τους. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια εκφράζεται ένας έντονος προβληματισμός από ερευνητές και από εκπαιδευτικούς,
καθώς συμφωνούν ότι οι ερευνητικές προσπάθειες και τα νέα προγρ άμματα σπουδών θα
πρέπει να κατευθύνονται προς την ανάπτυξη καλά δομημένων ψηφιακών σεναρίων
διδασκαλίας (Γραμμένος, 2016).
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2018), παρότι διεθνώς ο προγραμματισμός
θεωρείται ως ο νέος ψηφιακός γραμματισμός, η διδασκαλία του, και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα τα οποία σχετίζονται τόσο με τις
ιδιαιτερότητες του μαθήματος όσο και με τον τρόπο διδασκαλίας του. Αποτέλεσμα είναι οι
μαθητές/τριες να θεωρούν τον προγραμματισμό ως ένα βαρετό και δυσνόητο μάθημα.
Αναζητούνται λοιπόν, διδακτικά μοντέλα που να χρησιμοποιούν απλές γλώσσες
προγραμματισμού, νέα εργαλεία και αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, πρωτότυπα και
αυθεντικά παραδείγματα, καθώς και διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο της διδασκαλίας.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα για το ποια είναι τελικά τα κατάλληλα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα για την εκμάθηση του προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Μια
πρόταση που έχει ήδη δοθεί για την προσέλκυση των μαθητών/τριών στην εκμάθηση
προγραμματισμού είναι η χρήση και εξάσκηση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που
παρουσιάζουν τον προγραμματισμό μέσω παιχνιδιών (Κορδάκη & Ψώμος, 2012).
Στην προτεινόμενη διδακτική πρόταση χρησιμοποιούνται τα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα Scratch, AppInventor και «Γλωσσομάθεια». Τα δύο πρώτα χρησιμοποιούν
μπλοκ εντολών με τη μορφή πλακιδίων παζλ, ενώ η «Γλωσσομάθεια» βασίζεται κυρίως στο
κλασικό μοντέλο συντάκτης-διερμηνευτής-μεταφραστής, συνοδευόμενη όμως και από
οπτικοποιημένα στοιχεία (πίνακες τιμών, διαγράμματα ροής). Δομικό στοιχείο αυτής είναι η
εποικοδομητική θεωρία (Bruner, 1966) σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια ενεργή και
συνεχής διαδικασία στην οποία οι μαθητές/τριες συνθέτουν τις νέες ιδέες τους που
βασίζονται στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους, επιλέγοντας και
μετασχηματίζοντας τις πληροφορίες στηριζόμενοι στην υπάρχουσα γνωστική δομή τους.

2. Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Λύκειο
Ο προγραμματισμός αποτελεί δραστηριότητα με την οποία καλλιεργούνται συνθετότερες
μορφές σκέψης όπως η αναλυτική, η αναγνώριση προτύπων και μεθοδολογιών κ.ά. Ο
προγραμματισμός θεωρείται επίσης δεξιότητα απαραίτητη για την προσέγγιση και κατανόηση
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άλλων επιστημονικών πεδίων που άπτονται των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παράλληλα, ο προγραμματισμός ως διαδικασία έχει μεταβληθεί πολύ
από τα πρώτα χρόνια και ο συνδυασμός απλού συντάκτη κειμένου και μεταφραστή διερμηνευτή έχει παρέλθει και τα σύγχρονα περιβάλλοντα αποτελούνται από πλήθος νέων
εργαλείων (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2007). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία
καταγράφονται οι νέες προτάσεις ολοκληρωμένων περιβαλλόντων υποστήριξης της
εισαγωγικής μάθησης του προγραμματισμού: Robins et al., 2003; Κόμης,2005; Φεσάκης &
Δημητρακοπούλου, 2007; Χασανίδης & Μπράτιτσης, 2010; Παπαδάκης, 2014;2018;
Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013; Γραμμένος, 2016 κ.ά.. Όπως αναφέρουν οι Νικολός &
Κόμης (2011), τα περιβάλλοντα αυτά υποστηρίζουν το σύνθετο αντικείμενο του
προγραμματισμού με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν περιβάλλοντα προγραμματισμού
κατάλληλα για εφαρμογές ρομποτικής, όπως είναι τα Lego Mindstorms ή όπως της
οικογένειας εργαλείων που ακολουθούν την προσέγγιση της Logo. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει
και η γλώσσα προγραμματισμού Scratch, η οποία κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τη
δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών για νεότερους προγραμματιστές/στριες. Εδώ
ανήκει και το App Inventor που είναι ένα on-line περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, με
το οποίο οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που
έχουν λογισμικό Android.
Ωστόσο, η εκμάθηση του προγραμματισμού από τους/τις μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς είναι μια εγγενώς πολύπλοκη διανοητική
δραστηριότητα (Παπαδάκης, 2018). Σύμφωνα με τον Blikstein (2018), «ο προγραμματισμός
απαιτεί από τους/τις μαθητές/τριες να: καταλάβουν πως λειτουργούν οι υπολογιστές και πώς
εκτελούν προγράμματα, να ερμηνεύουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν λάθη στον
παραγόμενο κώδικα, να διαχειρίζονται το γνωστικό φορτίο που απαιτεί η διδασκαλ ία του
προγραμματισμού, να κατανοούν τους συμβολισμούς και τις συμβάσεις που απαιτούν οι
ποικίλες γλώσσες προγραμματισμού, να γνωρίζουν το περιεχόμενο από άλλους επιστημονικούς
κλάδους και να κατανοούν τις αλληλεπικαλύψεις και τις αντιφάσεις τους με τον
προγραμματισμό, και να εργάζονται σε μέσης ή μακράς διάρκειας έργα (projects) σε
περιβάλλοντα και μεθόδους οι οποίες διαφέρουν ριζικά από το παραδοσιακό περιβάλλον της
σχολικής τάξης». Οι δυσκολίες των μαθητών/τριών στον προγραμματισμό, όπως
διαπιστώνεται από πολλές μελέτες και έρευνες, οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως
στις παρανοήσεις των μαθητών/τριών, στον τρόπο διδασκαλίας, αλλά επίσης και στα
διδακτικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013). Η χρήση
εξειδικευμένων περιβαλλόντων τα οποία είναι οπτικά, αποσκοπούν στην άμεση συμμετοχή
των μαθητών/τριών σε μια ελκυστική δραστηριότητα μάθησης και επιτρέπουν στους
αρχάριους προγραμματιστές τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών. Παρέχουν δε ένα
εργαλείο ανάπτυξης το οποίο τους επιτρέπει να δημιουργούν εφαρμογές ενώνοντας απλά
κομμάτια εντολών (μπλοκ) με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενώνουν κομμάτια παζλ
(Παπαδάκης, 2014).
To περιβάλλον Scratch, που αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten Group στο MIT
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Media LAB, είναι μια διερμηνευόμενη γλώσσα οπτικού προγραμματισμού που υποστηρίζει
τις αλλαγές στον κώδικα σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος χάρη στη
δυναμικότητά της. Ένα ακόμη πλεονέκτημα χρήσης αυτού του προγραμματιστικού εργαλείου
είναι η ύπαρξη του ιστοτόπου ScratchΕd από το ΜΙΤ, ο οποίος παρέχει πλήρη υποστήριξη
στα μέλη του και κυρίως στους/στις εκπαιδευτικούς που αναζητούν νέες καλές πρακτικές
(http://scratched.gse.harvard.edu). Το περιβάλλον του Scratch εστιάζει στη διδασκαλία του
προγραμματισμού σε αρχάριους/ες προγραμματιστές/ριες, οπότε και παραμένει στις
θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού. Ο τρόπος λειτουργίας του Scratch είναι σχετικά
απλός, καθώς με το σύρσιμο και την τοποθέτηση πλακιδίων (μπλοκ) εντολών οι χρήστες
μπορούν να κατασκευάσουν παιχνίδια, πρωτότυπες διαδραστικές ιστορίες, κ.λπ.. (Maloney
et al., 2004). Επιπλέον, το Scratch προτείνεται και για την εκμάθηση του προγραμματισμού
στην Γ’ Λυκείου (Χασανίδης & Μπράτιτσης, 2010).
Σύμφωνα με τους Κορδάκη & Ψώμο, (2012), για τη διδασκαλία του προ γραμματισμού, οι
φορητές συσκευές, όπως τα smart phones, μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια
παρέχοντας ένα περιβάλλον που προωθεί τον προγραμματισμό, ενώ ταυτόχρονα εξάπτει τη
φαντασία των μαθητών/τριών. Το App Inventor είναι ένα on-line περιβάλλον οπτικού
προγραμματισμού με το οποίο οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές για
κινητά τηλέφωνα που έχουν λογισμικό Android. Από το 2011 διατίθεται δωρεάν με την
ονομασία MIT App Inventor. Προκειμένου να προγραμματίσουν οι μαθητές/τριες στο App
Inventor χρειάζεται σύνδεση στο Internet, εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού στον
υπολογιστή, καθώς και η ύπαρξη ενός κινητού τηλεφώνου Android ή αρκεί η ύπαρξη ενός
προγράμματος εξομοίωσης τηλεφώνου. To περιβάλλον του App Inventor διατίθεται από την
ιστοσελίδα: (http://appinventor.mit.edu). Το περιβάλλον App Inventor δεν προϋποθέτει
ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού αφού δεν απαιτείται η συγγραφή κώδικα από το ν
χρήστη, καθώς οι μαθητές/τριες μπορούν με το πάτημα των κατάλληλων πλήκτρων να
δώσουν διάφορα μπλοκ εντολών (Βασιλάκης & Χατζηνικολάκης, 2014). Το περιβάλλον App
Inventor είναι κατάλληλο για τους/τις μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
προκειμένου να υλοποιούν διαδραστικές εφαρμογές σε κινητά που υποστηρίζουν λογισμικό
Android, καθώς ο προγραμματισμός γίνεται με οπτικό τρόπο σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με
του Scratch. Το περιβάλλον του είναι ιδιαίτερα φιλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις
πιο απαιτητικές μαθησιακές δραστηριότητες. Το App Inventor χρησιμοποιείται ήδη σε
διάφορα μαθήματα Πληροφορικής τόσο στο Γυμνάσιο όσο κυρίως στο Λύκειο. Οι Pokress &
Veiga (2013) τονίζουν ότι το App Inventor επιτρέπει στον προγραμματιστή να επικεντρωθεί
στη λογική για τον προγραμματισμό μιας εφαρμογής και όχι τη σύνταξη της κωδικοποίησης
γλώσσας, προωθώντας τον ψηφιακό αλφαβητισμό για όλους (όπως αναφέρουν οι Φωτίου
κ.ά., 2015). Ενδεικτικές είναι οι σχετικές παρουσιάσεις σε συνέδρια: Θοδωρής κ.ά. (2015),
Ορφανάκης & Παπαδάκης (2014), Chatzinikolakis, G., & Papadakis (2014), Φωτίου κ.ά.
(2015) και άλλοι.
Τέλος, η «Γλωσσομάθεια» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κλασικό περιβάλλον
προγραμματισμού που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://spinet.gr/glossomatheia. Έχει
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κατασκευαστεί από τον καθηγητή Πληροφορικής Σπύρο Νικολαΐδη ως υποστηρικτικό
εκπαιδευτικό εργαλείο για το μάθημα της Πληροφορικής στη Γ΄ Λυκείου, αλλά πλέον
χρησιμοποιείται και για την εκμάθηση του προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια καθώς και
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ιστοσελίδα «γλωσσομάθειας», Νικολαΐδης Σπύρος, 2021). Η
ΓΛΩΣΣΑ που διδάσκεται στη «Γλωσσομάθεια» είναι μια υποθετική ψευδογλώσσα, με
ελληνικές εντολές που περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα
της Πληροφορικής. Χάρη στα εύχρηστα εργαλεία που περιλαμβάνει, όπως τα αναλυτικά
μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει ο μεταγλωττιστής και το πλήρες σύστημα βοήθειας που
διαθέτει, βοηθά στην εξοικείωση με τον προγραμματισμό ακόμη και για τους/τις αρχάριους
προγραμματιστές/στριες. Ακόμη, δημιουργεί ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα διαγράμματα
ροής, ενώ παράλληλα εμφανίζει με την εκτέλεση του προγράμματος τον πίνακα τιμών των
μεταβλητών. Βασικό είναι ότι διατίθεται δωρεάν και επειδή η χρήση της είναι ιδιαίτερα
εύκολη, είναι ιδανική για την εκμάθηση του δομημένου προγραμματισμού σε μαθητές/τριες
του Λυκείου.

3. Η Διερευνητική-Συνεργατική μάθηση στον προγραμματισμό
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kafai & Resnick (1996), "O επικοδομητισμός προτείνει
ότι οι μαθητευόμενοι/ες κατασκευάζουν νέες ιδέες όταν ενεργά ασχολούνται με τη δημιουργία
εξωτερικής κατασκευής –μπορεί ένα ρομπότ, ένα ποίημα, ένα κάστρο στην άμμο, ένα
πρόγραμμα στον υπολογιστή- πάνω στις οποίες αναστοχάζονται και μοιράζονται με άλλους/ες”.
Η διερευνητική μάθηση (Inquiry-Based Learning (IBL)) είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που
βασίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στηρίζεται σε δύο άξονες: στην ουσιαστική
εμπλοκή των μαθητών/τριών και στις δυνατότητες για συνεργασία (Ernst, Hodge &
Yoshinobu, 2017), ενώ βασικός παράγοντας για την ομαλή εμπλοκή των μαθητών /τριών σε
πολλαπλές διερευνητικές δραστηριότητες, είναι η υποστήριξη που παρέχει ο /η εκπαιδευτικός.
Οι διδακτικές προτάσεις που βασίζονται στην IBL υλοποιούνται σε τρεις φάσεις: α)
προηγείται η παρουσίαση ενός μικρού προγράμματος και οι απαντήσεις -σε φύλλα εργασίας
συνήθως- ερωτήσεων σχετικών με τη λειτουργία των προγραμματιστικών δομών που
μελετώνται, β) οι μαθητές/τριες προσπαθούν να αντιληφθούν τη δομή και τα αποτελέσματα
που προκύπτουν από την εκτέλεση του προγράμματος, και γ) «τρέχουν» το πρόγραμμα,
συγκρίνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με τα πραγματικά και ελέγχουν την ορθότητά
τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ορθά αποτελέσματα, οι μαθητές/τριες
καθοδηγούμενοι από τον/την εκπαιδευτικό –μέσω ερωτήσεων/φύλλων εργασίας- ερμηνεύουν
τα αποτελέσματα, με στόχο να αναθεωρήσουν τις απαντήσεις τους μέσω γνωστικών
συγκρούσεων (Γόγουλου κ.α., 2009).
Όταν η παραπάνω προσέγγιση ανάπτυξης προγραμμάτων γίνεται από ομάδες των δύο ή
περισσότερων μαθητών/τριών, η μάθηση γίνεται συνεργατική και λειτουργεί σε ένα πλαίσιο
αμοιβαίας κατανόησης και συνεισφοράς όλων των συμμετεχόντων (Τζιμογιάννης, 2019). Το
pair programming είναι ένα μοντέλο συνεργατικής μάθησης που είναι συνεπές με τα
καθορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά της (Preston, 2005). Στη μέθοδο του pair
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programming, δύο άτομα ως ζευγάρι συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός προγράμματος
στον ίδιο Η/Υ, όπου το ένα μέλος της ομάδας είναι ο/η driver (οδηγός) και γράφει τον κώδικα
του προγράμματος, ενώ το δεύτερο μέλος είναι ο/η navigator (πλοηγός) που διαρκώς ελέγχει
το έργο του/της οδηγού. Ο/η οδηγός και ο/η πλοηγός αλλάζουν τακτικά ρόλους. Ο/η πλοηγός
παρατηρεί τις εργασίες του/της οδηγού αναζητώντας τακτικές και στρατηγικές αστοχίες,
όπως συντακτικά λάθη, λογικά λάθη ή κάποια λάθος μέθοδο, ενώ παράλληλα σκέφτεται το
συνολικό σχεδιασμό και την κατεύθυνση του προγράμματος. Πάντως και οι δύο εμπλέκονται
σε μία διαδικασία συνεργασίας και καταιγισμού ιδεών (Williams et al., 2002).
Στην επισκοπική έρευνα των Hanks et al. (2011) σημειώνεται ότι τα οφέλη του pair
programming περιλαμβάνουν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας στα εισαγωγικά μαθήματα του
προγραμματισμού, διατήρηση των ποσοστών στα δυσκολότερα, υψηλότερης ποιότητας
παραγωγή λογισμικού, υψηλότερη εμπιστοσύνη των μαθητών/τριών στις λύσεις και βελτίωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης, επισημαίνουν ότι η βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι
η μετάβαση από το pair programming στον ατομικό προγραμματισμό είναι εύκολη για
τους/τις μαθητές/τριες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε
φοιτητές/τριες από τους McDowell et al. (2003), φάνηκε ότι εκείνοι/ες που χρησιμοποίησαν
pair programming παρήγαγαν καλύτερα προγράμματα, ήταν πιο σίγουροι/ες για τις λύσεις
τους και απολάμβαναν την ολοκλήρωση των εργασιών περισσότερο από εκείνους που
προγραμμάτιζαν μόνοι τους. Επιπλέον, είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να
ολοκληρώσουν το μάθημα, να πετύχουν καλύτερους βαθμούς, αλλά και να ασχοληθούν
μελλοντικά με την επιστήμη των υπολογιστών. Εντούτοις υπάρχει και ο αντίλογος, όπου δεν
είναι πάντα εύκολη η συνεργασία μεταξύ ατόμων με διαφορετικές προσωπικότητες και
επίπεδα δεξιοτήτων (VanDeGrift, 2004).

4. Η Διδακτική πρόταση
Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών του Λυκείου για τη διδασκαλία της πληροφορικής,
το νέο ΠΣ επικεντρώνεται στη σφαιρική ανάπτυξη ικανοτήτων, που στοχεύουν στην
ενίσχυση των μαθητών/τριών ώστε αυτοί/ες αυτόνομα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να
βελτιώνουν λύσεις ρεαλιστικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών
περιβαλλόντων (ΦΕΚ Β΄ 5932/16-12-2021). Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται
στο μοίρασμα ασκήσεων/εργασιών, αλλά υποστηρίζει ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία,
παρακολουθώντας, ελέγχοντας και συμβουλεύοντας κριτικά κατά τη φάση ανάπτυξης των
προγραμμάτων, ενθαρρύνοντας τους/τις μαθητές/τριες να προχωρήσουν και πετυχαίνοντας
το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω στοχευμένων ερωτήσεων και προβληματισμών. Αναγκαία
είναι η προσεκτική προετοιμασία και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, ενώ οπωσδήποτε ο/η
εκπαιδευτικός οφείλει να έχει ήδη τοποθετήσει το απαραίτητο υλικό μελέτης σε ένα δημόσιο
αποθετήριο προσβάσιμο από τους/τις μαθητές/τριες (όπως το e-class). Επίσης, αυτονόητο
είναι οι μαθητές/τριες να μην αφιερώνουν χρόνο στη σχεδίαση των εφαρμογών αλλά η
προσπάθεια τους να επικεντρώνεται στην υλοποίηση του προγραμματιστικού τμήματος των
δραστηριοτήτων (Θοδωρής κ.ά., 2015).
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-

Οι παρανοήσεις των μαθητών/τριών

Η ταξινόμηση είναι μία λειτουργία των δομών δεδομένων κατά την οποία οι κόμβοι μιας
δομής τοποθετούνται σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Η χρησιμότητα της ταξινόμησης
αποδεικνύεται στην πράξη στις περιπτώσεις αναζήτησης δεδομένων, όπως σε βιβλιοθήκες,
λεξικά, τηλεφωνικούς καταλόγους και γενικά όπου γίνεται αναζήτηση αποθηκευμένων τιμών.
Ένα από τα ζητήματα διαπραγμάτευσης στο μάθημα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
"Πληροφορική", καθώς και σε άλλα μαθήματα αλγοριθμικής και προγραμματισμού, είναι η
ανάπτυξη αλγορίθμων για την ταξινόμηση των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα
(Βακάλη κ.ά., βιβλίο μαθητή- Γ΄Λυκείου). Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ταξινόμησης, καθώς
και παραλλαγές αυτών. Στις μεθόδους συγκαταλέγονται η ταξινόμηση της ευθείας
ανταλλαγής (φυσαλίδα), η ταξινόμηση με επιλογή κ.ά. Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο
απλός, αλλά και ο πιο αργός αλγόριθμος ταξινόμησης (Τσίχλας κ.ά., 2015). Στον
προγραμματισμό, η ταξινόμηση είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για τους πίνακες, αλλά
είναι αργή διαδικασία και η αλλαγή που επιφέρει στη μορφή του πίνακα είναι ριζική και
μόνιμη. Εδώ υπάρχει και μία παρανόηση από τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες θεωρούν
την ταξινόμηση ως μια απλή και γρήγορη διαδικασία με τα αποτελέσματά της να είναι
προσωρινά. Και ειδικότερα, στον συγκεκριμένο αλγόριθμο ταξινόμησης με τη μέθοδο της
φυσαλίδας αρκετοί/ες δυσκολεύονται να αντιληφθούν τόσο τον τρόπο της προσπέλασης όλων
των στοιχείων του πίνακα, όσο και το πότε και πώς γίνεται η αντιμετάθεση των τιμών αν
ισχύουν οι συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως, ενώ μετά την εφαρμογή του
αλγορίθμου σε παραδείγματα μονοδιάστατων πινάκων, είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν ως
μεθοδολογία, δυσκολεύονται να συμπληρώσουν σε αυθεντικά παραδείγματα γραμμή γραμμή τον αλγόριθμο και να τυπώσουν το αποτέλεσμα των μεταβλητών (Στυλιαράς &
Δήμου, 2015).
Οι δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες καθώς εφαρμόζουν τον αλγόριθμο
εντοπίζονται στο να καθορίσουν ποια επανάληψη χρησιμοποιείται για την αντιμετάθεση των
τιμών και ποια χρησιμοποιείται για την άνοδο της ελαφρύτερης τιμής προς τα επάνω (όπως
ανεβαίνει η φυσαλίδα, σχήμα 1). Ειδικότερα, στην εμφωλευμένη δομή επανάληψης «ΓΙΑ j
ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ I ΜΕ_ΒΗΜΑ -1», η δυσκολία ανάγεται στην κατανόηση τόσο της
εμφώλευσης κατά την προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα, όσο και στο αρνητικό βήμα,
καθώς η προσπέλαση γίνεται από το τέλος προς την αρχή. Ένα άλλο σημείο στο οποίο
δυσκολεύονται αρκετά οι μαθητές/τριες είναι η δομή ελέγχου που έπεται των δομών
επανάληψης και ουσιαστικά αφορά στη λειτουργία της αντιμετάθεσης σε περίπτωση που δεν
είναι διατεταγμένα τα στοιχεία (Τζιμογιάννης & Γεωργίου, 1999).

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ ‐1
ΑΝ ΠίνακαςΑ[ j‐1] > ΠίνακαςΑ [ j ] ΤΟΤΕ
ΤEMP ← ΠίνακαςΑ [ j‐1 ]
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ΠίνακαςΑ [j‐1] ← ΠίνακαςΑ [ j ]
ΠίνακαςΑ [ j ] ← ΤEMP
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Σχήμα 1: Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας

-

Γενική Περιγραφή

Με την προσέγγιση που επιλέγεται, επιχειρείται η άμβλυνση των δυσκολιών που έχουν
καταγραφεί, μιας και η ανάπτυξη του αλγορίθμου για την ταξινόμηση των στοιχείων ενός
μονοδιάστατου πίνακα οικοδομείται σε προϋπάρχουσες γνώσεις και προηγούμενες έννοιες.
Υλοποιείται εξ ολοκλήρου στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ), ενώ οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των 2
ατόμων, ολοκληρώνεται σε 3 διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που έχουν
ήδη διδαχθεί τις θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, καθώς και τις βασικές δομές
ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης καθώς και τη δομή των μονοδιάστατων πινάκων.
Επιπλέον, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, το σύνολο των μαθητών/τριών της τάξης
μετατρέπεται σε μία κοινότητα που σχολιάζει, προτείνει και εφαρμόζει. Ακόμη, οι
μαθητές/τριες εργαζόμενοι στα φύλλα εργασίας τους, έχουν την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσουν πολλαπλές αναπαραστάσεις. Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης οι
μαθητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Να συνεργάζονται με στόχο να κατανοήσουν το μηχανισμό λειτουργίας της ταξινόμησης
ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα) και να εκτελούν βηματικά τον αλγόριθμο της ταξινόμησης
παρατηρώντας παράλληλα τα αποτελέσματα των βημάτων.
• Να αντιμετωπίζουν αυθεντικά προβλήματα που χρειάζονται κριτική σκέψη, επιλογή και
λήψη αποφάσεων.
• Να αποκτήσουν θετική στάση για τη χρήση της των νέων μαθησιακών διαδικασιών.
Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με
έμφαση στη διερευνητική-ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση κυρίως με τρόπο απλό,
εφαρμόσιμο και ταυτόχρονα σύγχρονο και διαδραστικό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Προκειμένου να οικοδομηθεί νέα γνώση πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις των
μαθητών/τριών, πραγματοποιείται παρουσίαση των νέων εννοιών με διάφορους τρόπους. Στη
λογική των πολλαπλών πλαισίων αναπαραστάσεων, οι μαθητές/τριες καλούνται: α) να
περιγράψουν λεκτικά τον αλγόριθμο, β) να σχεδιάσουν τη λειτουργία του αλγορίθμου σε
κατάλληλο φύλλο εργασίας, γ) να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα στο περιβάλλον Scratch ή
App Inventor, δ) να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα στο περιβάλλον «Γλωσσομάθεια» και ε) να
αξιολογήσουν - βελτιστοποιήσουν τις λύσεις τους. Το μάθημα ξεκινάει με καταιγισμό ιδεών
γύρω από την έννοια της λέξης «Ταξινόμηση». Προκειμένου οι μαθητές/τριες να
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οριοθετήσουν το θέμα που τους ανατίθεται προς διερεύνηση, δημιουργείται σταδιακά από την
ολομέλεια του τμήματος, με τη βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο εννοιολογικός
χάρτης της ταξινόμησης στοιχείων πίνακα με τη βοήθεια ενός εργαλείου όπως το Cmap Tools
το
οποίο
διατίθεται
και
σε
cloud
μορφή
και
είναι
εύχρηστο
(https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html). Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα
απλό, εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο έκφρασης των νοητικών αναπαραστάσεων
των μαθητών/τριών, σχετικών με αφηρημένες έννοιες και επιτρέπουν το μετασχηματισμό των
γνώσεων, αλλά και τη διατήρησή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης, δίνουν τη
δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να οργανώσουν το διδακτικό
αντικείμενο ευκολότερα και να μπορούν να επικεντρωθούν ευκολότερα στο στόχο τους όταν
συνεργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος και έχουν μπροστά τους ένα οπτικό
αντικείμενο (χάρτη) παρά μια αφηρημένη έννοια (Hmelo & Silver, 2003).
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται οπτικοποιημένος ο αλγόριθμος της φυσαλίδας (στον προσωπικό
τους Η/Υ ή στο διαδραστικό πίνακα - https://www.youtube.com/ watch?v=lyZQPjUT5 B4 ),
όπου ένα χορευτικό συγκρότημα (με χορευτές/τριες που έχουν νούμερα επάνω τους - χορός
Csángó) χορεύει υλοποιώντας τον αλγόριθμο. Κατά τη διάρκεια του βίντεο οι μαθητές /τριες,
καλούνται να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας και να συζητήσουν στην τάξη τις διαπιστώσεις
τους από το αποτέλεσμα του χορευτικού. Καθώς η ταξινόμηση πίνακα παρουσιάζεται με
πολυμεσικό τρόπο, με τη βοήθεια του οποίου διαμορφώνεται η δραστηριότητα, μπορούν οι
μαθητές/τριες να εμπλακούν σε διαδικασία διερεύνησης και επίλυσης του προβλήματος της
ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής.
Κατόπιν, και ακολουθώντας τη μέθοδο του pair programming, το ζητούμενο είναι οι
μαθητές/τριες σε ομάδες των δύο, να συνεργάζονται με στόχο να συνδέσουν τη συνηθισμένη
διαδικασία της ταξινόμησης με τον προγραμματισμό. Γι΄αυτόν το ν σκοπό, ζητείται από
τους/τις μαθητές/τριες να συνδεθούν με ένα δωρεάν εργαλείο εκμάθησης βασικών
προγραμμάτων όπως είναι το Codecademy (https://www.codecademy.com/learn/sortingalgorithms) προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαδραστικό μάθημα «sorting algorithms»,
όπου 1. εξηγούνται σχηματικά οι ανταλλαγές των στοιχείων του πίνακα, όταν απαιτούνται
και 2. παρουσιάζεται ο αντίστοιχος κώδικας. Οι ερωτήσεις/ασκήσεις που ακολουθούν
απαντώνται σχετικά εύκολα, διότι αφορούν στη φιλοσοφία της ταξινόμησης ευθείας
ανταλλαγής και όχι στη συγγραφή κώδικα.
Στο δεύτερο μάθημα, παρουσιάζονται και συζητούνται στην τάξη οι απαντήσεις των ομάδων
των μαθητών/τριών στην προηγούμενη δραστηριότητα με τη βοήθεια ενός διαδραστικού
εργαλείου παρουσιάσεων, όπως το Prezi, ή και με τη χρήση ενός wiki. Με αυτόν τον τρόπο
γίνεται η καταγραφή της προόδου των μαθητών/τριών και ο εντοπισμός των σημείων που
θέλουν περισσότερη προσοχή. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται για το τι θα
ακολουθήσει στη μαθησιακή διαδικασία και ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους για το
μάθημα. Επιπρόσθετα, και ενώ οι μαθητές/τριες επιστρέφουν στις ομάδες τους, διαμοιράζεται
ένα αρχείο Scratch (ή App Inventor) που υλοποιεί τον αλγόριθμο. Η διαισθητική και ίσως
απλοποιημένη μεταφορά αλγορίθμου που προσφέρουν τα παραπάνω π ρογραμματιστικά
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περιβάλλοντα επιτρέπει στον προγραμματιστή να επικεντρωθεί στη λογική για τη δημιουργία
του αλγορίθμου μιας εφαρμογής και όχι στη γραμματική και το συντακτικό της
κωδικοποίησης μίας γλώσσας (Φωτίου, 2015). Ο στόχος είναι, από τη στιγμή που οι
μαθητές/τριες θα δουν και θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου, να
αποκτήσουν κάποιες σημαντικές προγραμματιστικές βάσεις ώστε να υλοποιήσουν μόνοι/ες
τους τον αλγόριθμο σε δικά τους αυθεντικά προγράμματα.
Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός ζητά την υλοποίηση του αλγορίθμου στη «Γλωσσομάθεια», που
είναι και το τελικό ζητούμενο, διότι εκεί γράφεται σε «ΓΛΩΣΣΑ» που είναι η αλγοριθμική
γλώσσα εξέτασης και αξιολόγησης των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου, εφαρμόζοντας τον σε
τυχαία δεδομένα. Στη συνέχεια ζητούνται βελτιώσεις του αλγορίθμου οι οποίες ελέγχουν την
κατανόηση του αλγορίθμου από την πλευρά των μαθητών/τριών. Γενικά, στα φύλλα εργασίας
περιλαμβάνονται: (1) Η υλοποίηση του αλγορίθμου βηματικά σε συγκεκριμένα
παραδείγματα. (2) Ένα απλό πρόβλημα προς επίλυση. (3) Ένα πιο σύνθετο πρόβλημα προς
επίλυση. (4) Μερικές ερωτήσεις αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι οι πολλαπλοί τρόποι
αναπαράστασης του αλγορίθμου της Φυσαλίδας αναμένεται να δώσουν έναν πλουραλισμό
στις αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών και να ευνοήσουν έτσι την εγκαθίδρυση της νέας
γνώσης και την αλλαγή του γνωστικού επιπέδου και των εννοιολογικών στάσεων των
μαθητών/τριών.

5. Μελέτη Περίπτωσης
Το κατά πόσο η διδακτική παρέμβαση πετυχαίνει στους στόχους της, διαπιστώνεται αφενός
από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στα φύλλα εργασίας, τα οποία σχεδιάζονται
κατάλληλα ώστε να δίνονται στους/στις μαθητές/τριες σε συγκεκριμένες φάσεις της
υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης και να έχουν σημαντικά στοιχεία διαδραστικότητας
και εισαγωγής στην εποικοδομητική και αναλυτική σκέψη, ακολουθώντας τις τεχνικές του
pair programming, και αφετέρου από τη στάση τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής
διαδικασίας. Η αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων της παραπάνω
διδακτικής πρότασης εξετάστηκε τα σχολικά έτη 2019-20 και 2021-22 σε μαθητές/τριες της
Γ΄ Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού «Οικονομίας και Πληροφορικής» στο 1 ο
Πειραματικό Γενικό Λύκειο της Καρδίτσας. Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες του σχολικού
έτους 2019-20 ήταν 19 και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου στην οποία εφαρμόστηκε η
διδασκαλία της φυσαλίδας όπως προτείνεται από τις οδηγίες της Γ΄ Λυκείου. Στους 15
μαθητές και μαθήτριες του σχολικού έτους 2021-22 εφαρμόστηκε η προτεινόμενη διδακτική
μέθοδος. Στο μάθημα που ακολούθησε μετά την παρουσίαση του αλγορίθμου ταξινόμησης
δόθηκαν και στις δύο ομάδες μαθητών/τριών οι ίδιες ερωτήσεις/ασκήσεις για επίλυση και
εξετάστηκε η επίδοση των μαθητών/τριών σε αυτές. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως για
τους/τις μαθητές/τριες του 2020-21 η διδακτική παρέμβαση έγινε διαδικτυακά μέσω του
Webex Break Out Sessions, όμως η διδασκαλία δε θεωρήθηκε ως ταυτόσημη με τη δια
ζώσης και τα αποτελέσματά της δε συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία.
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Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο (2) ερωτήσεις δύο επιπέδων (κλειστού τύπου και
αιτιολόγησης μαζί) και μία (1) ερώτηση συμπλήρωσης κενών τιμών κλειστού τύπου. Πιο
αναλυτικά, η πρώτη ερώτηση αφορούσε στη συμπλήρωση κενών σε αλγόριθμο όπου
ταξινομούνται μόνο οι κόμβοι με δείκτη άρτιο αριθμό και ζητήθηκε από τους/τις
μαθητές/τριες να καταλάβουν τον τρόπο που μεταβάλλονται το βήμα και η συνθήκη
αντιμετάθεσης. Στη δεύτερη ερώτηση ζητήθηκε πάλι συμπλήρωση κενών σε μία παραλλαγή
του αλγορίθμου της φυσαλίδας, όπου η διαδικασία σταματά όταν διαπιστώνεται ότι ο πίνακας
είναι ήδη ταξινομημένος. Εδώ το ζητούμενο ήταν, εκτός από το να διαπιστωθεί το επίπεδο
κατανόησης του διπλού βρόχου και της αλλαγής του βήματος, να αιτιολογηθεί η χρήση των
λογικών μεταβλητών για τον τερματισμό και έλεγχο του αλγορίθμου. Τέλος, η τρίτη ερώτηση
ζητούσε την παρακολούθηση και κατά συνέπεια και την αναλυτική συμπλήρωση βήμα προς
βήμα των τιμών μονοδιάστατου πίνακα πέντε (5) στοιχείων καθώς αυτός ταξινομείται με τη
φυσαλίδα.
-

Αποτελέσματα

Η αξιοπιστία και εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη α του
Cronbach (0,79) και η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών/τριών έδειξε ότι ο
μέσος όρος βαθμολογίας με άριστα το 30 για την ομάδα ελέγχου ήταν 12,5 ενώ για τους
υπόλοιπους μαθητές ήταν 23,7. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι ο αριθμός των
αναπάντητων ερωτημάτων μειώθηκε από 52% σε 14%. Ειδικότερα, στην 3η ερώτηση, που
αφορούσε στον τρόπο λειτουργίας της απλής μορφής της φυσαλίδας, η βαθμολογία
μεταβλήθηκε από 7,5 σε 27,6 (μεταβολή +67%), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή ήταν +24,3%
(από 17,3 σε 24,6) και +20,3% (από 12,7 σε 18,8) για τις ερωτήσεις 1 και 2 αντίστοιχα.
Ερμηνεύοντας τα παραπάνω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πολλαπλές αναπαραστάσεις
που έδιναν βάρος στην εικόνα (χορός, Codecademy, Scratch) βοήθησαν τους/τις
μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να συμπληρώνουν τα στάδια της ταξινόμησης του
μονοδιάστατου πίνακα και εξ αιτίας αυτού βελτιώθηκε σημαντικά η βαθμολογία τους στην
τρίτη ερώτηση. Το δεύτερο ζητούμενο, ωστόσο, ήταν να είναι σε θέση να συνδέσουν αυτή τη
γνώση με τη συνθετότερη πραγματοποίηση του αλγορίθμου της ταξινόμησης και να τον
μετασχηματίζουν κατάλληλα ώστε να καλύπτει αληθινές εφαρμογές. Σε αυτό στόχευαν οι
άλλες δύο ερωτήσεις, από το αποτέλεσμα των οποίων αντιλαμβανόμαστε ότι: α)
επαληθεύονται οι παρανοήσεις που αναμέναμε και που αφορούν στη δυσκολία της
συμπλήρωσης αυθεντικών παραδειγμάτων και β) ότι η διδακτική παρέμβαση παρακίνησε και
βοήθησε σε ικανοποιητικό βαθμό τους/τις μαθητές/τριες να ανταποκριθούν καλύτερα όταν
καλούνται να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά προβλήματα, αφού βελτίωσαν την επίδοσή τους σε
ποσοστό πάνω από 20%.
Αναφορικά με τη στάση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αυτή ήταν
ιδιαίτερα θετική, καθώς οι περισσότεροι/ες σημείωσαν ότι: «Οι δύο τα καταφέρνουν καλύτερα
από τον έναν», «Μία εικόνα, χίλιες λέξεις», «Νομίζω ότι τελείωσε γρήγορα σήμερα το
μάθημα», «Ας δοκιμάσουμε να δούμε με τον ίδιο τρόπο και τις άλλες λειτουργίες πινάκων».
Ωστόσο, μία γενική διαπίστωση είναι ότι, ενώ οι δραστηριότητες που ανατέθηκαν στους/στις
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μαθητές/τριες δε σχεδιάστηκαν με συγκεκριμένους ρόλους ανά ζευγάρι, ο/η μαθητής/τρια
που αναλάμβανε το ρόλο του/της οδηγού έτεινε να συνεισφέρει ελαφρώς περισσότερο σε
όλες σχεδόν τις εργασίες (Bryant et al.,2006).
Εντούτοις, δε λειτούργησαν όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο, καθώς η πλειοψηφία των
μαθητών/τριών συνεργάστηκαν πολύ καλά στις ομάδες τους, ενώ υπήρξαν και δύο ομάδες
που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν. Ενδέχεται
αυτοί οι μαθητές/τριες να είχαν σχηματίσει ανεπαρκή μοντέλα των προγραμματιστικών
δομών της επανάληψης και της επιλογής, που είναι απαραίτητα για τη βαθύτερη κατανόηση
της ταξινόμησης και που επιπρόσθετα είναι δύσκολο να εντοπιστούν στους/στις αρχάριους
προγραμματιστές/στριες. Οφείλει όμως να τονιστεί ότι, επειδή η επιλογή των ομάδων των
ζευγαριών είναι καθοριστική για την πορεία των δραστηριοτήτων (Sfetsos et al., 2009),
πιθανόν είναι να έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προτάθηκε να επιλέξουν οι ίδιοι/ες οι
μαθητές/τριες τις ομάδες τους.

6. Συμπεράσματα
Ως επιτυχία της διδακτικής πρότασης καθορίζεται η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών
στόχων που συνοψίζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, από την πλευρά των μαθητών /τριών,
εφαρμογής του αλγορίθμου ταξινόμησης, προσαρμόζοντάς τον στις εκάστοτε απαιτήσεις και
στην αντιμετώπιση αυθεντικών προβλημάτων που χρειάζονται κριτική σκέψη, επιλογή και
λήψη απόφασης.
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, διαμορφώθηκε έτσι ώστε να συμφωνεί με τις υποδείξεις
της αναφερόμενης βιβλιογραφίας που αφορά στην αποτελεσματική διδασκαλία που βασίζεται
στη διερευνητική μάθηση με το pair programming, με χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων
και σχεδιάστηκε ώστε να ενεργοποιεί τους μαθητές/τριες και να ενισχύει το συνεργατικό
πνεύμα. Η πειραματική εφαρμογή της στους συγκεκριμένους μαθητές/τριες, επαλήθευσε μεν
αρχικά τη δυσκολία τους να συμπληρώσουν τον αλγόριθμο γραμμή-γραμμή σε παραδείγματα
μονοδιάστατων πινάκων, ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση, ένας μεγάλος αριθμός
μαθητών/τριών ανταποκρίθηκε με ευκολία σε αυτό. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες
βελτίωσαν ικανοποιητικά τις επιδόσεις τους και όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
συνθετότερα ρεαλιστικά προβλήματα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την εφαρμογή των
συνεργατικών μεθόδων στη διδακτική της ταξινόμησης της φυσαλίδας είναι και το γεγονός
ότι ο αριθμός των αναπάντητων ερωτημάτων που δόθηκαν ως άσκηση στους/στις
μαθητές/τριες περιορίστηκε σε πολύ μικρό ποσοστό. Συνολικά, η διδακτική παρέμβαση
αύξησε σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας τους σε ένα κλασικό εισαγωγικό προγραμματιστικό
μάθημα, όπως είναι η ταξινόμηση φυσαλίδας, επιβεβαιώνοντας τις επισκοπικές έρευνες
σχετικά με τα οφέλη του pair programming στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Παράλληλα, οι μαθητές/τριες, εκμεταλλευόμενοι τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που
προσέφερε η χρήση των Τ.Π.Ε., ενεπλάκησαν σε διαδοχικούς κύκλους δράσης και
αναστοχασμού, καθώς υποστηρίχτηκαν από χάρτες εννοιών, πολυμεσικές εφαρμογές και
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οπτικοποιημένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Η ικανοποίηση και η θετική αντιμετώπιση
από την πλευρά των μαθητών/τριών της χρήσης αυτών των διδακτικών μέσων, σε συνδυασμό
με την εμφανή βελτίωση των επιδόσεών τους, δίνει επιπρόσθετα ενθαρρυντικά μηνύματα για
την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και άλλων προγραμματιστικών ενοτήτων.
Προκύπτει ακόμη ότι το μοντέλο του pair programming είναι μεν συνεργατικό, ωστόσο το
επίπεδο συνεργασίας ποικίλλει ανάλογα με την εργασία και την επιλογή των μελών των
ομάδων. Τεχνικές δυσκολίες μπορεί να αφορούν στο γεγονός ότι κάποιοι/ες μαθητές/τριες
μπορεί να μην έχουν την αναμενόμενη εξοικείωση με τα αναφερόμενα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα. Προκειμένου να λυθεί αυτό, ο/η εκπαιδευτικός προτείνεται να καθορίσει τη
σύνθεση των ομάδων των μαθητών/τριών που εκτιμάται ότι θα αποδώσει καλύτερα. Αν η
προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/τριών και
αξιοποιηθεί και στην παρουσίαση επιπλέον αλγορίθμων, θα μπορούσε να αξιολογηθεί
διεξοδικά, βασισμένη σε καλά τεκμηριωμένες ερευνητικές προσεγγίσεις και εν τέλει να
αυξήσει την επιτυχία του/της εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο.
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Abstract: This paper presents an empirical survey conducted with a questionnaire in order to
detect the views of primary school teachers on intercultural education. From the analysis of
the data it is ascertained that the teachers consider that it is necessary to up grade the
institutional framework of support of the intercultural education, to renew the Curricula of the
general school but also of the DYEP and the T.Y. SPA, to have continuous training of
teachers, enrichment of teaching practices with experiential and interdisciplinary projects that
will utilize rich multicultural and multimedia material, facilitating communication with
interpreters or intermediate language (eg English) etc.
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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμπειρική έρευνα που διενεργήθηκε
με ερωτηματολόγιο προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί το θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να ανανεωθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα του γενικού
σχολείου αλλά και των ΔΥΕΠ και των Τ.Υ. ΖΕΠ, να υπάρξει συνεχής επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, εμπλουτισμός των διδακτικών πρακτικών με βιωματικά και διαθεματικά
projects που θα αξιοποιούν πλούσιο πολυπολιτισμικό και πολυμεσικό υλικό, διευκόλυνση της
επικοινωνίας με διερμηνείς ή με ενδιάμεση γλώσσα (π.χ. αγγλικά) κ.ά.
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, εμπειρική έρευνα, απόψεις εκπαιδευτικών,
ΔΥΕΠ, Τ.Υ ΖΕΠ

Εισαγωγή
Βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών αποτελεί η πολιτισμική ετερότητα
λόγω της μετανάστευσης ή της προσφυγικής μετακίνησης πληθυσμών. Η εκπαίδευση, ως
ένα από τα κυριότερα δικαιώματα του παιδιού, καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες
κοινωνικής, πολιτισμικής και εθνικής ποικιλότητας των μαθητών (Παπαχρήστος,
2010:126). Ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας στοχεύει στην κατανόηση και
επικοινωνία των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα και έτσι συμβάλλει στην αρμονική συμβίωσή τους (Παπαχρήστος &
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Παγώνη, 2020).
Στη νέα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα που δημιουργείται από την εισροή μεταναστών και
προσφύγων στη χώρα μας, το σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναδεικνύονται σε
καίριο παράγοντα συμπερίληψης των αλλοδαπών μαθητών στην κοινωνία, καθώς η
εκπαίδευσή τους συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και αναπτυξιακή τους πορεία. Ο
ρόλος του σχολείου επίσης είναι πολύ σημαντικός και στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης
μιας κοινωνίας πολιτών, ευαίσθητης απέναντι στο ζήτημα της συνύπαρξης διαφορετικών
πολιτισμών με στόχο την επίτευξη αμοιβαίας αποδοχής, εκτίμησης και κατανόησης και όχι
απλώς της ανοχής ή της ανεκτικότητας (Αγγελοπούλου & Μάνεσης, 2017). Κάθε σχολείο
που φιλοξενεί αλλοδαπούς, πρόσφυγες, ρομά και μουσουλμανόπαιδες οφείλει να καλλιεργεί
έθος που συνάδει με τις πολιτισμικές αξίες της χώρας φιλοξενίας και καθώς και της
διαπολιτισμικότητας (Παρθένης, 2013). Το έθος αυτό χαρακτηρίζεται από την αποδοχή και
το σεβασμό στον άλλο, το κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας, δυνατότητα ίσων ευκαιριών
στη μάθηση, στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή (Παπαχρήστος & Παγώνη,
2020).
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν Δομές για την υποστήριξη των αλλοδαπών μαθητών και
την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με το νόμο 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996)
ιδρύονται 26 σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δημιουργείται ο θεσμός των Ζωνών
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ο οποίος εισάγεται με το νόμο 3879/2010 και
ιδρύονται οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), Νόμος
4415/2016 (ΦΕΚ 159,Α/6-9-2016). Επιπλέον, για τις ανάγκες ειδικών πληθυσμιακών
ομάδων, λειτουργούν διαπολιτισμικά προγράμματα με την οικονομική στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων,
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, ενώ παράλληλα παράγουν κατάλληλο διδακτικό
και εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών και υλοποιούν δράσεις για την ένταξη των μαθητών στα σχολεία και τη
μείωση της σχολικής διαρροής.
Στο επίκεντρο τίθεται το ζήτημα της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που καλούνται να
διδάξουν στις δομές αυτές αλλά και των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων που στην
πλειονότητα τους φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Στην κατεύθυνση αυτή κεντρικό ρόλο έχει η
επιμόρφωσή τους. Έως τώρα έχουν υλοποιηθεί προγράμματα επιμόρφωσης από το ΙΕΠ το
2016 και 2017 (ΙΕΠ, 2016) όπως και από άλλους φορείς (π.χ. Σχολικούς Συμβούλους, ΕΑΠ,
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ). Με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών
στις δομές υποστήριξης για την εκπαίδευση αλλοδαπών και προσφύγων, η οποία δεν
συμπίπτει πάντα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
υλοποιούν, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύο Ημερίδες το χρόνο, προκειμένου
οι εκπαιδευτικοί να ενισχυθούν στο πολυδιάστατο και απαιτητικό ρόλο τους, στοχεύοντας
στην ποιότητα του έργου τους. Σύμφωνα με τους Μανούσου, Παπαδοπούλου, Χαρίτο (2020)
«Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι καίριας σημασίας για να αποκτήσουν γνώσεις και
πρακτικές για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του ρόλου τους και να υποστηριχθούν στο έργο
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τους τόσο σε βιωματικές μεθόδους διαπολιτισμικής αγωγής τις οποίες να μπορούν να
αξιοποιούν στις τάξεις τους και σε ζητήματα ομαλής ένταξης των μαθητών καθώς οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας, αποδοχής
των μαθητών και του ¨ανήκειν¨ στην ομάδα. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών
επικεντρώνεται στην εξοικείωσή τους με μεθόδους ενεργού συμμετοχής και
διαφοροποιημένης διδασκαλίας ώστε να κάνουν το μάθημά τους ελκυστικό που θα
κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών».
Η αξιοποίηση μεθόδων διδασκαλίας όπως π.χ η ομαδοσυνεργατική, η βιωματική, το project
κ.ά έχουν να προσφέρουν πολλά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Νικολάου 2005; Μαλιγκούδη & Παπαγρηγορίου, 2008).
Στο προσκήνιο τίθενται η εκπαιδευτική ετοιμότητα, η διαπολιτισμική επάρκεια και η
διαπολιτισμική ετοιμότητα του έλληνα εκπαιδευτικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να χαρακτηριστούν «διαπολιτισμικά έτοιμοι», «είναι
αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης
των πραγμάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της
πολιτισμικής ταυτότητας (Garcia & Pugh, 1992; Craft, 1996; Banks, 2001 & 2004; στο:
Παπαχρήστος, 2010), σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

1. Έρευνα
1.1. Σκοπιμότητα της έρευνας
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εμπειρική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι
απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχετικά με την εφαρμογή της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, τις ανάγκες επιμόρφωσής τους σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε πρακτικές που είναι αποτελεσματικές, στις δυσκολίες που
συναντούν στην εκπαίδευση αλλοδαπών και προσφύγων μαθητών, στις δόκιμες πρακτικές και
τα εγχειρίδια που μπορούν να αξιοποιηθούν και τέλος στις καλές διδακτικές πρακτικές που
θεωρούν καταλληλότερες στην εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών.
Η παρούσα έρευνα που αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρίθηκε
σκόπιμη προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και οι ανάγκες στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σήμερα, καθώς έχουν διαφοροποιηθεί αρκετές παράμετροι
που αφορούν στη συστηματοποιημένη προσέγγιση των αλλοδαπών μαθητών στο γενικό
σχολείο (ΔΥΕΠ, ΤΥ ΖΕΠ), τον εμπλουτισμό των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που
παρέχονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τη δημογραφική αλλαγή του μαθητικού
πληθυσμού.
Τα παραπάνω θέματα που διερευνώνται μέσω του Ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από
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τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ για την επιμόρφωση και στήριξη των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις Δομές εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών (ΔΥΕΠ και ΤΥ
ΖΕΠ Ι και ΙΙ), καθώς και των εκπαιδευτικών γενικών τάξεων που φιλοξενούν αλλοδαπούς
μαθητές για τη στήριξή τους στο πολυδιάστατο έργο τους.
Επιπλέον, η έρευνα επιθυμεί να συμβάλλει, στο μέτρο του δυνατού, στη διαμόρφωση
προτάσεων ώστε να δοθεί ευρύτερη διαπολιτισμική διάσταση στο Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού
με την υιοθέτηση βασικών αρχών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και την
επικαιροποίηση υλικού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
1.2. Μεθοδολογία
Το Ερωτηματολόγιο δόθηκε ηλεκτρονικά σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους και ειδικότητες)
Δημοτικών Σχολείων του Βόρειου Τομέα Ανατολικής Αττικής από 29 Δεκεμβρίου 2020 έως
17 Ιανουαρίου 2021. Δείγμα της έρευνάς μας ήταν 123 Εκπαιδευτικοί. Ως ερευνητικό
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια και
διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος της
έρευνας (Φύλο, σχέση εργασίας, Σπουδές, χρόνια υπηρεσίας).
Η δεύτερη ενότητα αφορά στην αποτύπωση απόψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση
των αλλοδαπών μαθητών.
Στην Τρίτη ενότητα ανιχνεύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα του περιεχομένου των ΑΠΣ και των διδακτικών πρακτικών στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η Τέταρτη ενότητα
εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Στην Πέμπτη ενότητα επιχειρείται η σκιαγράφηση των δυσκολιών των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν σε αλλοδαπούς και πρόσφυγες μαθητές
Τέλος η Έκτη ενότητα εστιάζει σε Προτάσεις και καλές διδακτικές πρακτικές που θεωρούν οι
εκπαιδευτικοί καταλληλότερες για την εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών
Η διαδικασία ήταν ανώνυμη και προαιρετική.
1.3. Ανάλυση Δεδομένων
1.3.1. Δημογραφικά στοιχεία
Δείγμα της έρευνάς μου αποτέλεσαν 123 Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων
Δημοτικών Σχολείων του Βόρειου Τομέα Ανατολικής Αττικής, μόνιμοι και αναπληρωτές.
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20(16,3%) ήταν άνδρες και 103 (83,7%) γυναίκες, εξ’ αυτών 85 (69,7%) μόνιμοι και 37
(30,3%) αναπληρωτές. Η πλειονότητα έχει μεταπτυχιακό (60,8%) και μόνο το 15,2% έχει
επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή. Σε ποσοστό 62,3% έχουν προϋπηρεσία έως 20
χρόνια ενώ το 37,7 % πάνω από 20 χρόνια.
1.3.2. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για την εκπαίδευση των αλλοδαπών
μαθητών
α) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι Δομές που ισχύουν στο εκπαιδευτικό
μας σύστημα υποστηρίζουν επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό τις
ίσες ευκαιρίες μάθησης προς όλους τους μαθητές ( ποσοστό 61,5%), ενώ το 38,5% θεωρεί ότι
δεν παρέχει τις ίδιες δυνατότητες.
Πίνακας 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις Δομές Εκπαίδευσης

Ερώτημα:
Οι
Δομές
του Συχνότητα
εκπαιδευτικού μας συστήματος δίνουν
ίσες ευκαιρίες για μάθηση για όλους
τους μαθητές

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

9

7,4%

Σε μικρό βαθμό

38

31,1%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

50

41%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

21

17,2%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

4

3,3%

Σύνολο

122

100%

β) Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ποσοστό 75,2%, θεωρεί ότι τα
Αναλυτικά Προγράμματα του Δημοτικού σχολείου δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές
ανάγκες των αλλοδαπών και προσφύγων μαθητών ενώ ένα μικρό ποσοστό 24,8% πιστεύει ότι
ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό και αρκετά μεγάλο βαθμό, χωρίς κανένας να αξιολογεί ότι
ανταποκρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Page 203 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Πίνακας 2. Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Αναλυτικά Προγράμματα

Ερώτημα: 2. Τα
Αναλυτικά Συχνότητα
Προγράμματα του Δημοτικού
Σχολείου ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών
κα προσφύγων;

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

32

26,4%

Σε μικρό βαθμό

59

48,8%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

22

18,2%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

8

6,6%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

0

0%

Σύνολο

121

100%

γ) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (59,5%) θεωρούν ότι καλύπτονται θέματα
διαπολιτισμικότητας στα Αναλυτικά προγράμματα (ικανοποιητικό, αρκετά μεγάλο και πολύ
μεγάλο βαθμό) ενώ επιφυλακτικό παραμένει το 40,5 %.

Πίνακας 3. Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Αναλυτικά Προγράμματα σε σχέση με τη
διαπολιτισμικότητα

Ερώτημα: Στα ΑΠΣ υπάρχουν Συχνότητα
επαρκείς αναφορές σε θέματα
διαπολιτισμικότητας;

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

3

2,5

Σε μικρό βαθμό

46

38

Σε ικανοποιητικό βαθμό

48

39,7

Αρκετά μεγάλο βαθμό

20

16,5
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Σε πολύ μεγάλο βαθμό

4

3,3

Σύνολο

121

100%

δ) Η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο αποτελεί τον κανόνα θα λέγαμε καθώς
84,3% των εκπαιδευτικών δηλώνει την παρουσία τους στα τμήματα που διδάσκουν και μόνο
το 15,7% δεν έχει αλλοδαπούς μαθητές. Ο Μέσος όρος αλλοδαπών μαθητών ανά τμήμα είναι
σε ποσοστό 21,44%.
Πίνακας 4. Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στα τμήματα

Ερώτημα:
Έχετε
Συχνότητα
αλλοδαπούς μαθητές στο
τμήμα σας;

Σχετική
Συχνότητα

Ναι

102

84,3%

Όχι

19

15,7%

Σύνολο

121

100%

Ποσοστό
αλλοδαπών
μαθητών
(Μ.Ο)

-

ε) Σε ορισμένα τμήματα του πρωινού προγράμματος σχολείου φιλοξενούνται 1 και
σπάνια 2 μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόσφυγες μαθητές είναι σε ποσοστό 9,9%.
στ) Ως προς την αρνητική επίδραση των αλλοδαπών και προσφύγων μαθητών στην
διεξαγωγή του μαθήματος τάσσεται το 43,7% των εκπαιδευτικών ενώ το 56,3% υποστηρίζει
ότι δεν υποβαθμίζεται η μαθησιακή διαδικασία στην τάξη εξαιτίας τους.

Πίνακας 5. Απόψεις εκπαιδευτικών ως προς την επίδραση της παρουσίας αλλοδαπών στην ποιότητα του
μαθήματος

Ερώτημα: Η παρουσία αλλοδαπών Συχνότητα
και προσφύγων μαθητών υποβαθμίζει
το μάθημα στην τάξη σας;

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

39

32,8%

Σε μικρό βαθμό

28

23,5%
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Σε ικανοποιητικό βαθμό

40

33,6%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

9

7,6%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

3

2,5%

Σύνολο

119

100%

ζ) Στο κατά πόσο επηρεάζει την εξέλιξη των γηγενών μαθητών η παρουσία αλλοδαπών
και προσφύγων στην τάξη το 58,8 υποστηρίζει ότι δεν επιδρά αρνητικά, ενώ το 41, 2%
θεωρεί ότι επιδρά ανασταλτικά στους υπόλοιπους μαθητές.

Πίνακας 6. Απόψεις εκπαιδευτικών ως προς την επίδραση της παρουσίας αλλοδαπών στη γνωστική
εξέλιξη των γηγενών μαθητών

Ερώτημα:
Η
παρουσία Συχνότητα
αλλοδαπών
και
προσφύγων
μαθητών λειτουργεί ανασταλτικά
στη γνωστική εξέλιξη των γηγενών
μαθητών;

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

43

36,1%

Σε μικρό βαθμό

27

22,7%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

33

27,7%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

13

10,9%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

3

2,5%

Σύνολο

119

100%

η) Η θετική προσέγγιση στη διαπολιτισμική ετερότητα στην τάξη αποτυπώνεται και στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην επόμενη ερώτηση που τη θεωρούν ευκαιρία για μάθηση
σε όλους τους μαθητές σε ποσοστό 85,9% (Σε ικανοποιητικό, αρκετά μεγάλο και πολύ
μεγάλο βαθμό).
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Πίνακας 7. Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές

Ερώτημα: Η ύπαρξη μαθητών με Συχνότητα
διαφορετική πολιτισμική προέλευση
δίνει ευκαιρίες μάθησης σε όλους
τους μαθητές;

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

2

1,7%

Σε μικρό βαθμό

15

12,4%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

47

38,8%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

41

33,9%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

16

13,2%

Σύνολο

121

100%

1.3.3.

Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο των ΑΠΣ

α) Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την παρουσίαση θρησκειών των αλλοδαπών μαθητών σε
ικανοποιητικό, αρκετά και πολύ μεγάλο βαθμό (87,6%) και μόνο το 12,4% δεν το θεωρεί
σημαντικό.

Πίνακας 9. Απόψεις εκπαιδευτικών για την παρουσίαση άλλων θρησκειών

Ερώτημα:
Πρέπει
να Συχνότητα
παρουσιάζονται και οι θρησκείες
των αλλοδαπών μαθητών

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

3

2,5%

Σε μικρό βαθμό

12

9,9%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

26

21,5%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

42

34,7%
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Σε πολύ μεγάλο βαθμό

38

31,4%

Σύνολο

121

100%

β) Φαίνεται όμως ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί (ποσοστό
93,4%) συμφωνούν δραστηριότητες που υλοποιούν στο σχολείο να εστιάζουν στα ήθη και
έθιμα χωρών προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών με μια μικρή μειοψηφία να διαφωνεί
(6,6%).
Πίνακας 10. Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση ηθών και εθίμων αλλοδαπών μαθητών

Ερώτημα: Πρέπει να γίνονται Συχνότητα
δραστηριότητες με τα ήθη και τα
έθιμα των αλλοδαπών μαθητών

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

1

0,8%

Σε μικρό βαθμό

7

5,8%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

18

15%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

55

45,8%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

39

32,5%

Σύνολο
γ) Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε αλλοδαπούς
μαθητές, σχεδόν οι μισοί (49,6%) επιλέγουν το εγκεκριμένο υλικό που διατίθεται από το ΙΕΠ,
ενώ οι υπόλοιποι (50,4%) απαντούν πως δεν τα αξιοποιούν καθόλου ή ελάχιστα.
Πίνακας 11. Χρήση εγκεκριμένου υλικού για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Ερώτημα:
Χρησιμοποιείτε Συχνότητα
εγκεκριμένο διδακτικό υλικό για τη
στήριξη της διδασκαλίας σας της
ελληνικής
ως
δεύτερης/ξένης
γλώσσας;
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Καθόλου

38

33%

Σε μικρό βαθμό

20

17,4%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

34

29,6%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

17

14,8%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

6

5,2%

Σύνολο

115

100%

δ) Ως προς τη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας οι εκπαιδευτικοί δε
φαίνεται να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών σε
ποσοστό 73,2% έναντι 26,8% που αναφέρουν ότι προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με
κάποιο τρόπο στις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών.

Πίνακας 12. Χρήση ειδικού τρόπου διδασκαλίας της ελληνικής

Ερώτημα:
Συχνότητα
Χρησιμοποιείτε ειδικό
τρόπο διδασκαλίας της
ελληνικής

Σχετική
Συχνότητα

Ναι

30

26,8%

Όχι

82

73,2%

Σύνολο

112

100%

Ποσοστό
αλλοδαπών
μαθητών
(Μ.Ο)

-

1.3.4. Διδακτικές πρακτικές για αλλοδαπούς μαθητές
Ευρέως προκρίνουν οι εκπαιδευτικοί στις διδακτικές τους πρακτικές την αξιοποίηση
Πλούσιου εικονογραφημένου υλικού (97,5%), Δραστηριότητες καθημερινής επικοινωνίας
των μαθητών (97,5%), Αναφορές σε διαπολιτισμικά θέματα (98,3%), Αναφορές σε θέματα
που αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό (95,8%), Θέματα μόνο της ελληνικής ιστορίας
(54,2%), Ομαδοσυνεργατικά projects για διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες, κράτη
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(95%), Διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού (98,4).
1.3.5.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

α) Η επιμόρφωση και η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε
ΔΥΕΠ και Τ.Υ ΖΕΠ, έχει για τους εκπαιδευτικούς υψηλή προτεραιότητα, ποσοστό 85,7%
έναντι 12,4% που τα θεωρούν καθόλου ή σε μικρό βαθμό σημαντικά.

Πίνακας 13 .Επιλογή εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ και ΤΥ

Ερώτημα: Η Επιλογή πρέπει να Συχνότητα
γίνεται από ειδική Επετηρίδα
εκπαιδευτικών με επιμόρφωση
στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

4

3,3%

Σε μικρό βαθμό

11

9,1%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

28

23,1%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

31

25,6%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

47

38,8%

Σύνολο

121

100%

β) Στο ερώτημα αν ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει μεθόδους διδασκαλίας οι
εκπαιδευτικοί απαντούν σε ποσοστό 33,3% ότι χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε
ποσοστό 34,2% σε αρκετά μεγάλο βαθμό και σε ικανοποιητικό βαθμό 25%, ενώ το 7,5% των
εκπαιδευτικών δε το θεωρεί αναγκαίο.
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Πίνακας 14. επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας

Ερώτημα: 13.
Θεωρείτε ότι ο Συχνότητα
δάσκαλος σήμερα οφείλει να γνωρίζει
μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

2

1,7%

Σε μικρό βαθμό

7

5,8%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

30

25%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

41

34,2%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

40

33,3%

Σύνολο

120

100%

γ) Στους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επιμόρφωσή
τους και τη στήριξη του έργου τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικά, ξεκινώντας από το
δημοφιλέστερο, τα εξής: Συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού
έργου (ΠΕΚΕΣ) 98,3%, Ανταλλαγή καλών πρακτικών με το/τη Δντή/ ντρια και τους
εκπαιδευτικούς του Σχολείου 98,3%, Συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ 96,7%,
Συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης ΙΕΠ 96,7%.
Πίνακας 15. Ανταλλαγή καλών πρακτικών με Δντή/ ντρια και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου

Ερώτημα: Ανταλλαγή καλών Συχνότητα
πρακτικών με το/τη Δντή/ ντρια
και τους εκπαιδευτικούς του
Σχολείου

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

1

0,8%

Σε μικρό βαθμό

1

0,8%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

13

10,7%
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Αρκετά μεγάλο βαθμό

32

26,4%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

74

61,2%

Σύνολο

121

100%

Πίνακας 16. Συνεργασία με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Ερώτημα: Συνεργασία με φορείς Συχνότητα
εκπαίδευσης,
Συντονιστές
Εκπαιδευτικού έργου (ΠΕΚΕΣ)

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

0

0%

Σε μικρό βαθμό

2

1,7%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

15

12,4%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

23

19%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

81

66,9%

Σύνολο

121

100%

Πίνακας 17. Συνεργασία με ΚΕΣΥ

Ερώτημα: Συνεργασία με φορείς Συχνότητα
εκπαίδευσης , ΚΕΣΥ

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

1

0,8%

Σε μικρό βαθμό

3

2,5%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

14

11,7%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

25

20,8%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

77

64,2%
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Σύνολο

Πίνακας 18. Συνεργασία με ΙΕΠ

Ερώτημα: Συνεργασία με φορείς Συχνότητα
εκπαίδευσης ΙΕΠ

Σχετική Συχνότητα

Καθόλου

1

0,8%

Σε μικρό βαθμό

3

2,5%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

19

15,8%

Αρκετά μεγάλο βαθμό

23

19,2%

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

74

61,7%

Σύνολο

120

100%

1.3.6. Καλές Πρακτικές
Προτάσεις και καλές διδακτικές πρακτικές που θεωρούνται καταλληλότερες για την
εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών καταγράφηκαν από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.
α)
Ποιες Πρακτικές θα χρησιμοποιούσατε στην τάξη σας όπου υπάρχουν και
αλλοδαποί μαθητές;
Ως προς τις Πρακτικές που θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο
τους έναι κατά σειρά: 22,5% Διαπολιτισμικά projects,20,8% χρήση ειδικευμένων εγχειριδίων
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 14,2% Πλούσιο πολυπολιτισμικό υλικό, 13,3%
Έκφραση μέσα από την Τέχνη (Εικαστικά, Μουσική, Χορός), 11,7% πλούσιο πολυμεσικό
υλικό, 10,8% Ομαδοσυνεργατικές Μέθοδοι, 5% Διδασκαλία των δικαιωμάτων του Παιδιού,
1% Λογοτεχνικά κείμενα, 1% Επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα μόνο.
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Πίνακας19. Καλές Πρακτικές στην εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών

Ποιες
Πρακτικές
θα
χρησιμοποιούσατε στην τάξη
σας όπου υπάρχουν και
αλλοδαποί μαθητές;

Συχ
νότ
ητα

Σχετική συχνότητα

Διδασκαλία των Δικαιωμάτων
του Παιδιού

6

5%

Χρήση
ειδικευμένων
εγχειριδίων για τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας

25

20,8%

1

0,8%

Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι

13

10,8%

Διαπολιτισμικά Projects

27

22,5%

Έκφραση μέσα από την τέχνη
(Εικαστικά, δραματοποίηση,
μουσική, χορό)

16

13,3%

Πλούσιο πολυμεσικό υλικό

14

11,7%

Πλούσιο
υλικό

17

14,2%

1

0,8%

Λογοτεχνικά κείμενα

πολυπολιτισμικό

Τα
επίσημα
Αναλυτικά
Προγράμματα μόνο

1.4.

Συμπεράσματα-Προτάσεις

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει η αυξημένη ανάγκη των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας να αναβαθμιστεί το θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, τα Αναλυτικά Προγράμματα του γενικού σχολείου αλλά και των ΔΥΕΠ και των
Τ.Υ. ΖΕΠ, να υπάρξει συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στήριξή τους από ειδικούς
στο γνωστικό αλλά και το συμβουλευτικό πλαίσιο του ρόλου τους, εμπλουτισμό των
πρακτικών με βιωματικά και διαθεματικά projects που θα αξιοποιούν πλούσιο
πολυπολιτισμικό και πολυμεσικό υλικό, εξειδικευμένα εγχειρίδια στην εκμάθηση της
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ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής
παρακαταθήκης των αλλοδαπών μαθητών, διευκόλυνση της επικοινωνίας με διερμηνείς ή με
ενδιάμεση γλώσσα (π.χ. αγγλικά).
Οι ραγδαίες αλλαγές στη σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας λόγω των μεταναστευτικών
και προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια δημιουργούν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα.
Ο ρόλος του σχολείου αναδεικνύεται πρωταγωνιστικός στη σύνθεση της ετερογένειας με τη
συμπερίληψη των μαθητών σε ένα σύγχρονο σχολείο που δείχνει τον τρόπο
κοινωνικοποίησης όλων των φυλετικών και πολιτισμικών ομάδων σε μια κοινότητα όπου
όλου έχουν ρόλο και λόγο.
Οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν για διαπολιτισμική εκπαίδευση επιβάλλει να
επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους του σύγχρονου σχολείου, τα Αναλυτικά Προγράμματα,
τις υποστηρικτικές δομές που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών,
γηγενών, αλλοδαπών, ευάλωτων ομάδων, μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενισχυθούν με συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική
κατάρτιση στο ρόλο τους, επικαιροποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους για να
ανταποκρίνονται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Πρέπει να
αναγνωρίζουν τις ανάγκες των μαθητών τους, τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και να
διαχειρίζονται την ετερογένεια και ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού ώστε οι
μαθητές τους να αναπτύσσονται ολόπλευρα και αποκομίζουν τα καλύτερα μαθησιακά οφέλη.
Επίσης το σχολείο θα γίνει ο χώρος όπου θα εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία από όπου κι αν προέρχονται και θα δώσει ίσες ευκαιρίες
για μάθηση σε όλους, διδάσκοντας παράλληλα τον τρόπο της αρμονικής συμβίωσης με
σεβασμό και ισότητα όπως αναφέρεται και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(1989), πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων: Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς
του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του
σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία
μπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του. Στην
προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα
κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς
και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης
καταγωγής» (UNICEF, 1989).
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ωστόσο είναι
πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν. Η αλλαγή αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών
εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων θα βελτιώσουν το περιβάλλον του σχολείου και θα
επεκταθούν στην κοινότητα και την κοινωνία όπου θα υπάρχει αποδοχή και σεβασμός σε
όλους. Ο ρόλος του δασκάλου γίνεται ολοένα και απαιτητικότερος και επιτάσσει νέες
διδακτικές προσεγγίσεις, ενίσχυση του ρόλου του από ειδικούς, επικαιροποιημένες
επιμορφώσεις, Αναλυτικά Προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα όλων των μαθητών, υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων, Εγχειρίδια
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφορετικών μαθητικών ομάδων ώστε να επιτύχουμε
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δίκαιη και ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.
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Abstract: The current article refers to the didactic utilization of an Educational Programme at
the National Archaeological Museum with a view to the students’ acquaintance and
familiarisation with the museum premises while at the same time allowing them to realize
they will realize its importance as a body of tangible and intangible heritage. Additionally
,they will learn about the real meaning of the word ‘refugee’ through a pleasant , creative,
experiential and critical approach . By participating in this project students will become aware
of the importance and value of the Cultural Heritage, more specifically, the undeniable fact
that through the years many of the traces of human creation have been kept and have featured
the living and cultural level of the peoples who have created a considerable amount of
artifacts. These traces have constituted the cultural consignment of the future generations. The
current project aims to focus on the educational value of the importance of museum education
and the role of the museums (real or virtual ) in general .
Keywords: National Archaeological Museum , Educational programme ,refugee,
interculturality, cultural heritage
Περίληψη: Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη διδακτική αξιοποίηση ενός Εκπαιδευτικού
Προγράμματος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με σκοπό οι μαθητές/τριες να
εξοικειωθούν με το χώρο του μουσείου, να αντιληφθούν τη σημαντικότητά του ως φορέα
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να μπορέσουν με ευχάριστο, βιωματικό,
δημιουργικό τρόπο και κριτικό πνεύμα να γνωρίσουν την έννοια του πρόσφυγα. Μέσω του
προγράμματος οι μαθητές/-τριες συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα της Πολιτισμικής
Κληρονομιάς και την αξία της. Ειδικότερα στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα
ίχνη της ανθρώπινης δημιουργίας στο πέρασμα των χρόνων διατηρούνται και αναδεικνύουν
το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο ενός λαού και αποτελούν πολιτιστική παρακαταθήκη των
μελλοντικών γενεών. Επίσης γίνεται προσπάθεια κατανόησης της σημασίας της μουσειακής
αγωγής, του ρόλο των μουσείων (πραγματικών και εικονικών), εστιάζοντας στην
εκπαιδευτική τους αξία.
Λέξεις κλειδιά: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, πρόσφυγας,
διαπολιτισμικότητα, Πολιτισμική κληρονομιά
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης, στο σχολείο φοιτά σημαντικό
ποσοστό αλλοδαπών μαθητών/τριών και διαπιστώνονται περιστατικά κοινωνικού και
πολιτισμικού αποκλεισμού, κυρίως με την ένταξη των προσφυγόπουλων. Με το δεδομένο
αυτό, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σκοπό την
εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού καθώς επίσης και την αποδοχή και την ομαλή
ένταξη - ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό σύστημα. (Επιστημονική
Επιτροπή, 2012)
Καλείται επομένως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να εντάξει, ως σύστημα χώρας
υποδοχής μεταναστών και προσφύγων πλέον, μαθητές από πλήθος χωρών σχεδόν από όλες τις
ηπείρους. Επομένως πρέπει να εφαρμοστούν μια σειρά παιδαγωγικών αρχών όπου θα
ρυθμίζονται μέτρα και διαδικασίες που απευθύνονται σε όλα τα μέλη ενός κοινωνικού
συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις,
στον τρόπο ζωής. (Χρυσαφίδης, & Παπαγιάννη, 2003)
Η επιλογή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος κρίνεται σημαντική τη σημερινή εποχή
καθώς υπάρχουν πολλά εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο λόγω συγκεκριμένων
ιστορικών, οικονομικών και πολιτικών συγκυριών στην Ευρώπη και σε όλη την υφήλιο.
Επίσης δίνεται και η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να έλθουν σε επαφή με την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου μας αλλά και του τόπου του εκθέματος, να αναπτύξουν την ικανότητα
να προσεγγίζουν κριτικά τα μουσειακά αντικείμενα, να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της
προσφυγιάς σε δύσκολες καταστάσεις και να κάνουν συγκρίσεις με την τωρινή εποχή. Κατά
το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος λήφθηκε υπόψη το θεωρητικό και
μεθοδολογικό πλαίσιο της σύγχρονης μουσειακής αγωγής, γι’ αυτό και το πρόγραμμα
στηρίζεται στις αρχές της ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης και επιδιώκει, με τις
βιωματικές δραστηριότητες που προτείνει εντός κι εκτός μουσείου, να βοηθήσει τους μαθητές
να αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες, όπως η ανάλυση και η κριτική επεξεργασία ιστορικών
πηγών, η ανάγνωση χαρτών, η έννοια της προσφυγιάς από αρχαιοτάτων χρόνων κτλ.
(Σηφάκη,2012)
Κεντρικός άξονας της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αξιοποίηση των μουσειακών
αντικειμένων και του μουσειακού χώρου, καθώς και η αξιοποίηση του «ανοιχτού» χαρακτήρα
της μαθησιακής διαδικασίας. Κυρίαρχος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες μαθητές ν α
αποκτήσουν μια θετικά αξιομνημόνευτη εμπειρία από τον μουσειακό χώρο. (Νικονάνου,
2015)
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και οι συλλογές του, ο
τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και οι Θεωρίες Μάθησης, η μεθοδολογία και
οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Γίνεται αναφορά στο πρωτόκολλο του
εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει τον χώρο, την διάρκεια υλοποίησης των
δραστηριοτήτων, τον αριθμό των παιδιών και την ηλικία τους, την βαθμίδα εκπαίδευσης, το υς
στόχους του προγράμματος και τον γενικό σχεδιασμό του προγράμματος όπως την
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προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών στο σχολείο, την φάση
επίσκεψης στο μουσείο καθώς και την φάση μετά το μουσείο, με την επιστροφή των παιδιών
στο σχολείο. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και τα βασικά σημεία που προκύπτουν
από την επεξεργασία του θέματος στο κύριο μέρος του άρθρου καθώς και προτάσεις για
μελλοντικές εργασίες και έρευνες σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα.

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Η μετανάστευση και η προσφυγιά αποτελούν κάποια από τα κοινωνικά ζητήματα που η
εκπαίδευση και τα μουσεία καλούνται να διαπραγματευτούν. Οι μετανάστες προσέρχονται
στις χώρες υποδοχής έχοντας ως κύριες «αποσκευές» τους από τις χώρες καταγωγής τους τα
προσωπικά τους βιώματα. Η μνήμη του παρελθόντος, των παραδόσεων και των αξιών τους
συνιστά για τα μέλη των εθνοτικών ομάδων σημαντικό μέσο για την προσαρμογή τους στις
χώρες υποδοχής και ουσιαστικό ενοποιητικό στοιχείο για τη συγκρότηση της ατομικής και
της συλλογικής τους ταυτότητας (Λε Γκοφ, 1998).
Το μουσείο αποτελεί ένα περιβάλλον, το οποίο είναι ασφαλές και δημιουργικό, καθώς μέσω
αυτού παρέχεται πλήθος ευκαιριών για μη λεκτική και λεκτική έκφραση και δημιουργία, για
αναστοχασμό και αλληλεπίδραση. Το μουσείο αποτελεί έναν χώρο, ο οποίος βρίθει
ερεθισμάτων, με βάση τα οποία δημιουργείται πρόσφορο έδαφος, ώστε να σχεδιαστούν και
να εφαρμοστούν διαπολιτισμικά προγράμματα, συνδυαστικά και συμπληρωματικά της
τυπικής εκπαίδευσης. Το μουσείο, με βάση τη θεωρία του Freire, είναι ο χώρος που ευνοεί
και αξιοποιεί συναισθήματα, μνήμες, σκέψεις και φαντασία, ενώ ενεργοποιεί τη
νοηματοδότηση που δίνει το άτομο. (Γατζούδη, 2020)
Σκοπός των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα παιδιά να μη μένουν απλοί
θεατές επισκεπτόμενα τα μουσεία, αλλά να επικοινωνούν με τα εκθέματα, να προσπαθούν να
τα ερμηνεύσουν και μέσα από αυτά να προσεγγίζουν την εποχή της κατασκευής τους. Με
κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα, τα μουσεία, από χώροι στείρας γνώσης, μπορούν να
μετατραπούν σε χώρους δημιουργικής μάθησης, έμπνευσης και χαράς. (Γιαλουράκη, 2005)
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζονται στο κοινό μόνιμες Εκθέσεις και
αρχαιότητες που προέρχονται από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ιταλία και άλλες
περιοχές και αποτελούν ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, των πολιτιστικών του
επιτευγμάτων, καθώς και των επαφών του στην ανατολική Μεσόγειο. Το παρόν
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην ελληνιστική περίοδο κι
ασχολείται με το αντικείμενο της έκθεσης «το προσφυγάκι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
αρ. 3485)», ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο μικρού αγοριού με σκύλο που βρέθηκε στο Γεροντικό
της Nύσσας (Mικρά Aσία) του 1 ου αι. π.Χ. και μεταφέρθηκε στην Aθήνα από πρόσφυγες το
1922. Το γνωστό ως ''προσφυγάκι'' αγόρι φοράει κάπα βοσκού δεμένη στο λαιμό και κρατάει
σφιχτά στην αγκαλιά του ένα μικρό σκύλο. Έχει ύψος 0,63μ. και βρίσκεται στο Ισόγειο του
Μουσείου, αίθουσα 7 έως 35.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τίτλο: «Ένας πρόσφυγας στο μουσείο» και αναπτύσσεται
στη βάση θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών, όπως στην ερμηνεία ενός φαινομένου που
προέρχεται από το παρελθόν, στην βιωματική σχέση με το παρελθόν και στη διασύνδεσή του
με τις τωρινές εμπειρίες των μαθητών/τριών και στις θεωρίες μάθησης, όπως η εκπαιδευτική
θεωρία της ανακαλυπτικής συνεργατικής μάθησης όπου οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν
περιέργεια, εκφράζουν απορίες, διατυπώνουν ερωτήματα, επιλέγουν, δοκιμάζουν,
ανακαλύπτουν, εφαρμόζουν την γνώση που ανακαλύπτουν (Νικονάνου, 2015). Επίσης και η
εκπαιδευτική θεωρία του κονστρουκτιβισμού βοηθά τους μαθητές/τριες να αποκτούν τη
γνώση με βάση τις εμπειρίες που βιώνουν και τις πρότερες γνώσεις τους βασιζόμενοι στο
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον κι έτσι να οδηγηθούν στην ανακάλυψη. Εκπαιδευτικές
τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν είναι ερωτήσεις απαντήσεις, παιχνίδια εξερεύνησης,
βιωματικά παιχνίδια, συμβολικό παιχνίδι, αφήγηση, συζήτηση, παραστατικές τέχνες όπως
μουσική, ζωγραφική, κίνηση. (Νικονάνου, 2015)
Η Μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μαθητοκεντρική όπου απαιτείται η
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, η εργασία σε ομάδες, η συνεργασία των μαθητών έτσι
ώστε να διαλέγονται, να συμφωνούν, να διαφωνούν, να αποδέχονται, να απορρίπτουν, να
αναθεωρούν θέσεις, και τέλος, να αναγνωρίζουν κάθε έργο τους ως αποτέλεσμα μιας
συλλογικής προσπάθειας. Τα οφέλη για τους μαθητές είναι πολλαπλά, το κυριότερο εκ των
οποίων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνιακής και ιστορικής ερμηνείας. Η
οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος στηρίζεται στη διαθεματικότητα που καταλύει τα
διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης κι επιχειρεί να προσεγγίσει
τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων
καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό. (Ματσαγγούρας, 2003)
Ο χώρος διεξαγωγής είναι η σχολική τάξη αλλά και ο χώρος του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου Αθηνών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκατέσσερις ώρες σε διάστημα επτά
εβδομάδων. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου 4 έως 6 ετών, μιας τάξης εικοσιένα
μαθητών.
Με τους στόχους του Εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά ενθαρρύνονται:
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων σχέσεων και να
διαμορφώνουν ανθρωπιστική συνείδηση.
-Να διακρίνουν την έννοια του πρόσφυγα και να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και τον
σεβασμό.
-Να αντιληφθούν τα αναγκαία αγαθά και να τα συσχετίζουν με τα δικαιώματα του πρόσφυγα.
-Να αλληλεπιδρούν με παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
-Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεγγύης.
-Να εκφράζουν συναισθήματα.
-Να ονοματίζουν τις χώρες καταγωγής και υποδοχής προσφύγων.
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-Να νιώσουν το συναισθηματικό φορτίο των διλημμάτων και των σημαντικών αποφάσεων.
-Να κατηγοριοποιούν τις αιτίες της προσφυγιάς και ν’ αναγνωρίζουν τις ανάγκες των
προσφύγων.
-Να αναπτύσσουν υπευθυνότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ενεργητική συμμετοχή,
ευαισθησία, κοινωνική ενσυναίσθηση και αλληλοσεβασμό.
-Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ικανότητα σύγκρισης, σεβασμό στο
χώρο του μουσείου και της σημαντικότητάς του στη ζωή του ανθρώπου.

2. Φάσεις Σχεδιασμού του Εκπαιδευτικού προγράμματος
2.1 Α΄Φάση: Αρχικός σχεδιασμός / προετοιμασία εκπαιδευτικού
Ο/Η εκπαιδευτικός επισκέπτεται το μουσείο και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους του
μουσείου ή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ενημερώνεται για το ωράριο λειτουργίας και
κανονίζεται η ώρα και η μέρα επίσκεψης των μαθητών/τριών στο μουσείο. Γίνεται έλεγχος
κατά πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση του λεωφορείου και κατά πόσο είναι ασφαλής η
πρόσβαση των παιδιών στο χώρο. Η προμήθεια ενός χάρτη του μουσείου είναι σημαντική
καθώς γίνεται ο εντοπισμός της αίθουσας με τη συγκεκριμένη συλλογή που θα ασχοληθούν. Ο
χώρος είναι σημαντικός για την οργάνωση δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας οπότε ο/η
εκπαιδευτικός εξετάζει την καταλληλότητά του. Αναζητά το πληροφοριακό υλικό που
υπάρχει στο μουσείο και το χρησιμοποιεί για να οργανώσει το φάκελό του/της. Αναζητά τους
βοηθητικούς χώρους του μουσείου (τουαλέτα, βεστιάριο, κατάλληλο χώρο για ξεκούραση και
κολατσιό). O/Η εκπαιδευτικός ετοιμάζει τα φάκελο συγκεντρώνοντας το υλικό που θα
χρειαστεί για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα οργανώσει. Αυτό περιλαμβάνει υλικό που
βρήκε μέσα από την αναζήτηση σε σχετικές ιστοσελίδες, στη βιβλιογραφία και από το
πληροφοριακό υλικό στην επίσκεψή του/της στο μουσείο όπως πληροφορίες για το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και φωτογραφικό υλικό. Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από το
έκθεμα «το προσφυγάκι», παγκόσμιος χάρτης, φωτογραφίες άλλων εκθεμάτων του μουσείου
χρήσιμες για παιχνίδι ανακάλυψης μέσα στο μουσείο. Αντίγραφο του εκθέματος από το
πωλητήριο του μουσείου για να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να το αγγίξουν, αφού δε
μπορούν να αγγίξουν το αληθινό. Αυτοσχέδια πάζλ, τα οποία θα προσπαθήσουν να
συνθέσουν τα παιδιά. Μαρκαδόρους και χαρτί του μέτρου για να γίνει καταγραφή των
εντυπώσεων. Φωτογραφική μηχανή, αν επιτρέπεται και κασετόφωνο για να καταγραφεί η
συζήτηση. (Σηφάκη, 2012)
2.2 B’ Φάση: Προετοιμασία των μαθητών/τριών στο σχολείο
Όσο θα υπάρχουν πόλεμοι, διώξεις, διακρίσεις, μισαλλοδοξία , θα υπάρχουν και πρόσφυγες.
Οι πρόσφυγες μπορεί να είναι οποιασδήποτε φυλής και θρησκείας, απαντώνται σε όλα τα
μέρη του κόσμου. Έχοντας εξαναγκαστεί να τραπούν σε φυγή από φόβο για τη ζωή και την
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ελευθερία τους, έχουν εγκαταλείψει τα υπάρχοντά τους, την πατρίδα τους, έχουν υποστεί
ταλαιπωρίες, οικονομική αφαίμαξη, έχουν αποχωριστεί τις οικογένειές τους. Καταλήγουν σε
χώρα φιλοξενίας που πολλές φορές οι συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες και
αντιμετωπίζουν ρατσισμό και ξενοφοβία. (Ανδρούσου, 2013)
O προβληματισμός για το έναυσμα του προγράμματος μπορεί να προκύψει από τον/την
εκπαιδευτικό μέσα από μια ερώτηση ή να προκύψει από τα ίδια τα παιδιά για το υς πρόσφυγες
που έχουν ακούσει στην τηλεόραση ή από τους ενήλικες, από μια αφίσα, από εκφράσεις
φόβου κάποιου μαθητή για κάποιον «άλλο» - «διαφορετικό», φωτογραφίες σε περιοδικά, από
κάποια αναφορά σε πόλεμο, την παρουσία πρόσφυγα στην τάξη, την εγκατάστασ η
προσφύγων σε μια γειτονιά, την ανάγνωση ενός παραμυθιού, μια συζήτηση για τα
δικαιώματα των παιδιών, την διαφορετικότητα στα ονόματα, τη διαφορά στον επικοινωνιακό
λόγο κ.α.
2.2.1 1η Δραστηριότητα: «Είμαι εγώ, είμαι πρόσφυγας, θέλετε να με γνωρίσετε;»
Υλικά: Παγκόσμιος χάρτης, φάκελος με γράμμα, φωτογραφία, κασετόφωνο, μπλε πανί.
Ο/Η εκπαιδευτικός προχωρεί στην αλλαγή και στη διαμόρφωση του χώρου της τάξης
τοποθετώντας σε ημικύκλιο τα καρεκλάκια, στρώνοντας στη μέση ακατάστατα ένα γαλάζιο
πανί . Πάνω στο γαλάζιο πανί υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα αποστολέα: «προσφυγάκι»
και παραλήπτη «Στα πιο γλυκά παιδιά του κόσμου…» . Μέσα στο φάκελο υπάρχει ένα
χειρόγραφο χαρτί και τέσσερις (4) περίεργες καρτέλες όπως: Μικρά Ασία, Αθήνα, ταξίδι,
πρόσφυγας και οδηγίες, ένας σύνδεσμος στο you tube κι ένα παραμύθι. Ο/η εκπαιδευτικός
διαβάζει το γράμμα όπου το προσφυγάκι παρακαλά να σκεφτούν και να δώσουν απαντήσεις
πάνω στις καρτέλες, να ολοκληρώσουν τις οδηγίες και να μαντέψουν ποιο είναι και τι του
έχει συμβεί. Τα παιδιά προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στην κάθε μια καρτέλα. Ο/η
εκπαιδευτικός απλώνει τον παγκόσμιο χάρτη και τα παιδιά εντοπίζουν την Μικρά Ασία και
συγκεκριμένα τη Νύσσα, την Αθήνα. Στα δύο άκρα του μπλε πανιού της τάξης τοποθετούνται
οι δύο καρτέλες Αθήνα και Μικρά Ασία και με την καρτέλα ταξίδι τα παιδιά συνειδητοποιούν
ότι χρειάζεται να διασχίσει τη θάλασσα κάποιος πρόσφυγας με βάρκα, πλοίο, κολυμπώντας,
έχοντας σωσίβιο κλπ. Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να μπουν στη θάλασσα και να
ταξιδέψουν με όποιο τρόπο θέλουν (κολυμπώντας, μπαίνοντας σε βαρκούλες) ακούγοντας
ήχο της θάλασσας από το κασετόφωνο, έχοντας σκοπό να φτάσουν από το ένα μέρος στο
άλλο. Προσπαθούν να απαντήσουν τι είναι πρόσφυγας και γιατί ταξιδεύει ακολουθώντας τις
οδηγίες που υπάρχουν στο φάκελο. Θα δουν την ταινία στο you tube «Ιστορίες χωρίς τέλος Το άγαλμα που κρύωνε» και κατόπιν θα γίνει συζήτηση για τον ήρωα, τι φορούσε, τι
κράταγε, πού βρισκόταν, γιατί βρέθηκε εκεί, από πού έρχεται, γιατί έφυγε από τον τόπο του,
τι να αισθάνεται , σε τι να ελπίζει. Η συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές με αναφορ ά
στους πρόσφυγες θα οδηγήσει στο να φτιαχτεί στην τάξη με τη βοήθεια των παιδιών η γωνιά
του πρόσφυγα. Εκεί τοποθετείται και η ιστοριογραμμή που εμπλουτίζεται κάθε φορά με
αναφορά σε ιστορικά στοιχεία.
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί - Εαυτός και Κοινωνία (Κοινωνικές
Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα,
ΤΠΕ), Παιδί –Σώμα -Δημιουργία και Έκφραση (Τέχνες).
2.2.2 2η Δραστηριότητα: «Το κυνήγι των κρυμμένων εικόνων. Θα μας βρείτε, τι θα
δείτε;»
Υλικά: Καρτέλες με επτά εικόνες όπως: μουσείο, κάπα, σκύλος, κοχύλια, κουκουνάρια,
μυρωδικά, γυναίκα (Γαλάτεια), ίδιες καρτέλες όπου σε κάθε μια υπάρχουν εντολές για το
παιχνίδι αναζήτησης, παραμύθι.
Ο/Η εκπαιδευτικός κρύβει μέσα στην αίθουσα σε διαφορετικά σημεία τις επτά καρτέλες με
τις εικόνες. Ύστερα από την ανάγνωση του παραμυθιού (που είναι η δεύτερη οδηγία μέσα
στο φάκελο) ζητάει από τα παιδιά να βοηθήσουν το «προσφυγάκι τους» ψάχνοντας να βρουν
μες στην τάξη την παρέα του. (Μπουλώτης, 1999).
Χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε ομάδα κρατά από μία εικόνα και σε κάθε
κάρτα υπάρχουν οδηγίες όπως: «Μ’ αρέσει η θάλασσα πολύ και βρίσκομαι μέσα σε αυτή. Με
έβγαλε όμως το κύμα και κρύφτηκα σ’ ένα ράφι δεξιά από τα παζλ, κάτω από τις εργασίες
σας και πάνω σε κάτι μαλακό. Ποιος είμαι; Πού είμαι;». Τα παιδιά ψάχνουν να το βρουν. Το
ίδιο γίνεται και με τις άλλες ομάδες. Τα βρίσκουν και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
Γίνεται συζήτηση για ποιο λόγο θεωρούνται σημαντικά για το μικρό προσφυγάκι. Σε χαρτί
του μέτρου ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει τα συναισθήματα του μικρού προσφυγόπουλου.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί - Εαυτός και Κοινωνία (Προσωπική και
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Θετικές Επιστήμες
(Μαθηματικά), Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα).
2.2.3 3η Δραστηριότητα: «Δέμα με είδη έκτακτης ανάγκης»
Υλικά: κασετόφωνο, χαρτί Α4, μαρκαδόροι, χαρτί του μέτρου.
Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά για τις «αποσκευές» που μπορεί να κουβαλήσει ένας πρό σφυγας
φεύγοντας από την πατρίδα του. Σε χαρτί του μέτρου έχει σχεδιάσει ένα δέμα και τα παιδιά
αναφέρουν τι να γράψει μέσα σε αυτό όπως: προσωπικά αντικείμενα, κάτι από τον πολιτισμό
του. Γίνεται η καταγραφή τους. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες
όσο ακούγεται η μουσική να ζωγραφίσουν ποια είδη έκτακτης ανάγκης θα πάρουν μαζί τους
πριν εγκαταλείψουν το σπίτι τους μέσα σε διάστημα 10 λεπτών. Θα ζωγραφίσουν αυτό που
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θα τους είναι απολύτως απαραίτητο. Στο τέλος το κάθε παιδί παρουσιάζει ποιο είδος έχει
διαλέξει, τον λόγο επιλογής του. Γίνεται η σύνδεση με το προσφυγάκι μας που έχει διαλέξει
το σκυλάκι του, την κάπα του. Τα παιδιά εξηγούν τους λόγους της επιλογής τους αυτής.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί - Εαυτός και Κοινωνία (Κοινωνικές
Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα),
Παιδί –Σώμα -Δημιουργία και Έκφραση (Τέχνες).
2.2.4 4η Δραστηριότητα «Η γωνιά του πρόσφυγα»
Υλικά: περιοδικά, αφίσες, βίντεο, παραμύθια, εφημερίδες, εικόνες, πίνακες αναφοράς κ.α.
Η γωνιά του πρόσφυγα φροντίζουμε να έχει σταθερό χώρο, τη διακοσμούμε σιγά σιγά με
όμορφα χρώματα, τοποθετούμε καρτέλες με τα ονόματα των αντικειμένων, υλικό που έφεραν
τα παιδιά όπως περιοδικά, αφίσες, βίντεο, παραμύθια, εφημερίδες, εικόνες, πίνακες αναφοράς
με τα συναισθήματα, τα δικαιώματα των παιδιών, τις ανάγκες τους. Η γωνιά μας ακόμα
περιλαμβάνει και πρόσφυγες γνωστούς στην ιστορία για να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι
η προσφυγιά υπάρχει από τα αρχαιότερα χρόνια όπως τον Αριστείδη, τον Χριστό, τον
Αϊνστάιν, τους Μικρασιάτες και δεν αφορά μόνο ανθρώπους από ξένους πολιτισμούς αλλά
και από τον ελληνικό πολιτισμό. Ανακοινώσεις όπως πρόσκληση σε συγγραφέα, στον πατέρα
ή στην μητέρα ενός πρόσφυγα, πρόσκληση για μαγειρική χωρών των προσφύγων,
παρουσίαση αγαπημένων παιχνιδιών των προσφύγων κ.α. Επίσης ανακοίνωση για επίσκεψη
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και συγκέντρωση υλικού για το τι είναι μουσείο.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί –Εαυτός και Κοινωνία (Προσωπική και
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα,
ΤΠΕ), Παιδί και Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά).
Στο τέλος αποφασίζουμε να επισκεφτούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα
προετοιμάζουμε για τη συμπεριφορά τους μέσα στο Μουσείο: πώς φερόμαστε, πώς μιλάμε, τι
προσέχουμε. Ετοιμάζουμε το υλικό που θα χρειαστούμε για τις δραστηριότητες στο Μουσείο
(χαρτιά, μολύβια, μπογιές, κάρτες αναγνώρισης, αντίγραφα, φακέλους, φωτογραφική
μηχανή).
2.3 Γ’ Φάση: Επίσκεψη στο μουσείο
Μετά την προετοιμασία στην τάξη ακολουθεί η επίσκεψη στο Μουσείο καθώς είναι
αναντικατάστατη η εμπειρία και η συγκίνηση που προσφέρει η επαφή με τα γνήσια έργα
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τέχνης. Όσο κι αν τα εκθέματα του Μουσείου φαίνονται άψυχα έχουν τη δυνατότητα να
«ζωντανέψουν», να «μιλήσουν» και να «παίξουν» με τα παιδιά. (Άλκηστις, 1995).
Για να γίνει αυτό πρέπει να προβάλουμε το Μουσείο σαν χώρο παιχνιδιού, χαράς και
διασκέδασης και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες
εμπειρίες τους και να παρατηρήσουν, να φανταστούν και να «συνομιλήσουν» με τα
εκθέματα.
2.3.1 1η Δραστηριότητα: «Μπροστά στο προσφυγάκι»
Τα παιδιά συγκεντρώνονται μπροστά από το έκθεμα και κάθονται σε ημικύκλιο.
Υλικά: Αντίγραφο του εκθέματος, χαρτί του μέτρου και μαρκαδόροι για την καταγραφή των
παρατηρήσεων, ερωτήσεων ή απαντήσεων, υποθέσεων, ιστοριών.
Οι μαθητές παρατηρούν το έκθεμα και το συνδέουν με όλα τα θέματα που έχουν
επεξεργαστεί στην τάξη και αφορούν τη ζωή των προσφύγων, τον τόπο τους, τον πολιτισμό
τους. Γίνεται συζήτηση και αν προκύψουν ερωτήματα και απορίες δίνονται περισσότερες
πληροφορίες και διευκρινήσεις, ανάλογα με αυτά που μπορούν να κατανοήσουν. Οι μαθητές
παρατηρούν το ειδώλιο και το περιγράφουν. Χρησιμοποιούν το αντίγραφο για την απτική
αίσθηση του υλικού. Με τις ερωτήσεις που ακολουθούν ενεργοποιούμε τις αισθήσεις, την
παρατηρητικότητα, τη μνήμη και τη φαντασία τους:
-Τι είναι αυτό που βλέπουμε;
-Από τι υλικό είναι φτιαγμένο;
-Ποια είναι η στάση του σώματος;
-Τι φοράει;
-Τι κρατάει στα χέρια του;
-Ποια χαρακτηριστικά του προσώπου βλέπετε και ποια απουσιάζουν;
-Πώς είναι τα χέρια του;
-Τι νομίζετε πως αισθάνεται;
-Εσείς τι αισθάνεστε τώρα που το κοιτάτε;
-Αν το ζωγραφίζατε πώς θα το κάνατε; [χαρούμενο, λυπημένο, θυμωμένο]
-Γιατί να αισθάνεται έτσι; Τι είναι αυτό που θα το κάνει χαρούμενο.
Αφήνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν, να περιγράψουν, να αναρωτηθούν, να κάνουν
υποθέσεις και να επινοήσουν με τη φαντασία τους διάφορες ιστορίες. Όλα τα παραπάνω
καταγράφονται σε χαρτί του μέτρου.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
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Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί –Εαυτός και Κοινωνία (Προσωπική και
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα),
Παιδί και Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά).
2.3.2 2η Δραστηριότητα: « Γινόμαστε πρόσφυγες»
Υλικά: καρτέλες με παιδιά, γονείς, ηλικιωμένους, χαρτί Α4, μαρκαδόρος.
Οι μαθητές τραβούν από μία καρτέλα και δημιουργούν τις αντίστοιχες ομάδες των παιδιών
προσφύγων, των γονιών και των ηλικιωμένων. Καλούνται να αισθανθούν σαν πρόσφυγες, να
πάρουν τρία πράγματα μαζί τους και να πουν η κάθε ομάδα την ιστορία τους. Στη συνέχεια
οι πρόσφυγες ανά κατηγορίες γίνονται Έλληνες, παρουσιάζουν μια ιστορία τους στην
καθημερινή τους ζωή και γίνεται σύγκριση αναγκών και καταγραφή τους.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί – Εαυτός και Κοινωνία (Προσωπική και
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί –Σώμα -Δημιουργία και
Έκφραση (Κινητική Αγωγή -Τέχνες).
2.3.3 3η Δραστηριότητα: « Τι να πετάξω;»
Υλικά: το σώμα μας και η φαντασία μας, χαρτί Α4 και μαρκαδόρος.
Αφού ο/η εκπαιδευτικός στην προηγούμενη δραστηριότητα έχει καταγράψει τι θα έπαιρναν
μαζί τους οι μαθητές ως πρόσφυγες τώρα ζητά από την κάθε ομάδα να πετάει από ένα
αντικείμενο ανάλογα τα εμπόδια που θα συναντά. Η κάθε ομάδα πρόσφυγας θα πρέπει να
λέει ποιο αντικείμενο πετά και γιατί. Στο τέλος γίνεται συζήτηση για το ποια αντικείμενα
μπορεί να είχε το προσφυγάκι μαζί του, για το ποια ενδεχομένως πέταξε και ποια κράτησε και
γιατί. (Παπαγιάννη, & Κασιαρού, 2007)
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί - Εαυτός και Κοινωνία (Κοινωνικές
Επιστήμες).
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί –Σώμα -Δημιουργία και
Έκφραση (Κινητική Αγωγή -Τέχνες), Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα)
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2.4 Δ’ Φάση: Επιστροφή στο σχολείο
2.4.1 1η Δραστηριότητα: « Η ξένη πατρίδα»
Υλικά: διάφορα υλικά της τάξης, βιβλία, διαδίκτυο.
Οι μαθητές συζητούν για την πατρίδα του εκθέματος, την εντοπίζουν στο χάρτη, βλέπουν εκ
νέου πόσο κοντά ή μακριά είναι από την Ελλάδα, ποια τα πολιτιστικά της στοιχεία (σημαία,
πρωτεύουσα, γλώσσα, θρησκεία), κατασκευάζουν κάτι αντιπροσωπευτικό αυτής της χώρας
και το τοποθετούν στη γωνιά του πρόσφυγα, μαθαίνουν και γράφουν λέξεις στη γλώσσα του
πρόσφυγα (καλημέρα, καληνύχτα κ.α) .
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί –Εαυτός και Κοινωνία (Κοινωνικές
Επιστήμες) .
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Θετικές Επιστήμες
(Τεχνολογία Κατασκευών), Παιδί και Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά), Παιδί –Σώμα Δημιουργία και Έκφραση (Τέχνες), Παιδί και Επικοινωνία (Γλώσσα).
2.4.2 2η Δραστηριότητα: « Το πριν και το μετά»
Υλικά: Χαρτί Α4, μαρκαδόροι.
Οι μαθητές σε χαρτί χωρισμένο στη μέση ζωγραφίζουν το πριν και το μετά. Από τη μια τον
πρόσφυγα στην πατρίδα του κι από την άλλη στην καινούρια του πατρίδα. Περιγράφουν την
περιπέτειά του κι ανάλογα τον χρόνο μπορούν να δραματοποιήσουν τον αγώνα επιβίωσής
του, να δημιουργήσουν μια ιστορία, ένα ποίημα. Στο τέλος αναφέρονται σε θετικά
συναισθήματα προσπαθώντας να «ζεστάνουν» και να βοηθήσουν το μικρό προσφυγάκι.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με ΠΣ (Θεματικά πεδία):
Βασικό Θεματικό Πεδίο – Θεματική Ενότητα: Παιδί –Εαυτός και Κοινωνία (Προσωπική και
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη) .
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες: Παιδί και Θετικές Επιστήμες
(Μαθηματικά), Παιδί –Σώμα -Δημιουργία και Έκφραση (Τέχνες), Παιδί και Επικοινωνία
(Γλώσσα).
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία παρά στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς
σκοπός της είναι η ενδυνάμωση της μάθησης, η προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης κάθε
παιδιού και του συνόλου των παιδιών, καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου (Heritage, 2010). Βασικός στόχος της
αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βελτίωση της. Για
να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός την επίσκεψη καταγράφει τις απόψεις των παιδιών πριν και
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μετά την επίσκεψη και γίνεται μια γενική αποτίμηση ως προς το ενδιαφέρον που έδειξαν τα
παιδιά και την ανταπόκριση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ως προς τους
αρχικούς στόχους. Στο νηπιαγωγείο μέσα από τις δραστηριότητες δεν υπάρχει τυποποιημένη
πορεία προς τη μάθηση αλλά ευκαιρίες για προβληματισμό, εναλλακτικές προσεγγίσεις
εννοιών και δραστηριότητες που προσπαθούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Γι’ αυτό η αξιολόγηση είναι διαρκής και ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία. Είναι
επομένως ολοφάνερο ότι η προσέγγιση της αξιολόγησης για τη μάθηση ταυτίζεται με τη
σύγχρονη αντίληψη της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία είναι ενσωματωμένη στην
εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ένα ενιαίο «διδακτικό όλο», που στοχεύει στην
προαγωγή της μάθησης των μαθητών/-τριών και στην αναβάθμιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου (Ρεκαλίδου, 2011). Στην αξιολόγηση μας θα μας βοηθήσει μια
συζήτηση με τα παιδιά, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και καταγράφουμε τις αρνητικές ή
θετικές εντυπώσεις των παιδιών από το μουσείο όπως:
Θα ήθελαν να το επισκεφθούν ξανά;
Για ποιο λόγο θα πρότειναν σε κάποιον να κάνει μια επίσκεψη γενικά στα μουσεία;
Τι τους εντυπωσίασε;
Τι δεν τους άρεσε;
Τι θα ήθελαν αν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους;
Τι θα άλλαζαν αν μπορούσαν;
Τι θα θυμούνται από την εμπειρία της επίσκεψης;
Αυτές θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι εμπειρίες των παιδιών ήταν
αποτελεσματικές ως προς τα παρακάτω:
1. Εμπειρίες που αφορούν το μουσείο και το έκθεμα:

Αν κινήθηκαν με άνεση και ακολούθησαν τους κανόνες στο χώρο του μουσείου.
Αν συμμετείχαν στη διερεύνηση του θέματος.
Αν ήταν ευχάριστη η διαδικασία συνολικά.
2. Γνωστικές εμπειρίες
Αν απόκτησαν νέες γνώσεις και πληροφορίες, αν εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους.
Αν προωθηθήκαν οι δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής από μέρους των παιδιών.
Αν κατανόησαν τους λόγους της προσφυγιάς, ποια τα συναισθήματά τους και τα προβλήματά
τους στη χώρα υποδοχής.
3.Κοινωνικές εμπειρίες
Αν υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και αν συνεργάστηκαν με επιτυχία σε κάποιες από
τις δραστηριότητες.
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Αν η συμπεριφορά τους στο χώρο του μουσείου ήταν η κατάλληλη.
Αν ανέπτυξαν ανθρωπιστική συνείδηση.
4. Ενδοπροσωπικές εμπειρίες
Αν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις.
Αν κατάφεραν να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η επαφή με του μουσείο
και τα εκθέματα.
Αν κατάφεραν να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η επαφή με του μουσείο
και τα εκθέματα.
Αν ανέπτυξαν ενσυναίσθηση και κατανόηση στην έννοια του πρόσφυγα.
Ακόμη να δούμε κατά πόσο ήταν καλά οργανωμένος ο φάκελος ενημέρωσης και αν το υλικό
που επιλέξαμε ήταν κατάλληλο και να το εμπλουτίσουμε αν χρειάζεται.

Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο, προσπαθήσαμε να καταδείξουμε πως η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτά στο περιβάλλον που ζουν,
προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους αξιοποιώντας
εμπειρίες και αποκτώντας γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την ολοκλήρωση
αυριανών πολιτών με ενσυναίσθηση και διαπολιτισμική συνείδηση, σεβασμό και δικαιοσύνη.
Παρατηρήσαμε πως η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και η καλλιέργεια της ιστορικής
συνείδησης των μαθητών/τριών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση
υπεύθυνων, ενεργών και συνειδητών πολιτών. Η στροφή στο παρελθόν και σε ζητήματα μιας
άλλης εποχής πραγματοποιείται με την εμπλοκή των μαθητών/τριών έχοντας βρει έναν τρόπο
σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, αφήνοντας τα παιδιά να θέτουν τα δικά τους
ερωτήματα, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες, την ανάπτυξη της αυτενέργειά ς τους
και της κατανόησης του θέματος της προσφυγιάς θέμα διαχρονικό κι επίκαιρο. Το παρόν
άρθρο αποπειράθηκε να καταδείξει, μέσα από ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού προγράμματος,
την αναγκαιότητα συνεργασίας σχολείου-μαθητών/τριών διαφορετικής εθνότητας, θρησκείας,
κουλτούρας, γονέων, όπου η υλοποίησή του πραγματοποιείται με παιγνιώδεις κι ευχάριστες
δραστηριότητες, αναδεικνύοντας τη σημασία του μουσείου ως πολιτισμικού θησαυρού και με
απώτερο σκοπό να αποκομισθούν σημαντικότατα οφέλη τόσο για τη λειτουργία του
σχολείου, όσο και για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης των
μαθητών/τριών προς τους πρόσφυγες και, εντέλει, για την παροχή ουσιαστικότερης παιδείας.
Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με το χώρο του μουσείου, αντιλαμβάνονται τη
σημαντικότητά του ως φορέα υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έρχονται σε
επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους αλλά και του τόπου του εκθέματος,
αναπτύσσουν την ικανότητα να προσεγγίζουν κριτικά τα μουσειακά αντικείμενα,
αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της προσφυγιάς σε δύσκολες καταστάσεις, κάνουν
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συγκρίσεις με την τωρινή εποχή. Με ευχάριστο, βιωματικό, δημιουργικό τρόπο και κριτικό
πνεύμα γνωρίζουν την έννοια του πρόσφυγα, συνειδητοποιούν και ερμηνεύουν το φαινόμενο
της προσφυγιάς, που προέρχεται από το παρελθόν σε όλους τους λαούς και το διασυνδέουν
με τις τωρινές εμπειρίες τους. Το μουσείο έτσι γίνεται ένας χώρος που ευνοεί και αξιοποιεί
συναισθήματα, μνήμες, σκέψεις και φαντασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες
να κατανοήσουν το ρόλο των μουσείων και την εκπαιδευτική τους αξία, βοηθώντας τους
μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι πολλά από τα ίχνη της ανθρώπινης δημιουργίας στο
πέρασμα των χρόνων διατηρούνται και αναδεικνύουν το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο ενός
λαού και ότι αποτελούν πολιτιστική παρακαταθήκη των μελλοντικών γενεών.
Προτάσεις για περαιτέρω υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα μπορούσαν να
ήταν, ενδεικτικά, η αποτύπωση σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χάρτη των χωρών
προέλευσης των μαθητών με τις σπουδαιότερες πόλεις, ποτάμια, βουνά και τις περιοχές
προέλευσής τους. Αναζήτηση, καταγραφή και ταξινόμηση τραγουδιών από τις χώρες
προέλευσης των μαθητών, που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και το αντίθετο.
Διεξαγωγή έρευνας για κοινά και διαφορετικά έθιμα της Ελλάδας και των άλλων χωρών (π.χ.
εορτές, φαγητό, καθημερινές συνήθειες, γάμοι, τελετές κλπ). Παρουσίαση λογοτεχνικών
βιβλίων από μαθητές στην τάξη, στην οποία παίρνουν μέρος και πρόσφυγες μαθητές/τριες.
Δημιουργία περιοδικού ή εφημερίδας με ποικίλα θέματα στη γλώσσα προέλευσης των
μαθητών/τριών κι έκφρασης στη μητρική τους γλώσσας. Θεατρική παράσταση, η οποία θα
αναφέρεται σε ένα θέμα που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τον
«άλλο» μπαίνοντας στη θέση του και γνωρίζοντας τη συναισθηματική του κατάσταση.
Οργάνωση ημερών μαγειρικής στην τάξη, προσκαλώντας και τους γονείς για γευστική
δοκιμή, φωτογραφίζοντας το αποτέλεσμα και αναρτώντας το στο ταμπλό της τάξης.
Παρουσίαση των δράσεων και στην τοπική κοινότητα.
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Οι βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Carl Rogres, για την ανάπτυξη μιας καλής
συμβουλευτικής σχέσης και η σχέση τους με τις δεξιότητες συμβουλευτικής
The basic conditions, according to Carl Rogers, for the development of a good
counseling relationship and their relationship with counseling skills
Αντώνης Γούναρης, Στέλεχος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, sinotpal@gmail.com
Antonis Gounaris, Secondary Education Officer specializing in counseling and vocational guidance,
sinotpal@gmail.com

Abstract: The main purpose of this research is to explore the basic conditions, according to
Rogers, for the development of a good counseling relationship and their connection with
counseling skills. The study uses a review of the background of past researchers on the
subject. Counseling is defined as the process of building therapeutic relationships that help
individuals achieve goals in their mental health, education and / or careers. The purpose of a
counseling relationship is to help the individual change his / her life for the better. Such a
relationship is essential, as it is often the first environment in which the person receiving
counseling shares personal thoughts, beliefs and feelings about issues that concern him / her.
Counseling skills are important in this relationship, as they are used to empower the person
seeking help. Carl Rogers, the founder of person-centered psychotherapy, described some o f
the key to a successful counseling relationship. Rogers believed that if these conditions exist
for some time, the constructive change that the individual needs will eventually take place.
Keywords: Counseling, Counseling Skills, Carl Rogers, Basic Prerequisites
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις βασικές
προϋποθέσεις, κατά τον Rogers, για την ανάπτυξη μιας καλής συμβουλευτικής σχέσης και τη
σύνδεσή τους με τις δεξιότητες συμβουλευτικής. Η μελέτη χρησιμοποιεί μια ανασκόπηση
ιστορικού παλαιότερων ερευνητών σχετικά με το θέμα. Η συμβουλευτική ορίζεται ως μια
διαδικασία οικοδόμησης θεραπευτικών σχέσεων που βοηθούν τα άτομα να επιτύχουν
στόχους στην ψυχική υγεία, την εκπαίδευση ή/και τη σταδιοδρομία τους. Ο σκοπός μιας
συμβουλευτικής σχέσης είναι να βοηθήσει το άτομο να αλλάξει τη ζωή του/της προς το
καλύτερο. Μια τέτοια σχέση είναι ουσιαστική, καθώς είναι συχνά το πρώτο περιβάλλον στο
οποίο το άτομο που λαμβάνει τη συμβουλευτική μοιράζεται προσωπικές σκέψεις,
πεποιθήσεις και συναισθήματα σχετικά με ζητήματα που τον απασχολούν. Οι δεξιότητες
συμβουλευτικής είναι σημαντικές σε αυτήν την σχέση, καθώς χρησιμοποιούνται για να
ενδυναμώσουν το άτομο που αναζητά βοήθεια. Ο Carl Rogers, ιδρυτής της
προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας, περιέγραψε μερικές βασικές προϋποθέσεις μιας
επιτυχημένης συμβουλευτικής σχέσης. Ο Rogers πίστευε ότι αν υπάρξουν αυτές οι συνθήκες
για κάποιο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί τελικά και η εποικοδομητική αλλαγή που
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έχει ανάγκη το άτομο.
Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική Σχέση, Δεξιότητες Συμβουλευτικής, Carl Rogers, Βασικές
Προϋποθέσεις

Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των βασικών προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη μιας καλής συμβουλευτικής σχέσης, σύμφωνα με τον Rogers και τη σύνδεσή τους
με τις δεξιότητες συμβουλευτικής.
Η συμβουλευτική είναι γνωστή ως ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα στη Γη. Η ίδια
μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται μια συνεχή διαδικασία ανασυγκρότησης ως απάντηση στην
κοινωνική, πολιτική και τεχνολογική αλλαγή (McLeod & McLeod, 2003) και εφαρμόζεται
όταν ένα άτομο χρειάζεται να εξετάσει ένα περίπλοκο πρόβλημα, να λάβει μια σημαντική
απόφαση, να προσαρμοστεί στις αλλαγές στη ζωή του ή να σκεφτεί να αλλάξει τη
συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική αντιμετωπίζει επίσης καταστάσεις ψυχικής υγείας και
μπορεί να βοηθήσει άτομα, ομάδες, οργανισμούς και την κοινωνία να βελτιστοποιήσουν την
ευημερία τους (Murray & Lopez, 2002).
Ο Carl Rogers θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιφανείς στοχαστές στη
συμβουλευτική. Είναι κυρίως γνωστός για την ανάπτυξη της μεθόδου της ψυχοθεραπείας που
ονομάζεται προσωποκεντρική προσέγγιση και αποτελεί έναν από τους ιδρυτές της
ανθρωπιστικής ψυχολογίας (Rogers, 1951). Η ανθρωπιστική ψυχολογία «βλέπει τους
ανθρώπους ως ικανούς και αυτόνομους, με την ικανότητα να επιλύουν τις δυσκολίες τους, να
συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους και να αλλάζουν τη ζωή τους με θετικούς τρόπους»
(Seligman, Rashid & Parks, 2006).
Η προσωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται σε μια φαινομενολογική άποψη της ανθρώπινης
ζωής και των σχέσεων. Με την έμφαση που έδωσε στο ανθρώπινο δυναμικό, ο Carl Rogers
είχε τεράστια επιρροή τόσο στην ψυχολογία όσο και στη συμβουλευτική διαδικασία. Ο Carl
Rogers Βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια και η θεωρία για την πρακτική της συμβουλευτικής. Η
προσέγγισή του αναγνώρισε μια ενσωματωμένη τάση των ανθρώπων προς την
«αυτοπραγμάτωση», μια θετική άποψη της ανθρώπινης ψυχολογίας που αποδέχεται την
έμφυτη επιθυμία του ατόμου να αναπτυχθεί και να εμπλακεί σε μια ουσιαστική
αυτοεξερεύνηση των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων και της συμπεριφοράς (Raskin &
Rogers, 2005).
Για την επίτευξη αυτών, η ανάπτυξη μιας καλής συμβουλευτικής σχέσης θεωρείται μείζονος
σημασίας. Ο Rogers θεωρείται ως ο πρώτος υποστηρικτής της συμβουλευτικής σχέσης,
ενθαρρύνοντας τους συμβούλους να είναι ζεστοί, ειλικρινείς και με ενσυναίσθηση. Σε
αντίθεση με άλλες θεραπείες στις οποίες οι δεξιότητες του συμβούλου πρέπει να ασκηθούν
στον πελάτη, στην προσέγγιση του Rogers, οι δεξιότητες του συμβούλου εστιάζουν στη
δημιουργία μιας ψυχολογικής ατμόσφαιρας στην οποία ο πελάτης μπορεί να λειτουργήσει
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μόνος του για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα (Rogers, 1946).
Για μια επιτυχημένη συμβουλευτική σχέση, η αίσθηση της επικοινωνίας είναι πολύ
σημαντική. Εάν ο πελάτης αισθάνεται ότι πραγματικά επικοινωνεί τις τρέχουσες στάσεις του
(επιφανειακές, μπερδεμένες ή συγκρουσιακές) και ότι η επικοινωνία του γίνεται κατανοητή
ως έχει αντί να αξιολογείται με οποιονδήποτε τρόπο, τότε είναι ελεύθερος να επικοινωνήσει
πιο βαθιά. Μια σχέση στην οποία ο πελάτης νιώθει κατά αυτόν τον τρόπο, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα είναι και γόνιμη (Rogers, 1946). Οι σύμβουλοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα
ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των πελατών στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης,
επιδιώκοντας να κατανοήσουν πραγματικά τις εμπειρίες των πελατών τους και εκφράζοντας
άνευ όρων θετική εκτίμηση.
Πάνω από κάθε τεχνική, η προσέγγιση του Rogers στη συμβουλευτική βραβεύει τη σχέση
μεταξύ πελάτη και συμβούλου. Θεωρείται μια ισότιμη συνεργασία, στην οποία ο σύμβουλος
βοηθά τον πελάτη να βρει τις λύσεις του και, ως εκ τούτου, ενδυναμώνει τον πελάτη
(McLeod, 2008). Αντί να βλέπει τους ανθρώπους ως εγγενώς ελαττωματικούς, με
προβληματικές συμπεριφορές και σκέψεις που απαιτούν ‘’διόρθωση’’, η προσέγγιση του
Rogers προσδιορίζει ότι κάθε άτομο έχει την ικανότητα και την επιθυμία για προσωπική
ανάπτυξη και αλλαγή. Σύμφωνα με τον Rogers, τα άτομα διαθέτουν μέσα τους
τεράστιους πόρους για αυτοκατανόηση και για αλλαγή των αντιλήψεων του εαυτού τους,
των βασικών στάσεων και της αυτοκατευθυνόμενης συμπεριφοράς τους και αυτοί οι
πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά, εάν μπορεί να παρασχεθεί ένα οριζόμενο κλίμα
διευκολυντικής ψυχολογικής στάσης.

Μεθοδολογία
Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για αυτήν την ανασκόπηση, καθώς είναι ένα επίκαιρο θέμα
που ενδιαφέρει τη συμβουλευτική και τους σύμβουλους σταδιοδρομίας. Η μελέτη
χρησιμοποιεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ιστορικού παλαιότερων ερευνητών σχετικά με
το θέμα. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση απαρτίζει μια περιγραφή της θεωρίας, των ευρημάτων
και άλλου ερευνητικού υλικού που λαμβάνεται από υλικό αναφοράς για να χρησιμοποιηθεί
ως βάση για ερευνητικές δραστηριότητες και να αναπτυχθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο από τη
διατύπωση του προβλήματος που θα μελετηθεί.
Για τον προσδιορισμό των πηγών για αυτήν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
χρησιμοποιήθηκαν διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως το Google Scholar και το PubMed,
προκειμένου να ληφθεί ένα παράδειγμα των άρθρων που ήταν διαθέσιμα. Αργότερα, σχετικά
με αυτές τις βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ευρείς όροι αναζήτησης για τη δημιουργία
μιας λίστας ερευνητικών άρθρων. Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν στα αγγλικά:
συμβουλευτική, Carl Rogers και συμβουλευτικές αρχές, συμβουλευτικές δεξιότητες και
συμβουλευτική θεραπευτική σχέση (μεταφρασμένοι όροι).
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1.Ιστορία και εξέλιξη της προσέγγισης του Carl Rogers
Ο Carl Rogers ήταν πρωτοπόρος της προσωποκεντρικής προσέγγισης τη δεκαετία του 194 0 .
Η προσέγγισή του αναγνώρισε μια ενσωματωμένη τάση των ανθρώπων προς την
«αυτοπραγμάτωση», μια θετική άποψη της ανθρώπινης ψυχολογίας που αποδέχεται την
έμφυτη επιθυμία του ατόμου να αναπτυχθεί και να εμπλακεί σε μια ουσιαστική
αυτοεξερεύνηση των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων και της συμπεριφοράς, έχοντας τη
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Ο Rogers
απέρριψε την ντετερμινιστική φύση τόσο της ψυχανάλυσης, όσο και του συμπεριφορισμού
και υποστήριξε ότι τα άτομα συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, λόγω του τρόπου με
τον οποίο αντιλαμβάνονται την κατάστασή τους (Rogers, 1959)
Έως ότου ο Carl Rogers προτείνει μια θεραπεία με επίκεντρο τον πελάτη, η συμβουλευτική
σχέση ήταν σε μεγάλο βαθμό εντός των ορίων της ψυχαναλυτικής θεραπείας (Corey, 2011).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Rogers πρότεινε ότι η σχέση από μόνη της θα μπορούσε
να είναι μεταβαλλόμενη και θεραπευτική και ότι ο πελάτης, όχι ο σύμβουλος, θα έπρεπε να
είναι η κατευθυντήρια δύναμη στη συμβουλευτική. Ο Rogers ανέπτυξε τη θεωρία του
βασισμένος στη δουλειά του και ισχυρίστηκε ότι τα άτομα έχουν μια αξιοσημείωτη
ικανότητα για αυτοθεραπεία και προσωπική ανάπτυξη που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση.
Η θεραπεία του Rogers έχει περάσει από μερικές αλλαγές ονόματος, αρχικά την ονόμασε μη
κατευθυντική, επειδή θεώρησε ότι ο σύμβουλος δεν πρέπει να οδηγεί τον πελάτη, αλλά
μάλλον να είναι εκεί για τον πελάτη, ενώ ο πελάτης κατευθύνει την πρόοδο της θεραπείας.
Καθώς γινόταν πιο έμπειρος, συνειδητοποίησε ότι, όσο «μη κατευθυντικός» κι αν ήταν,
εξακολουθούσε να επηρεάζει τον πελάτη του από την ίδια του τη «μη κατευθυντικότητα».
Συνεπώς, το όνομα άλλαξε σε πελατοκεντρική/προσωποκεντρική θεραπεία. Ο Rogers (1959)
ονόμασε τη θεραπευτική του προσέγγιση πελατοκεντρική ή προσωποκεντρική θεραπεία λόγω
της εστίασης στην υποκειμενική άποψη του ατόμου για τον κόσμο. Μια σημαντική διαφορά
μεταξύ των ανθρωπιστικών συμβούλων και των άλλων θεραπευτών είναι ότι αναφέρονται σε
αυτούς που βρίσκονται στη θεραπεία ως «πελάτες» και όχι ως «ασθενείς». Αυτό συμβαίνει
επειδή βλέπουν τον θεραπευτή/σύμβουλο και τον πελάτη ως ισότιμους εταίρους και όχι ως
ειδικό που θεραπεύει έναν ασθενή. Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες, ο πελάτης είναι
υπεύθυνος για τη βελτίωση της ζωής του και όχι ο θεραπευτής.

2.Η διαδικασία διαμόρφωσης της συμβουλευτικής σχέσης
Από τότε που σκιαγράφησε για πρώτη φορά τις ιδέες του για τη συμβουλευτική στις αρχές
της δεκαετίας του 1940, ο Carl Rogers υπογράμμιζε με συνέπεια τον ρόλο της σχέσης μεταξύ
πελάτη και συμβούλου ως πρωταρχικής σημασίας στη συμβουλευτική πρακτική. Αυτή ήταν
μια στάση που εξελίχθηκε από τις δικές του εμπειρίες από την εργασία του ως ψυχολόγος,
και ενημερώθηκε από την επίγνωσή του για ένα ευρύ φάσμα άλλων ψυχολογικών θεωριών
και προσεγγίσεων.
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Ο Rogers είδε την αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση, όπως υποδηλώνεται από την
παρουσία μιας συστηματικής σειράς συμπεριφορών του συμβούλου σε συνδυασμό με
ορισμένους παράγοντες που συνδέονται κυρίως με τον πελάτη. Αν καθεμία από αυτές τις
διαστάσεις υπήρχε, υποστήριξε ότι ήταν αναπόφευκτο να μην υπάρξει ανάπτυξη του πελάτη.
Αυτό που είχε πραγματικά σημασία ήταν η σχέση που είχε ένας σύμβουλος με τον πελάτη
του/της, με εξασφαλισμένη την ψυχολογική αλλαγή και πρόοδο, εάν αυτή η σχέση πληρούσε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Rogers, 1957):
α. Δύο άτομα βρίσκονται σε ψυχολογική επαφή.
β. Ο πρώτος (ο πελάτης) βρίσκεται σε κατάσταση ασυμφωνίας.
γ. Το δεύτερο πρόσωπο (ο σύμβουλος) είναι σύμφωνο/γνήσιο ή ενσωματωμένο στη σχέση.
δ. Ο σύμβουλος βιώνει άνευ όρων θετική εκτίμηση για τον πελάτη.
ε. Ο σύμβουλος βιώνει μια ενσυναίσθητη κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του
πελάτη και προσπαθεί να μεταδώσει αυτή την εμπειρία στον πελάτη.
στ. Η επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ενσυναίσθησης και άνευ όρων θετική εκτίμηση
επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό.
Αν και υπάρχουν αρκετοί διχασμοί ανά διαστήματα, σχετικά με την ακριβή ορολογία των
παραπάνω συνθηκών, η έμφαση στη σχέση είναι αρκετά ξεκάθαρη. Γενικά, οι 6 συνθήκες
θεωρούνται ότι έχουν δύο βασικά συστατικά, αυτά που σχετίζονται με τις ενέργειες και τις
εμπειρίες του συμβούλου (συνθήκες 3, 4 και 5) και εκείνες που συνδέονται με τις εμπειρίες
και την ικανότητα του πελάτη να εμπλέκεται σε μια θεραπευτική σχέση. Οι συνθήκες 3, 4 και
5, οι λεγόμενες «συνθήκες συμβούλου» ονομάζονται συχνά οι «βασικές προϋποθέσεις» και
είναι αυτές που αναφέρονται συχνότερα και σε άλλους θεραπευτικούς προσανατολισμούς και
τομείς. Θεωρούνται ως βασικοί επειδή αφορούν τη διεξαγωγή της ίδιας της θεραπείας και,
επομένως, συχνά θεωρούνται ως το όχημα μέσω του οποίου ενεργοποιείται η αλλαγή.
Για τον Rogers, η θεραπευτική σχέση και το αποτέλεσμα της είναι μια εγγενώς προσωπική
εργασία και η επιτυχία της εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ικανότητα του συμβούλου να
συνάψει μια βιωματική σχέση με έναν πελάτη. Αυτή η ικανότητα δεν αποκτάται μέσω της
επίσημης ακαδημαϊκής μάθησης ή μέσω της κατάρτισης ως επαγγελματίας ψυχολόγος, αλλά
μέσω δραστηριοτήτων αυτο-ανάπτυξης και προσωπικής ανάπτυξης. Πράγματι, αργότερα
περιέγραψε αυτή την ικανότητα, ως έναν «τρόπο ύπαρξης» (Rogers, 1980), υποδηλώνοντας
μερικές φορές ότι η ίδια η «παρουσία» ενός άλλου ατόμου που προσφέρει αυτές τις ιδιότητες,
είναι αρκετή για να συμβεί η ψυχολογική αλλαγή.
Ο Rogers θεώρησε ότι η συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει επτά στάδια. Οι πελάτες
στο πρώτο στάδιο αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα (Rogers, 1958). Στο
δεύτερο στάδιο, οι πελάτες αντιλαμβάνονται τα προβλήματα ως εξωτερικής προέλευσης και
αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τη δική τους προσωπική συμβολή. Στην πορεία, μια
περιορισμένη αποδοχή των συναισθημάτων τους και κάποια πιο ελεύθερη αυτοέκφραση
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εμφανίζεται στο τρίτο στάδιο. Στο επόμενο στάδιο, οι πελάτες γίνονται πιο επικεντρωμένοι
στο παρόν και αρχίζουν να αποδεικνύουν κάποια ευθύνη για τον εαυτό τους. Ωστόσο, η
αποδοχή του εαυτού και η αυτο-υπευθυνότητα ενισχύονται περαιτέρω στο πέμπτο στάδιο. Οι
εσωτερικές επικοινωνίες των πελατών είναι σαφείς, οι αντιλήψεις τους για τις εμπειρίες τους
είναι ευκρινείς και η εστίασή τους είναι προσανατολισμένη στο προτελευταίο στάδιο. Τέλος,
στο τελικό στάδιο της συμβουλευτικής σημειώνονται τα υψηλότερα επίπεδα αμεσότητας και
ανοιχτότητας στην εμπειρία, καθώς και της αυτοαποδοχής και της ευθύνης του εαυτού
(Rogers, 1958).

3.Βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Rogers, για την ανάπτυξη μιας καλής
συμβουλευτικής σχέσης
Η συμβουλευτική είναι ένας χώρος για αυθεντικές, οικείες και μοναδικές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ ενός πελάτη και ενός συμβούλου. Με περισσότερες από 200 διαφορετικές
προσεγγίσεις στη συμβουλευτική, υπάρχουν μερικά βασικά σημεία που μοιράζονται όλες οι
μέθοδοι (Rivera, 1992). Κάθε μορφή συμβουλευτικής απαιτεί μια διαπροσωπική σχέση, με
στόχο να βοηθήσει το άτομο να ανακουφιστεί και να βρει λύσεις σε αδιέξοδες καταστάσεις
(Hubble, Duncan, & Miller, 1999). Σε μια συμβουλευτική σχέση, ο σύμβουλος και ο πελάτης
συνεργάζονται για να διερευνήσουν τις συνθήκες του πελάτη, επιτρέποντας στο άτομο να
επαναξιολογήσει τις εμπειρίες και τις δυνατότητές του (Fernando, 2012). Ο Rogers (1951)
είναι πιθανώς περισσότερο γνωστός για την έμφαση στον ρόλο του συμβούλου μέσα σε μια
συμβουλευτική σχέση. Σύμφωνα με τον Rogers, μια καλή συμβουλευτική σχέση είναι
αναγκαίο να αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία:
3.1 Συμφωνία ή γνησιότητα στη συμβουλευτική σχέση
Η έννοια της συμφωνίας εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 και εισήχθη για πρώτη φορά στη
θεωρία της προσωπικότητας του Rogers (1951) για να δηλώσει την κατάσταση στην οποία
ευθυγραμμίζονται ο εαυτός και η οργανική εμπειρία. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως βασική
προϋπόθεση στη θεωρία του Rogers (1957), σχετικά με τις απαραίτητες συνθήκες της
συμβουλευτικής διαδικασίας. Η συμφωνία ως μέρος αυτών των συνθηκών, διατυπώνεται ως
μια κατάσταση ύπαρξης. Η συμφωνία ή γνησιότητα πρέπει να είναι τα πρωταρχικά
χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού θεραπευτή (Rogers, 1957). Ο Rogers πρότεινε ότι οι
απαραίτητες και επαρκείς συνθήκες της θεραπευτικής αλλαγής περιλάμβαναν τον πελάτη και
το σύμβουλο να βρίσκονται σε «ψυχολογική επαφή» και το σύμβουλο να είναι «σύμφωνος ή
ενσωματωμένος στη σχέση» ενώ βιώνει «θετική εκτίμηση προς τον πελάτη» και
«ενσυναίσθηση για το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του πελάτη». Η γνησιότητα παίζει
κεντρικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάδοση της
ενσυναίσθησης και της θετικής εκτίμησης (Rogers, 1957).
Η γνησιότητα αναφέρεται στην ικανότητά του συμβούλου να είναι ένα πραγματικό ή γνήσιο
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άτομο, ένα άτομο που δεν χρειάζεται να ενεργεί ως ειδικός ή να αισθάνεται ανώτερος. Λόγω
αυτής της έλλειψης ανωτερότητας, ο σύμβουλος μπορεί να ενθαρρύνει τον πελάτη να
αναζητήσει την αλήθεια μέσα του και έτσι να εντοπίσει τον πυρήνα του προβλήματός του πιο
αποτελεσματικά (Kolden et al., 2018). Αυτό επιτρέπει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη
σχέση, ενώ λειτουργεί και ως πρότυπο για τον πελάτη (Kolden et al., 2018). Ο Rogers
θεώρησε την γνησιότητα ως την πιο κύρια από τις τρεις βασικές συνθήκες για την ανάπτυξη
μιας καλής συμβουλευτικής σχέσης (Rogers & Sanford, 1984), λόγω του τρόπου με τον οποίο
στηρίζεται η εμπειρία της άνευ όρων θετικής εκτίμησης και ενσυναίσθησης.
Ο Rogers χρησιμοποιεί τη λέξη «διαφανής» για να περιγράψει το αληθινά σύμφωνο ή γνήσιο
άτομο. Ο ίδιος εννοούσε ότι η διαφάνεια του ατόμου ήταν τόσο διαφανής που ο πελάτης
μπορεί να δει κατευθείαν το πραγματικό πρόσωπο από κάτω. Κάποιος που είναι ένα
πραγματικό πρόσωπο δεν θα επιχειρήσει ποτέ να εξαπατήσει έναν πελάτη ή να προσποιηθεί.
Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης συμπεριφέρεται με δύσκολο ή ασυνεπή τρόπο, το
αυθεντικό άτομο δεν φοβάται να φέρει την αντίληψή του για την κατάσταση στην προσοχή
του πελάτη με υποστηρικτικό τρόπο. Δείχνοντας στον πελάτη ότι μπορεί να είναι απόλυτα
ανοιχτός, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο πελάτης να ενθαρρύνεται να είναι πιο ανοιχτός
με τον εαυτό του. Οι σύμβουλοι μπορούν να ενθαρρύνουν την ειλικρίνεια και την
αυθεντικότητα δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο για τους ασθενείς να εκφράσουν με
διαφάνεια τις ανησυχίες τους. Με αυτήν την ανοιχτότητά του πελάτη, συχνά έρχεται
μεγαλύτερη ενόραση, αυτογνωσία, πρόοδος και τελικά θεραπεία.
Συνεπώς, η γνησιότητα περιλαμβάνει μια αμοιβαία συνειδητή αυτογνωσία και αποδοχή του
εαυτού από την πλευρά του συμβούλου και του πελάτη, καθώς και περιέργεια για τη
συνάντηση, προθυμία συμμετοχής και σεβασμό στο να μοιράζονται παρατηρήσεις εντός της
συμβουλευτικής διαδικασίας (Kolden et al., 2018). Η συμβουλευτική διαδικασία προάγει την
γνησιότητα, δηλαδή την ανάπτυξη της ικανότητας προσέγγισης, αναγνώρισης και
προβληματισμού μη εποικοδομητικών νοητικών καταστάσεων με διαφάνεια και
αυθεντικότητα και όχι με φόβο και αποφυγή. Επομένως, η γνησιότητα προάγει την ασφαλή
και ανοιχτή εμπειρία, εμβαθύνοντας την ασφάλεια στη συμβουλευτική σχέση, με αποτέλεσμα
την πιο άμεση επαφή με συναισθήματα, σκέψεις και παρορμήσεις (δηλαδή, επίγνωση
περίπλοκων καταστάσεων του νου). Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες να
αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν το στυλ της γνησιότητας τους και να διακρίνουν τις
διαφορετικές ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των πελατών για την γνησιότητα.
Οι αποτελεσματικοί σύμβουλοι θα τροποποιήσουν και θα προσαρμόσουν το στυλ
γνησιότητας τους με την παρουσίαση του κάθε ασθενούς (Lazarus, 1993).
3.2 Άνευ όρος θετική αποδοχή/εκτίμηση στη συμβουλευτική σχέση
Ένα σημαντικό συστατικό της θεραπείας του Carl Roger είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη
για θετική εκτίμηση και αποδοχή (Rogers, 1959). Αυτός ο όρος αφορά την έμπειρη ή
ασυνείδητη θετική αποδοχή του συμβούλου προς τον πελάτη μαζί με την κατανόηση του
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εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του πελάτη που επιταχύνει τη θεραπευτική αλλαγή, όταν
γίνεται αντιληπτή από τον ίδιον τον πελάτη, διευκολύνοντας παράλληλα μια καλή
θεραπευτική σχέση. Η άνευ όρων θετική αποδοχή ωστόσο έχει λάβει τη λιγότερη προσοχή σε
σχέση με τις άλλες προϋποθέσεις τους Rogers για την επίτευξη μιας καλής συμβουλευτικής
σχέσης (Wilkins, 2000)
Το 1957, ο Rogers όρισε την άνευ όρων θετική εκτίμηση ως ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό
της προσέγγισης τους (και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό σε πολλές άλλες μορφές
συμβουλευτικής), στο οποίο ο πελάτης γίνεται αποδεκτός και υποστηρίζεται από τον
σύμβουλο ανεξάρτητα από το τι λένε ή κάνουν. Σημαίνει ουσιαστικά τη φροντίδα για τον
πελάτη, αλλά όχι με κτητικό τρόπο ή με τέτοιο τρόπο που απλώς να ικανοποιεί τις ανάγκες
του ίδιου του συμβούλου. Σημαίνει φροντίδα για τον πελάτη ως ένα ξεχωριστό άτομο, με
αποδοχή ότι το άτομο έχει τα δικά του συναισθήματα και τις δικές του εμπειρίες.
Σε αντίθεση με πολλές καταστάσεις στις οποίες η αξία ή ο σεβασμός δίνεται υπό όρους, η
σχέση με έναν σύμβουλο προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι εντελώς διαφορετική. Στον
πυρήνα αυτού του συντελεστή βρίσκεται η πεποίθηση ότι ο πελάτης, ανεξάρτητα από όλα τα
προβλήματα, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του, είναι ένα μοναδικό άτομο που έχει
το δικαίωμα να γίνει αποδεκτός για αυτό που είναι. Ο Rogers, πίστευε ότι αυτή η προσέγγιση
προς τους πελάτες του ήταν απαραίτητη για να αισθανθεί το άτομο ασφάλεια κατά τη
διάρκεια που μιλάει. Το να νιώθει ασφάλεια το άτομο σημαίνει ότι ξέρει ότι δεν κρίνεται από
τον σύμβουλο, παρόλο που μπορεί να έχει διαφορετικό σύστημα αξιών από αυτό του πελάτη.
Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι ο ίδιος τον εκτιμά και τον σέβεται ως άτομο ανεξάρτητα
από τη συμπεριφορά του ή τις στάσεις που μπορεί να εκφράζει εκείνη τη στιγμή. Από την
άλλη πλευρά, η άνευ όρων θετική μη αποδοχή εμφανίζεται όταν ένα άτομο αρνείται να
συνάψει μια σχέση οποιουδήποτε είδους με ένα άλλο άτομο, που σημαίνει ότι το άτομο δε
δίνει σημασία και δεν ακούει τον άλλον. Σε μια ακραία μορφή, είναι η πλήρης άρνηση της
ύπαρξης ενός ατόμου από ένα άλλο (Wilkins, 2000).
Η αποδοχή του πελάτη από τον σύμβουλο είναι απαραίτητο στοιχείο της συμβουλευτικής
σχέσης. Ο τρόπος με τον οποίο κατανοείται η αποτελεσματικότητά του σε θεωρητικούς
όρους ωστόσο, μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα, ο Jacobs (1988) καταγράφει ότι ένας
ψυχοδυναμικός σύμβουλος θα περίμενε ότι η «άνευ όρων εκτίμηση» θα ενθαρρύνει τη θετική
μεταφορά. Από ανθρωποκεντρική οπτική, η άνευ όρων θετική εκτίμηση του συμβούλου
προάγει την αυτό-αποδοχή του πελάτη και αυτό επιτρέπει την αλλαγή. Ο Rogers (1951)
γράφει: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτό που
είμαστε, μέχρι να αποδεχτούμε πλήρως αυτό που είμαστε».
Οι οδηγίες του Rogers προς τους συμβούλους στις «συνθήκες της συμβουλευτικής
διαδικασίας» είναι ότι ο σύμβουλος είναι συνεπής στη σχέση και βιώνει όχι μόνο άνευ όρων
θετική αποδοχή προς τον πελάτη αλλά και κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφορών
του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, η γνησιότητα του θεραπευτή πρέπει πάντα να περιλαμβάνει
την εμπειρία της άνευ όρων αποδοχής και την ενσυναίσθηση (Rogers, 1959). Πρέπει να
αναφερθεί εδώ, ότι όταν η άνευ όρων αποδοχή δεν είναι επαρκής, η ώθηση της
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συμβουλευτικής μετατοπίζεται σε «κάτι περισσότερο», που αποτελείται είτε από
συγκεκριμένες τεχνικές, είτε από κάποια μορφή καθοδήγησης/κατεύθυνσης/παρέμβασης του
συμβούλου που αντικαθιστά την άνευ όρων αποδοχή (Bozarth, 2007). Ο περιοριστικός
παράγοντας στην αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής είναι ο βαθμός στον οποίο ο
σύμβουλος είναι σε θέση να επεκτείνει άνευ όρων θετική αποδοχή στον πελάτη (Wilkins,
2000). Ένας πελάτης που φοβάται ότι ο θεραπευτής θα σοκαριστεί, θα προσβληθεί ή θα
επικριθεί, πιθανότατα δεν θα είναι πολύ πρόθυμος με οποιαδήποτε πληροφορία που πιστεύει
ότι μπορεί να εκληφθεί ως αρνητική ή απαράδεκτη. Φυσικά, αυτή η απόκρυψη σημαντικών
πληροφοριών μπορεί να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη συμβουλευτική σχέση και, με τη
σειρά της, σε οτιδήποτε θέλει να κερδίσει ο πελάτης από τη συμβουλευτική διαδικασία.
Έχει προταθεί ότι η άνευ όρων θετική εκτίμηση από τον θεραπευτή μπορεί να είναι ένα
υποκατάστατο της άνευ όρων θετικής εκτίμησης που ο πελάτης δεν έλαβε από τους γονείς
του ή άλλους σημαντικούς ενήλικες στην παιδική του ηλικία. Ο Rogers πίστευε ότι όσοι δεν
λαμβάνουν τέτοια εκτίμηση από τους γονείς τους σε νεαρή ηλικία είναι πιο πιθανό να έχουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση και λιγότερο πιθανό να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους
όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη (Rogers, 1959). Η άνευ όρων θετική εκτίμηση ενός
θεραπευτή μπορεί να προσφέρει στον πελάτη την αποδοχή και την αγάπη που δεν έλαβε ως
παιδί, επιτρέποντάς του να αισθάνεται ασφαλής, να ανοιχτεί και να επιλύσει τα προβλήματά
του με ένα είδος γονέα «αντιπρόσωπο» (Wilkins, 2000).
3.3 Ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση ως κοινωνικό συναίσθημα είναι ένα ζωτικό συστατικό και μια σημαντική
και χρήσιμη δεξιότητα σε πολλές κοινωνικές καταστάσεις. Η ενσυναίσθηση, είναι η
ικανότητα ενός ατόμου να εισέλθει με μια ηθελημένη χρήση της φαντασίας του, στον κόσμο
ενός άλλου ατόμου, χωρίς κριτική διάθεση (Brown, Agronin & Stein, 2020). Σε αυτό το
πλαίσιο, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η ενσυναίσθηση δεν σημαίνει παράλληλα και
συμφωνία. Ενσυναίσθηση σημαίνει κατανόηση των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου,
χωρίς όμως να κριθεί η καταλληλότητα ή όχι αυτού του συναισθήματος.
Η ενσυναίσθηση στον τομέα της συμβουλευτικής είναι να αντιλαμβάνεται ο σύμβουλος τι
φέρνει ο πελάτης από το πλαίσιο αναφοράς του με σεβασμό και να το μεταδίδει με τρόπο που
να κάνει τον πελάτη να αισθάνεται ότι έγινε κατανοητός. Ο κύκλος της ενσυναίσθησης
ολοκληρώνεται μόνο όταν η σύμβουλος είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τέτοιο τρόπο,
ώστε ο πελάτης να αισθάνεται ότι έχει ακουστεί και κατανοηθεί. Υπάρχει μια πληθώρα
μελετών που αναφέρονται στην ενσυναίσθηση μέσα από την παράδοση του Rogers (Rogers,
1980). Η ενσυναίσθηση απαιτεί προσανατολισμό προς το «πλαίσιο αναφοράς» των πελατών,
έναν φαινομενολογικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα συγκεκριμένα θέματα,
τις ανησυχίες και τις αξίες που σχετίζονται με το άτομο εκείνη τη στιγμή. Είναι επομένως μια
στάση μέσω της οποίας ο σύμβουλος προσπαθεί να «εισέλθει στον ιδιωτικό αντιληπτικό
κόσμο του πελάτη και να γίνει πλήρως κατανοητός» (Rogers, 1980). Με άλλα λόγια, η
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ενσυναίσθηση είναι η εμπειρία της προσπάθειας να κατανοηθεί πλήρως ο κόσμος ενός άλλου
ατόμου.
Ο Carl Rogers, αναπτύσσοντας την προσέγγιση του στη συμβουλευτική, αναγνώρισε ότι η
ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη στη συμβουλευτική σχέση για να επιφέρει ψυχολογική
επαφή. Ο Rogers απαρίθμησε τα οφέλη από την εφαρμογή της ενσυναίσθησης, όπως
παρατηρήθηκε μέσω της έρευνας του Fiedler (1950) και ανέφερε ότι μέσω της
ενσυναίσθησης ο σύμβουλος μπορεί να κατανοήσει καλά τα συναισθήματα του πελάτη,
χωρίς την ύπαρξη αμφιβολίας για το τι εννοεί ο πελάτης. Ανέφερε επίσης ότι οι παρατηρήσεις
του συμβούλου πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τη διάθεση και το περιεχόμενο του πελάτη.
Ενώ η ενσυναίσθηση είναι μια διευκολυντική συνθήκη της συμβουλευτικής διαδικασίας
αποτελεί επίσης και ένα σημαντικό μέρος της συμβουλευτικής συμμαχίας. Μια
συμβουλευτική συμμαχία περιλαμβάνει τον σύμβουλο και τον πελάτη να συμφωνούν για
τους στόχους της διαδικασίας, να συνεργάζονται για συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να
επιτευχθούν και να μοιράζονται έναν συναισθηματικό δεσμό (Zuroff & Blatt, 2006). Η
ενσυναίσθηση επιτρέπει στον σύμβουλο να οικοδομήσει μια συμβουλευτική συμμαχία
κατανοώντας την προοπτική και τους στόχους του πελάτη, το μοναδικό στυλ της
προσωπικότητας του και τις προτιμήσεις του. Επιτρέπει επίσης στον σύμβουλο να
ανταποκριθεί με τρόπο που διαμορφώνει την εμπιστοσύνη του πελάτη. Ενώ η ενσυναίσθηση
είναι σημαντική σε όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, είναι πρωτίστως μια
αναγκαιότητα στα αρχικά στάδια μιας συμβουλευτικής σχέσης (Horvath, 2001). Αυτό είναι
πιθανό λόγω της σημασίας της έγκαιρης σύνδεσης μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη.

4.Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής
Οι δεξιότητες συμβουλευτικής είναι οι δεξιότητας που βοηθούν στη δημιουργία μιας θετικής
συμβουλευτικής σχέσης. Όλα τα μοντέλα δεξιοτήτων της συμβουλευτικής περιλαμβάνουν τις
βασικές συνθήκες από την προσωποκεντρική θεωρία, όπως περιγράφεται από τον Carl
Rogers (Rogers, 1957). Ο Carl Rogers προσδιόρισε τις βασικές συνθήκες συμβουλευτικής ως
βοηθητικές σε όλες τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και προσφέρουν στους επαγγελματίες τις
δεξιότητες και τις ιδιότητες που ενισχύουν και επιτρέπουν τη δημιουργία μιας καλής
συμβουλευτικής σχέσης.
Παρά το γεγονός ότι ο Rogers ανέπτυξε και τεκμηρίωνε τις ιδέες του σχετικά με τη
συμβουλευτική, οι αρχές της προσέγγισής του εφαρμόζονται και σε άλλα επαγγέλματα, όπως
για παράδειγμα στη διδασκαλία, στη συμβουλευτική καριέρας και στο coaching. Παρακάτω
παρατίθενται κάποιες βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής, οι οποίες συνδέονται στενά με τη
φιλοσοφία του Carl Rogers, σχετικά με τη συμβουλευτική διαδικασία.
4.1 Ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση είναι θεμελιώδης για μια αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση. Η
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ενσυναίσθηση αφορά την αναζήτηση της κατανόησης των εμπειριών, των συναισθημάτων
και των κοσμοθεωριών ενός άλλου ατόμου. Η κατάσταση της ενσυναίσθησης, είναι να
αντιλαμβάνεται ο σύμβουλος το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του άλλου με ακρίβεια και με
τα συναισθηματικά συστατικά και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτό σαν να ήταν το ίδιο το
άτομο (Rogers 1980). Η ενσυναίσθηση μεταδίδεται μέσω της ενεργητικής ακρόασης, η οποία
φιλοδοξεί να προκαλέσει προσωπική ανάπτυξη και μεταμόρφωση παρέχοντας έναν χώρο
άνευ όρων αποδοχής για τον πελάτη.
4.2 Ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση συνδέεται άμεσα με τη διεργασία της ενσυναίσθησης. Το 1957, ο Carl
Rogers επινόησε τον όρο ενεργητική ακρόαση (Rogers, 1957). Σύμφωνα με τον ίδιο, η
ακρόαση πρέπει να γίνεται με ενεργό τρόπο. Λέγεται συχνά ότι η επικοινωνία είναι μια
αμφίδρομη διαδικασία, που περιλαμβάνει την ομιλία και την ακρόαση. Παρά το γεγονός ότι η
ομιλία είναι προφανώς σημαντική, το να μπορεί κάποιος να ακούει ενεργά το συνομιλητή του
είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής σχέσης. Η ενεργητική ακρόαση
είναι μια δυναμική διαδικασία που περιέχει τη δεξιότητα της παρακολούθησης, που σημαίνει
ότι ο σύμβουλος δίνει στον πελάτη όλη την προσοχή του.
Σύμφωνα με τον Rogers, ένας σύμβουλος μπορεί να προάγει την ανάπτυξη στον πελάτη
δημιουργώντας ένα διευκολυντικό κλίμα, αλλά μπορεί επίσης να υπονομεύσει και να
αναστείλει αυτή την ανάπτυξη μέσω επικριτικής ακρόασης (Rogers, 1957). Η ενεργητική
ακρόαση συνεπώς δεν είναι μια απλή δεξιότητα και απαιτεί σκληρή δουλειά από την πλευρ ά
του ακροατή. Ο ακροατής πρέπει να καταβάλει τόση προσπάθεια και ενέργεια για να ακούει,
όση ο ομιλητής καταβάλλει για να μιλήσει.
4.3 Προσεκτική παρακολούθηση
Σε μια συμβουλευτική σχέση, το πρόσωπο που αναζητά βοήθεια είναι σημαντικό να είναι το
επίκεντρο της προσοχής. Αν συνεπώς νιώθει ότι η απέναντι πλευρά δεν τον παρακολουθεί
προσεκτικά, θα νιώσει ότι διασπάται η προσοχή του. Η δυνατότητα παρακολούθησης είναι
μια βασική συμβουλευτική δεξιότητα που προσφέρει υποστήριξη σε βάθος. Ως αποτέλεσμα,
το άτομο αισθάνεται επιβεβαίωση ως προς τον εαυτό του και γίνεται πιο ανοιχτό και πιο
ικανό να ακούει ενεργά ως αντάλλαγμα. Με τον τρόπο του αναπτύσσεται μεγαλύτερη
κατανόηση και η σχέση γίνεται πιο συνεργατική.
4.4 Γλώσσα του σώματος
Η γλώσσα του σώματος λαμβάνει υπόψη τις εκφράσεις του προσώπου, τη γωνία του σώματός
και την εγγύτητα του εαυτού με κάποιον άλλο (McLeod & McLeod, 2007). Η διατήρηση
καλής οπτικής επαφής με τον πελάτη αποτελεί μια σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα.
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Σύμφωνα με τον Rogers, επειδή κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας απαιτείται
προσοχή στα συναισθήματα πίσω από αυτό που λέγεται από τον πελάτη, η γενική ανάλυση
της γλώσσας του σώματος μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη (Rogers, 1957). Η συχνή οπτική
επαφή δείχνει στον πελάτη ότι ο σύμβουλος ενδιαφέρεται για αυτά που λέει.
Αντίθετα, η κακή οπτική επαφή μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη έλλειψης ενδιαφέροντος. Σε
μια συμβουλευτική διαδικασία, είναι σημαντικό η γλώσσα του σώματος του συμβούλου να
δείχνει ανοιχτή και ο τόνος να είναι φιλικός και ήρεμος, έτσι ώστε να μεταδώσει
ενσυναίσθηση και αποδοχή, ώστε ο πελάτης να αισθάνεται ελεύθερος να ανοιχτεί. Ο τόνος
της φωνής πρέπει να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθείται η γλώσσα του
σώματος, καθώς οι λέξεις προκύπτουν από σώματα και συνοδεύονται από ποικίλες
σωματικές ενδείξεις.
4.5 Δεξιότητες παράφρασης-περίληψης
Η παράφραση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της προσπάθειας της ενεργητικής ακρόασης να
δημιουργήσει μια «ανταπόκριση κατανόησης» και επομένως είναι το κλειδί για την επιτυχή
χρήση της τεχνικής. Χρησιμοποιώντας την παράφραση, ο σύμβουλος δείχνει, χωρίς ερμηνεία,
ποιο μήνυμα έχει ακουστεί, δίνοντας στον ομιλητή μια αντικειμενική εικόνα του μηνύματος,
επιτρέποντας ενδεχομένως τη δημιουργία νέων συνδέσεων. Η παράφραση είναι μια μορφή
ανταπόκρισης με ενσυναίσθηση στα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, επαναλαμβάνοντας
με άλλα λόγια αυτό που είπε αυτό το άτομο, ενώ εστιάζει στην ουσία αυτού που νιώθει και
του τι είναι σημαντικό για τον πελάτη (Fernando, 2012). Με αυτόν τον τρόπο, ο ακροατής
δείχνει ενεργά ότι μπορεί να κατανοήσει την οπτική του ομιλητή (γνωστική ενσυναίσθηση).
Η περίληψη είναι εκτενέστερη από την παράφραση και καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και πιο πολλά στοιχεία. Σε μια περίληψη, ο σύμβουλος συνδυάζει δύο ή
περισσότερες από τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις συμπεριφορές του πελάτη σε ένα
γενικό θέμα. Συνήθως χρησιμοποιούνται στην αρχή και στο τέλος της συμβουλευτικής
σχέσης.
4.6 Αντανακλαστικές δεξιότητες
Η αντανακλαστική δεξιότητα αναφέρεται στη δεξιότητα κατά την οποία ο σύμβουλος
προσέχει επιλεκτικά και αντανακλά στον πελάτη του, τις συναισθηματικές καταστάσεις που
έχει παρατηρήσει (Taukeni, 2020). Ο όρος προέρχεται από την εργασία του ψυχολόγου Carl
Rogers. Οι πρακτικές αντανακλαστικής ακρόασης απαιτούν εστίαση, πρόθεση και πολύ
ενεργή συμμετοχή. Ο Rogers πίστευε ότι ακούγοντας με προσήλωση και με πρόθεση τον
πελάτη, ένας σύμβουλος μπορούσε να προσδιορίσει καλύτερα τι χρειάζεται ο πελάτης. Η
αντανακλαστική ακρόαση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μη κατευθυντικής
συμβουλευτικής του Rogers και σημαίνει ότι ο σύμβουλος αντιλαμβάνεται τι αισθάνεται ο
πελάτης ή τι σημαίνει το ‘’μήνυμά’’ που μεταφέρει. Στη συνέχεια, βάζει την κατανόησή του
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στα δικά του λόγια και την ανατροφοδοτεί για την επαλήθευση του πελάτη (Gordon, 1970).
Η αντανάκλαση των συναισθημάτων ενός πελάτη είναι συχνά χρήσιμη για την ενίσχυση της
επίγνωσης και της ικανότητας του πελάτη να χαρακτηρίζει τα δικά του συναισθήματα. Είναι
σημαντικό οι σύμβουλοι να διαθέτουν ευρύ συναισθηματικό λεξιλόγιο, ώστε να μπορούν να
προσαρμόσουν την επιλογή των λέξεων τους ώστε να ταιριάζει με ένα επίπεδο
συναισθηματικής έντασης που είναι σύμφωνο με την εμπειρία του πελάτη
4.7 Σιωπή
Η σιωπή στη συμβουλευτική είναι ένα από τα πιο όμορφα και μοναδικά εργαλεία που
ενσωματώνεται στη διαδικασία από τον σύμβουλο. Η σιωπή βοηθά τον πελάτη να μιλήσει για
τις εμπειρίες του χωρίς κανενός είδους διακοπή. Όταν ο σύμβουλος μένει σιωπηλός για
κάποιο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με ένα ζεστό χαμόγελο, επιτρέπει στον πελάτη να
νιώσει ότι τον βλέπει και να έχει επίγνωση της σημασίας του στο δωμάτιο. Αυτές οι
περιπτώσεις σιωπής τους επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί είναι σε μεγάλο
βαθμό υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την κατανόηση των υποκείμενων ζητημάτων και
των συναφών συναισθημάτων τους.
Ο Rogers (1958) αναφέρει ότι σε μια αρχική συνέντευξη, οι μεγάλες παύσεις ή οι σιωπές
είναι πιθανό να είναι ενοχλητικές παρά χρήσιμες. Σε επόμενες επαφές, ωστόσο, εάν η
θεμελιώδης σχέση είναι καλή, η σιωπή από την πλευρά του συμβούλου μπορεί να είναι η πιο
χρήσιμη δεξιότητα.
4.8 Εστίαση
Η εστίαση είναι μια συμβουλευτική δεξιότητα που περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση του τι
φέρνει ο πελάτης και στη συνέχεια την επιλογή μιας περιοχής στην οποία θα εστιάσει. Ο Carl
Rogers, πήρε την ιδέα της εστίασης από τον Eugene Gendlin που συνεργάστηκε με τον
Rogers στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο Gendlin αναγνώρισε ότι η εστίαση βοηθά τον
πελάτη να εξερευνήσει, σε μεγαλύτερο βάθος, τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από την
ιστορία του (Gendlin, 1998).
Η εστίαση είναι μια προσέγγιση στη συμβουλευτική διαδικασία, στην οποία ο σύμβουλος
εργάζεται για να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει επίγνωση της σωματικής του αίσθησης και
να βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν θεραπεία να μάθουν να κατευθύνουν την προσοχή τους
σε πράγματα που βιώνουν και είναι δύσκολο να περιγραφούν με συγκεκριμένο τρόπο. Ο
Gendlin (1998) συνειδητοποίησε ότι τα άτομα που μπόρεσαν να «επιτύχουν» μια καλή
συμβουλευτική σχέση ήταν εκείνα που έκαναν παύση και επανεξέτασαν ασαφείς ή δύσκολες
πτυχές των εμπειριών και της ιστορίας τους.
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5.Συμπεράσματα‐ Συζήτηση
Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της μελέτης, με την έμφαση του στις ανθρώπινες
δυνατότητες, ο Carl Rogers είχε τεράστια επιρροή τόσο στην ψυχολογία όσο και στη
συμβουλευτική. Από εκεί και πέρα, θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο
σημαντικούς ψυχολόγους του 20ού αιώνα. Ο Rogers υποστηρίζει ότι οι βασικές
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας καλή συμβουλευτικής σχέσης, καθώς και τη δημιουργία
ενός κλίματος που προωθεί την ανάπτυξη, στο οποίο τα άτομα μπορούν να προχωρήσουν και
να γίνουν ικανά να γίνουν ο πραγματικός εαυτός τους είναι: η ενσυναίσθηση και η ακριβής
κατανόηση που υποδηλώνει ότι ο σύμβουλος είναι σε θέση να συλλάβει με ακρίβεια το
υποκειμενικό κόσμου του συμβουλευόμενου, η γνησιότητα, που υποδηλώνει ή περιέχει την
ειλικρίνεια και τη γνησιότητα για βοήθεια και η άνευ όρων θετική αποδοχή, πράγμα που
συνεπάγεται ότι ο σύμβουλος πρέπει να αποδέχεται και να εκτιμά τη μοναδικότητα του
συμβουλευόμενου, χωρίς να αξιολογεί τη συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική προσέγγιση
του Rogers υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές την
αποτελεσματικότητα της. Η μη επικριτική τεχνική και η ζεστή σχέση μεταξύ του πελάτη και
του συμβούλου βοηθούν τα άτομα να ανοιχτούν και να είναι ελεύθερα κατά τη διάρκεια της
θεραπευτικής διαδικασίας. Οι βασικές προϋποθέσεις του Rogers για την ανάπτυξη μιας καλής
συμβουλευτικής σχέσης, βρίσκουν εφαρμογή σε αρκετούς τομείς συμβουλευτικής, όπως για
παράδειγμα στη διδασκαλία, στη συμβουλευτική καριέρας και στο coaching.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Rogers, τα άτομα που δεν μπορούν να χειριστούν τα εμπόδια στην
αυτοπραγμάτωση του εαυτού τους γίνονται άνθρωποι που δεν είναι ανοιχτοί στην εμπειρία
και εκδηλώνουν συναισθήματα άγχους ή σύγχυσης ή αναπτύσσουν νοσηρές προσωπικότητες.
Όπως δήλωσε ο Rogers (Corey, 2011) τα άτομα θα αναπτύξουν ανθυγιεινές προσωπικότητες
εάν δεν είναι ανοιχτοί στην εμπειρία. Παρόλο που το συμβουλευτικό μοντέλο που
αναπτύχθηκε από τον Rogers έχει υποστεί εξέλιξη και αλλαγή και παρά το γεγονός ότι αυτή η
προσέγγιση της συμβουλευτικής έχει απαρτίσει ένα κεντρικό θέμα στη βιβλιογραφία για
πολλά χρόνια, οι συναφείς ερευνητικές μελέτες που εστιάζουν στις παραπάνω προϋποθέσεις
και στη διερεύνηση της σημαντικότητάς τους παραμένουν ακόμα λίγες. Συνεπώς, απαιτείται
περαιτέρω μελλοντική έρευνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της
πολυπλοκότητας αυτού του φαινομένου. Είναι πιθανό ότι περαιτέρω έρευνα θα βρει λύσεις
σε ορισμένα από αυτά τα παράδοξα, ενώ άλλα μπορεί να παραμείνουν ως δίλημμα.
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Μετασχηματισμός μίας Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανισμό
μάθησης. Οφέλη και ο ρόλος της ηγεσίας
Transformation of a Primary School Unit into a learning organization. Benefits and the
role of leadership
Δημήτριος Δημοσθενίδης, Δάσκαλος, MSc, MEd, ddimosthenidis@hotmail.com
Dmitrios Dimosthenidis, Teacher, MSc, MEd ddimosthenidis@hotmail.com

Abstract: The concept of learning organizations has developed significantly over the last 30
years. The study of the effort to transform an organization into a learning organization is
based on a systemic view and is dominated by the ideas of collaboration, shared vision and
common goals, as well as continuous learning and improvement. Schools as educational
organizations can be transformed into learning organizations with multiple benefits for
teachers and students. The work initially aims at the conceptual demarcation of the basic
theoretical concepts it deals with, the concept of learning organization, organizational culture
and educational leadership. The analysis of the transformation of an elementary school into a
learning organization is attempted, documenting the need for transformation of the
organization and the benefits arising from the process are reported. The elements of
organizational culture that are considered necessary to achieve the transformation are
formulated. Finally, the role of leadership in this process is defined. The analysis of the
process and the resulting benefits can be a guide for training executives to attempt change.
Keywords: learning organizations, organizational culture, leadership
Περίληψη: Η έννοια των οργανισμών μάθησης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία 30 έτη.
Η μελέτη για την προσπάθεια μετασχηματισμού ενός οργανισμού σε οργανισμό μάθησης
βασίζεται στη συστημική θεώρηση και κυριαρχούν οι ιδέες της συνεργασίας, του κοινού
οράματος και των κοινών στόχων, καθώς και της συνεχούς μάθησης και βελτίωσης. Τα
σχολεία ως οργανισμοί εκπαίδευσης μπορούν να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης
με πολλαπλά οφέλη για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η εργασία έχει ως στόχο αρχικά την
εννοιολογική οριοθέτηση των βασικών θεωρητικών εννοιών που πραγματεύεται, την έννοια
του οργανισμού μάθησης, της οργανωσιακής κουλτούρας και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Επιχειρείται η ανάλυση της μετατροπής ενός δημοτικού σχολείου σε οργανισμό μάθησης,
τεκμηριώνοντας την ανάγκη για μετασχηματισμό του οργανισμού στα πλαίσια του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος και αναφέρονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία.
Διατυπώνονται τα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας που θεωρούνται ως απαραίτητα
για την επίτευξη του μετασχηματισμού. Τέλος, προσδιορίζεται ο ρόλος της ηγεσίας κατά τη
διαδικασία αυτή. Η ανάλυση της διαδικασίας και των οφελών που προκύπτουν μπορεί να
αποτελέσει τόσο οδηγό προς τα στελέχη εκπαίδευσης προκειμένου να επιχειρήσουν τη
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βελτίωση του οργανισμού που διευθύνουν όσο και προς την πολιτεία, προκειμένου να
θεσμοθετήσει διαδικασίες που να ευνοούν την επιχείρηση μετατροπής ενός σχολείου σε
οργανισμό μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Οργανισμοί μάθησης, οργανωσιακή κουλτούρα, ηγεσία

Εισαγωγή
Η σχολική μονάδα μπορεί να θεωρηθεί ως οργανισμός, αφού πρόκειται για μια ομάδα
ανθρώπων με καθιερωμένες σχέσεις και προσπάθειες μεταξύ των μελών της για την επίτευξη
ενός κοινού σκοπού (Κουτούζης, 2008). Κατά τη μελέτη των οργανισμών που θεωρούνται
οργανισμοί μάθησης κυριάρχησε η έννοια της συστημικής σκέψης. Ο Bertalanffy (1968)
δημιούργησε τον όρο Γενική Θεωρία Συστημάτων (General Systems Theory), η οποία
περιγράφει τις διεργασίες, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών που
αποτελούν έναν οργανισμό αλλά και τον τρόπο που αντιδρά με το περιβάλλον του. Σύμφωνα
με αυτή, μια σχολική μονάδα αποτελεί ένα παράδειγμα ανοικτού συστήματος
αλληλοεξαρτώμενων μερών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το εξωτερικό
περιβάλλον (Κατσαρός, 2008). Οι Argyris και Schon (1978) χρησιμοποίησαν τον όρο
οργανωσιακή μάθηση στο θεωρητικό μοντέλο όπου εισήγαγαν, με βάση το οποίο ένας
οργανισμός ανταποκρίνεται για να λύσει ένα πρόβλημα και μέσω της διαδικασίας αυτής, που
περιγράφεται σε τρία στάδια, επιτυγχάνει τη μάθηση και τη βελτίωσή του. Ο Senge (1990)
ήταν από τους πρώτους μελετητές που εισήγαγε την έννοια οργανισμός μάθησης. Περιέγραψε
τον οργανισμό μάθησης ως έναν οργανισμό όπου πρώτιστα θα πρέπει να κυριαρχεί η
συστημική σκέψη (systems thinking) προκειμένου να γίνεται κατανοητή η λειτουργία του ως
ένα σύνολο υποσυστημάτων και να βρίσκεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή λύση για την
επίτευξη των σκοπών του. Επιπλέον διέκρινε τέσσερα ακόμη στοιχεία τα οποία
παρατηρούνται σε οργανισμούς που μαθαίνουν: η προσωπική κυριαρχία (personal mastery),
νέα πρότυπα σκέψης (mental models), η ύπαρξη ενός κοινού οράματος (shared vision ) και η
ομαδική μάθηση (team learning). Ο Worrell (1995, p. 352) περιέγραψε τον οργανισμό
μάθησης ως: «Μια οργανωτική κουλτούρα που η ατομική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα,
ξεπερασμένοι τρόποι σκέψης διορθώνονται και ο σκοπός και το όραμα της οργάνωσης γίνονται
κατανοητά και υποστηρίζονται από τα μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή συστημάτων
σκέψης επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν πώς λειτουργεί πραγματικά η οργάνωση, να
σχηματίσουν ένα σχέδιο και να συνεργαστούν σε ομάδες για να το επιτύχουν». Η κουλτούρα
γενικότερα σχετίζεται με την πνευματική καλλιέργεια, την παράδοση μιας ομάδας ανθρώπων
ή τον τρόπο αντίδρασης σε συγκεκριμένες καταστάσεις (Μπαμπινιώτης, 2012). Στην
οργανωσιακή ψυχολογία, η έννοια της κουλτούρας σχετίζεται με τα είδη συμπεριφοράς τις
πεποιθήσεις και τις αξίες που υπάρχουν σε έναν οργανισμό. Στο μοντέλο που εισήγαγε ο
Schein (1996) η κουλτούρα διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο υπάρχουν οι
παρατηρούμενες συμπεριφορές των μελών. Το δεύτερο αποτελείται από τις αξίες που
ενυπάρχουν και τον καθορίζουν. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν οι ασυνείδητες παραδοχές που
καθορίζουν τις στάσεις σε έναν οργανισμό. Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζει ένα σχολείο ως
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προς τις στάσεις τις αξίες τις συμπεριφορές των μελών του και τις μεταξύ τους σχέσεις,
αποτελεί την σχολική κουλτούρα, ή οποία αναφέρεται και ως κλίμα του οργανισμού
(Ανθοπούλου, 1999). Η ηγεσία ορίζεται ως «η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει
τη συμπεριφορά ή/και τις πράξεις άλλων ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη κάποιων
επιθυμητών στόχων» (Κουτούζης 1999, σ. 140).
Συνοψίζοντας τις θεωρίες και τις έννοιες που συνδέονται μεταξύ τους και σχετίζονται με την
έννοια του οργανισμού μάθησης, αυτή περιλαμβάνει την πορεία του οργανισμού προς ένα
κοινό στόχο – όραμα (Park, 2008), έχοντας ως βασική αξία τη συνεργασία μεταξύ των μελών
του οργανισμού (Fullan, 1995), την ύπαρξη συνεχών ευκαιριών μάθησης (Watkins &
Marsick, 1996) και τη διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του οργανισμού (Fullan,
1995· Park, 2008). Στην πορεία αυτή αλλάζουν οι υπάρχουσες πρακτικές, αξίες και τρόποι
λήψης αποφάσεων δημιουργώντας έτσι μια νέα κουλτούρα στον οργανισμό. Τελικό προϊόν
της διαδικασίας αυτής αποτελεί η βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού (Senge, 2012). Ο
διευθυντής ενός σχολικού οργανισμού ως ηγέτης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
παρακίνησης του προσωπικού και ενορχηστρωτή της διαδικασίας μετασχηματισμού ενός
οργανισμού σε οργανισμό μάθησης (Higgins et al, 2012· Kirkham, 2005).

Μετασχηματισμός ενός δημοτικού σχολείου σε οργανισμό μάθησης
Τα δημοτικά σχολεία αποτελούν οργανισμούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την ανάλυση
της εισαγωγής προκύπτει ότι μπορούν να μετατραπούν σε οργανισμούς μάθησης. Στις
παρακάτω ενότητες θα διατυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην πλειοψηφία των σχολικών
μονάδων και στη συνέχεια θα παρατεθούν οι πρακτικές και δεξιότητες που μπορούν να
μετατρέψουν ένα δημοτικό σχολείο σε οργανισμό μάθησης και να αλλάξουν την
οργανωσιακή του κουλτούρα. Τέλος, θα συζητηθεί ο ρόλος του διευθυντή και οι δυνατότητές
που έχει για δράση και αλλαγή του οργανισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

1. Τεκμηρίωση της ανάγκης για μετασχηματισμό στα πλαίσια του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος
Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ανάγκη για μετασχηματισμό, είναι αναγκαία η αποτύπωση
της τωρινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από μελέτες
που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο σχετικά με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας
των σχολείων και τις απόψεις των εκπαιδευτικών (Παπάζογλου και Κουτούζης, 2017·
Λιακοπούλου, 2018), φαίνεται ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ισχυροί οργανισμοί
μάθησης στο σύνολό τους. Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικοί λόγοι
στους οποίους πιθανόν να οφείλεται το μειωμένο ποσοστό.
Στα πλαίσια της συγκεντρωτικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι
εκπαιδευτικοί είναι συνηθισμένοι να λειτουργούν σε τυπικά θεσμικά πλαίσια. Το Υπουργείο
Παιδείας αποστέλλει συνεχώς αποφάσεις και εγκυκλίους, οι οποίες ορίζουν πολλά θέματα
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της καθημερινής ζωής για τα οποία θα έπρεπε να πραγματοποιείται η λήψη απόφασης από
τον εκάστοτε σύλλογο διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το ρόλο του διεκπεραιωτή
των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο ακόμη και για απλά ζητήματα. Βασικοί εκπαιδευτικοί
νόμοι που ορίζουν τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, (Νόμος 1566/1985· Υπουργική
Απόφαση με ΦΕΚ 1340 τ. Β’/2002) ορίζουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο σύλλογο
διδασκόντων και υπάρχει περιορισμένη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Εξαίρεση αποτελεί ο Nόμος 4547/2018 όπου προβλέπονταν αυξημένες
δυνατότητες συνεργασίας, ο οποίος όμως δεν εφαρμόστηκε ολοκληρωμένα στην πράξη. Οι
εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν κυρίως προγραμματισμό της τάξης τους, χωρίς απαραίτητα
ένα κοινό στόχο που να τους κινητοποιεί και να τους εμπνέει. Η συνεργασία δεν είναι
ουσιαστική όπως στις περιπτώσεις κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού ή συνδιδασκαλίας δύο
εκπαιδευτικών (Λιακοπούλου, 2018). Ο πρόσφατος Nόμος 4823/2021 αποτέλεσε μία ακόμη
προσπάθεια για αύξηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, προβλέποντας συγκεκριμένες
διαδικασίες προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης δράσεων. Μειονέκτημα του
αποτελεί το γεγονός πως σχετίζεται με την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
από θεσμοθετημένα στελέχη εκτός σχολικής μονάδας, προβλέπει συγκεκριμένες άκαμπτες
διαδικασίες και αποτελεί πεδίο διαμάχης των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών με το Υπουργείο
Παιδείας έως και σήμερα. Συνεπώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, προκειμένου να διαφανούν οι
όποιες αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση .
Ερευνητές όπως ο Fullan (2010) διατύπωσαν την έλλειψη κουλτούρας ανταλλαγής ιδεών και
πληροφοριών που διακρίνει τους εκπαιδευτικούς και τη σχετική απομόνωση που
παρατηρείται σχετικά με τη διδασκαλία που πραγματοποιείται στις τάξεις. Η επιμόρφωση στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πραγματοποιείται κυρίως με τη μορφή της
αυτοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις υλοποιούνται σε
μικρό βαθμό (Λιακοπούλου, 2018) και δε σχετίζονται με ένα ενιαίο στόχο – όραμα που έχει
τεθεί στη σχολική μονάδα. Ο Νόμος 4823/2021 θεσμοθέτησε 15 ώρες υποχρεωτικής
ενδοσχολικής επιμόρφωσης ανά διδακτικό έτος, ωστόσο δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες όσον
αφορά την αποτελεσματικότητα της διάταξης, καθώς διανύεται το πρώτο έτος από την
εφαρμογή του νόμου. Τέλος, μία παράμετρος που σχετίζεται με τη γήρανση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, φαινόμενο που εντάθηκε με την πολιτική της κατάργησης των
προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών από το 2010 έως το 2020, είναι ο συντηρητισμός που
υπάρχει στα σχολεία και η φυσιολογική αντίσταση στην αλλαγή που παρατηρείται σε
μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Η μελέτη των Kools & Stolls (2016) που
δημοσιεύτηκε ως φύλλο εργασίας του ΟΟΣΑ, αναλύει την ιδεατή κατάσταση ενός
οργανισμού μάθησης, η οποία περιλαμβάνει επτά διαστάσεις: ανάπτυξη κεντρικού οράματος
επικεντρωμένο στη μάθηση όλων των μαθητών, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού προσωπικού, ομαδική μάθηση και συνεργασία εκπαιδευτικών, καθιέρωση
κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας, εφαρμογή συστημάτων για ανταλλαγή γνώσεων και
μάθησης, μάθηση λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας,
καθιέρωση της ηγεσίας της μάθησης (learning leadership). Όταν πραγματοποιείται
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προσπάθεια για μετασχηματισμό μιας σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης,
παρατηρούνται οφέλη που απορρέουν από τις παραπάνω διαστάσεις.
Η συνεργασία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε οργανισμούς
μάθησης. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και
τη συνεργασία σε ομάδες, έχουν επισημανθεί από πλήθος μελετών (Fullan, 1994· Goddard,
Goddard & Tschannen-Moran, 2007· Shachar & Schmueelevitz, 1997· Powder, 1999·
Σιακοβέλη, 2011). Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται προσωπικά, επικρατούν εσωτερικά
κίνητρα, αποκτούν γνώσεις και αίσθημα ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας. Η ποιότητα
διδασκαλίας και οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώνονται. Ειδικότερα η συνεργασία μεταξύ
σχολικών μονάδων μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, στη
διεύρυνση ευκαιριών μάθησης, αλλά και στην αντιμετώπιση των αναγκών ευάλωτων ομάδων
εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τους Ainscow, Mujis & West (2006). Ο Park (2008) τόνισε τη
συμβολή των οργανισμών μάθησης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται και ατομικά και επωφελούνται από τη λειτουρ γία ενός τέτοιου
οργανισμού. Τέλος, η ύπαρξη ενός κεντρικού οράματος στο σχολείο αποτελεί μια δέσμευση
των μελών, η οποία οδηγεί σε κοινή πορεία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
(Brunner, Davidson & Mitchell, 1997). Η δέσμευση αυτή μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για
τους εκπαιδευτικούς, να νιώσουν ικανοποίηση από την εργασία τους και να αποδώσουν
καλύτερα (Wahyuni, Christiananta & Eliyana, 2014).

2. Στοιχεία οργανωσιακής κουλτούρας στην πορεία προς τον μετασχηματισμό
Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι οργανισμοί μάθησης
παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν
αναλυτικότερα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και θα πραγματοποιηθεί
εστίαση στα χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι μπορούν να επιτύχουν το μετασχηματισμό ενός
δημοτικού σχολείου.
Απαραίτητο στοιχείο για την προσπάθεια μετασχηματισμού ενός σχολείου είναι η ύπαρξη
ενός κοινού οράματος. Η βοήθεια τεχνικών κατά τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης
και τη δημιουργία οράματος, όπως ο καταιγισμός ιδεών, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των
εκπαιδευτικών, την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εύρεση λύσεων που
θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που θα τεθούν (Brunner, Davidson & Mitchell,
1997). Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ενεργοποίησή της
συμβάλει ιδιαίτερα στην προσπάθεια για την επίτευξη ενός οράματος για τη σχολική μονάδα,
σύμφωνα με τη συστημική σκέψη. Ο Fullan (1994) υποστήριξε ότι η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία μια
αλλαγή στη σχολική μονάδα. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι εκφραστές της
πολιτικής που αποφασίζεται και προσπαθούν να μεταδώσουν γνώσεις και αξίες στους
«πελάτες» - συμμετέχοντες που είναι οι μαθητές. Η επιμόρφωση δε θα πρέπει να είναι
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μεμονωμένου και αποσπασματικού χαρακτήρα, αλλά να αποσκοπεί στην υλοποίηση του
οράματος και να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες, ελλείψεις και ενδιαφέροντα των
εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη της κουλτούρας συνεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την
αλλαγή των τωρινών πρακτικών λειτουργίας και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών
συνεργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ίσως ενός θεσμοθετημένου τρόπου
λειτουργίας που θα πηγάζει από τη συναίνεση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία ομάδων
εργασίας από τους ίδιους. Η συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών περί της σημαντικότητας
αυτής της πρακτικής αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Πολύ σημαντικός είναι και ο
ρόλος των υποδομών. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν στην οργανωσιακή
κουλτούρα θα πρέπει να βασίζονται στην ύπαρξη των υποδομών εκείνων που θα βοηθούν τα
μέρη του οργανισμού να υλοποιούν με επιτυχία τα καθήκοντά τους. Οι υποδομές αφορούν το
σύνολο των υλικοτεχνικών μέσων του σχολείου, π.χ. επάρκεια σε αίθουσες, τεχνολογικού
εξοπλισμού, μαθησιακού υλικού, εποπτικών μέσων διδασκαλίας κ.α. Το σχολικό κλίμα
αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας μιας σχολικής μονάδας όχι μόνο ως προς το
μετασχηματισμό της σε οργανισμό μάθησης αλλά και ως προς τη γενικότερη λειτουργία και
αποδοτικότητά της. Σε έναν οργανισμό που θέλει να μετατραπεί σε οργανισμό μάθησης
κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει θετικό κλίμα, ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών
και πνεύμα συναδελφικότητας και αλληλοβοήθειας. Το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από
τον τρόπο και τα είδη επικοινωνίας μεταξύ των μελών του οργανισμού (Αθανασούλα –
Ρέππα, 1999). Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιούνται συνεχείς προσπάθειες για
καινοτομία στη σχολική μονάδα, τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και στο οργανωτικό –
διοικητικό τομέα (Kools & Stolls, 2016), καθώς αποτελεί και αυτή στοιχείο οργανωσιακής
κουλτούρας, συνδεδεμένο με την αλλαγή πρακτικών και την προσπάθεια για επίλυση
ζητημάτων με διαφορετικό τρόπο από τα συνηθισμένα. Ο διευθυντής αποτελεί ίσως το
σημαντικό παράγοντα, καθώς είναι ο ηγέτης – καταλύτης που θα πρέπει να συντονίσει και να
πείσει τους εκπαιδευτικούς στην πορεία προς την αλλαγή κουλτούρας του οργανισμού. Ο
ρόλος του θα αναφερθεί εκτενώς στην επόμενη ενότητα.

3. Ο ρόλος της ηγεσίας
Η συνεισφορά του διευθυντή και η σπουδαιότητα του ρόλου του στο μετασχηματισμό των
οργανισμών σε οργανισμούς μάθησης διατυπώνεται από αρκετούς μελετητές (Fullan, 2010·
Kools & Stoll, 2016· Silins, Mulford & Zarins, 2002· Treleaven, 2004). Στο ελληνικό
συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης (Κουτούζης, 2008) υπάρχουν μικρές
δυνατότητες για διαφοροποίηση δομικών στοιχείων που αφορούν ζητήματα της σχολικής
μονάδας. Ο ρόλος του διευθυντή είναι περιορισμένος και εν μέρει διαχειριστικός. Ωστόσο η
συμβολή του είναι πολύτιμη στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τόσο τις σχέσεις του με το
προσωπικό, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, προκειμένου να επιτύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα, όσον αφορά το μετασχηματισμό του σχολείου σε οργανισμό
μάθησης.
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Οι Kools & Stoll (2016, σ. 58) στη μελέτη τους χρησιμοποιούν τον όρο ηγεσία της μάθησης
ως το στυλ ηγεσίας που θα πρέπει να συναντάται σε οργανισμούς μάθησης. Ο ρόλος του
διευθυντή σε έναν τέτοιο οργανισμό είναι να:
▪

είναι ενεργός και παράγοντας αλλαγής στη σχολική μονάδα

▪

βοηθά στη δημιουργία ηγετών στον οργανισμό, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο
και των μαθητών

▪

εξασφαλίζει προϋποθέσεις για συνεργασία

▪

διασφαλίζει τη συνέπεια των ενεργειών του οργανισμού με το όραμα τους στόχους
και τις αξίες που έχει θέσει

▪

προωθεί την αλλαγή και την καινοτομία

▪

προωθεί τη συνεργασία με άλλα σχολεία, τοπική κοινωνία, καθώς και άλλους
οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια κτλ.

▪

εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών
και γενικότερων αναγκών των μαθητών.

Η επικοινωνία είναι άλλη μία βασική παράμετρος που συμβάλλει στο μετασχηματισμό των
οργανισμών. Με την κατάλληλη επικοινωνία επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία,
βελτιώνεται η ποιότητα των λειτουργιών του οργανισμού και του σχολικού κλίματος,
επιτυγχάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων η τη βελτίωση γνώσεων
και πρακτικών, διευκολύνεται ο προγραμματισμός και η σχεδιασμός υλοποίησης του
οράματος του σχολείου και διευκολύνεται ο χειρισμός των άτυπων ομάδων (Αθανασούλα –
Ρέππα, 1999). Ο διευθυντής ως προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αποτελεί βασικό
παράγοντα αποτελεσματικής επικοινωνίας και θετικού σχολικού κλίματος (Halawa, 2005).
Έτσι, θα πρέπει να προωθεί μορφές ανοικτής επικοινωνίας που να οδηγούν στη βελτίωση του
σχολικού κλίματος (Baldomir, 2009). Η μετάδοση της πληροφορίας προς όλα τα μέλη του
οργανισμού, καθώς και η ανταλλαγή ιδεών και γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί
άλλον έναν παράγοντα επιτυχίας ενός οργανισμού μάθησης. Ο ρόλος του διευθυντή είναι
ιδιαίτερα σημαντικός προκειμένου να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς, να οργανώσει και να
συντονίσει τέτοιου είδους προσπάθειες και πρακτικές (Fullan, 2010· Treleaven, 2004). Τέλος,
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου
να αποδίδει τα μέγιστα δυνατά προς τη βελτίωση του οργανισμού. Ο διευθυντής θα πρέπει να
αναγνωρίζει συνεχώς το έργο των εκπαιδευτικών, να εκτιμά την περίσταση στην οποία
βρίσκονται και τις ψυχικές ανάγκες της δεδομένης στιγμής οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν
την απόδοσή τους (Everard & Morris, 1999).

Συμπεράσματα
Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον μιας σχολικής μονάδας και
εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς απαιτούν και την τροποποίηση των εκπαιδευτικών
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οργανισμών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο τους. Όπως φάνηκε από
την ανάλυση που προηγήθηκε, ο μετασχηματισμός μιας σχολικής μονάδας σε οργανισμό
μάθησης δεν αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο και προσπάθεια από όλα
τα μέλη του οργανισμού. Τα οφέλη που προκύπτουν από έναν οργανισμό που παρουσιάζει
στοιχεία οργανισμού μάθησης είναι πολλαπλά και αφορούν όλα τα μέρη που αποτελούν τον
οργανισμό, την ηγεσία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές (Bowen et al., 2007· Fullan, 2010·
Harris & Jones, 2015). Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται προσωπικά και επαγγελματικά (Park,
2008), αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους (Goddard & Tschannen-Moran, 2007),
αποκτούν εσωτερικά κίνητρα, οδηγώντας στην υλοποίηση του οράματος του σχολείου και
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (Wahyuni, Christiananta & Eliyana, 2014), ενώ
παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα της μάθησης που απολαμβάνουν οι μαθητές (Ainscow,
Mujis & West, 2006).
Η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού απαιτεί καταρχήν τη συναίνεση και την εμπλοκή
όλων των μελών. Στη διαδικασία αυτή το σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής
της σχολικής μονάδας (Reynolds et al, 2014· Muijs et al, 2014). Ως ηγέτης πρέπει να
παρακινήσει κατάλληλα το προσωπικό, να οργανώσει, να συντονίσει, να δημιουργήσει
προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, να προωθεί μορφές ανοικτής
επικοινωνίας και να εργαστεί προς την υλοποίηση ενός καθορισμένου κοινού οράματ ος
(Kools & Stoll, 2016). Επιπλέον, να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα όποια προβλήματα
παρουσιάζονται και απειλούν τον οργανισμό με στασιμότητα και με άρνηση αλλαγής τρόπου
σκέψης, πρακτικών και λειτουργιών που συντελούνται (Ανθοπούλου, 1999· Everard &
Morris, 1999 ).
Στα πλαίσια του ελληνικού συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος οι θεσμοθετημένες
λειτουργίες του σχολείου είναι αυστηρώς προδιαγεγραμμένες. Φαίνεται ότι τα ελληνικά
σχολεία παρουσιάζουν σε μικρό βαθμό χαρακτηριστικά των οργανισμών μάθησης
(Παπάζογλου και Κουτούζης, 2017). Παρόλο που πρόσφατοι νόμοι (Nόμος 4547/2018·
Nόμος 4823/2021) επιχείρησαν να μετασχηματίσουν διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τις
διαδικασίες που παρατηρούνται σε ένα οργανισμό μάθησης, όπως η ανάπτυξη συνεργασίας
και η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και να προσδώσουν περισσότερες
δυνατότητες αυτονομίας στη διοίκηση του σχολείου, ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν πλήρως
στην πράξη προκειμένου να υλοποιηθούν έρευνες που να αποτιμούν τον βαθμό στον οποίο
πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην κουλτούρα των μελών που αποτελούν το σχολικό
περιβάλλον και απόκτηση χαρακτηριστικών που συναντούνται σε οργανισμούς μάθησης.
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Η διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού πριν την παραγωγή γραπτών κειμένων. Μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση
The teaching of planning strategies before the production of written texts. A
bibliography review
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Abstract: There is strong evidence that teaching planning strategies before writing is an
effective way to enhance young students' written speech. According to Pressley and
Afflerbach (1995), learning strategies are the set of thoughts or behaviors that one adopts to
facilitate the learning process and can be used before, during and after teaching. Based on
multiple sources of information, Graham and Harris (2009) suggested that teaching planning
strategies and sentence combination are effective teaching practices for teaching written
language. More specifically, regarding the effect of planning teaching on students' written
performance, students write texts of better quality and greater scope (De La Paz & Graham,
2002; Graham & Harris, 2000). However, little is known about the specific results and
benefits of teaching these strategies. In particular, the teaching community is less familiar
with the results of research on teaching planning strategies as well as whether students put the
planning stage into practice before they start producing written texts. It was therefore
considered, particularly interesting to study this part of planning in the Greek educational
reality, though research on planning and the impact it has on student’s writing.
Keywords: Planning, Written Language Production, Strategies and Methods of Planning,
Teaching Interventions
Περίληψη: Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού πριν
από την παραγωγή γραπτών κειμένων, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να
ενισχύσουμε τον γραπτό λόγο των νέων μαθητών. Σύμφωνα με τους Pressley και Afflerbach
(1995), οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν το σύνολο των σκέψεων ή των συμπεριφορών
που υιοθετεί κανείς για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πριν τη διδασκαλία, κατά την διάρκεια αλλά και μετά από αυτή.
Βασισμένοι σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών, οι Graham και Harris (2009), πρότειναν ότι η
διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού και συνδυασμού προτάσεων αποτελούν
αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές για την διδασκαλία του γραπτο ύ λόγου. Πιο
συγκεκριμένα, σχετικά με την επίδραση της διδασκαλίας του σχεδιασμού στην γραπτή
επίδοση των μαθητών, οι μαθητές γράφουν κείμενα καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης
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έκτασης (De La Paz & Graham, 2002; Graham & Harris, 2000). Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά
σχετικά με συγκεκριμένα αποτελέσματα και οφέλη από τη διδασκαλία αυτών των
στρατηγικών. Ιδιαίτερα, στην κοινότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι τόσο γνωστά τα
αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με την διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού καθώς και το
αν οι μαθητές κάνουν πράξη το στάδιο του σχεδιασμού, πριν ξεκινήσουν να παράγουν
γραπτά κείμενα. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί το κομμάτι αυτό του
σχεδιασμού μέσα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, μέσα από έρευνες που
αφορούν στον σχεδιασμό και τον αντίκτυπο που έχει στα γραπτά των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Στρατηγικές και Μέθοδοι
Σχεδιασμού, Διδακτικές Παρεμβάσεις

Εισαγωγή
Ο σχεδιασμός του κειμένου είναι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες στη σύνθεση
κειμένων και παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αποτελεσματικών κειμένων
(Scardamalia & Bereiter, 1986). Ο σχεδιασμός είναι, σύμφωνα με τα περισσότερα μοντέλα
παραγωγής γραπτού λόγου, το πρώτο επίπεδο του συστήματος επεξεργασίας π ληροφοριών.
Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ο συγγραφέας θέτει στόχους, γεννά ιδέες και τις οργανώνει
με βάση το κείμενο που θέλει να αναπτύξει (Graham, 2006; Harris, Graham & Mason 2003;
Mc Cutchen, 2006; Σπαντιδάκης, 2004). Κατά την διάρκειά του ο συγγραφέας επιχειρεί να
ανακαλέσει μια πληροφορία από τη μνήμη του και στη συνέχεια να την οργανώσει έτσι που
να εξυπηρετεί τις προθέσεις του. Για να μπορέσει επομένως να αναπτύξει το θέμα του, είναι
συνήθως αναγκαίο να αναταξινομήσει και να αναπροσαρμόσει τις διαθέσιμες πληροφορίες
που θέλει να καταγράψει. Όσο πιο απαιτητικό είναι το θέμα που πρόκειται να γράψει, όσο
λιγότερο βιωματικές είναι οι πληροφορίες του και όσο λιγότερο έμπειρος είναι στο είδος του
κειμένου που γράφει, τόσο πιο απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός.
Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι να διαπιστωθεί ότι οι μαθητές μπορούν να
επιδοθούν σε δραστηριότητες σχεδιασμού, αν έχει προηγηθεί κάποια αποτελεσματική
διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού. Επιπλέον, σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι η συστηματική
εξάσκηση των μαθητών στη χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην επιτυχή διεκπεραίωση της
γραπτής έκφρασης, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται το πώς διεκπεραιώνουν τη
διαδικασία της συγγραφής (μεταγνωστική δεξιότητα), και κατά συνέπεια να συμβάλλει στην αυτονομία
μάθησης (Chamot, 2004; Graham & Harris, 2000; Hsiao & Oxford, 2002; Harris & Pressley, 1991;
Pressley & Afflerbach, 2012).

1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση- Ερευνητικός Προβληματισμός
Η διδασκαλία της γραφής αποτελεί αναγκαιότητα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον
Graves (1983), η γραφή είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν κατακτάται αυτόματα ως
επέκταση του προφορικού λόγου, αλλά απαιτεί ειδική διδασκαλία παράλληλα με την
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ανάγνωση. Σύμφωνα με τον Kellogg (1994), η παραγωγή γραπτού λόγου είναι ιδιαίτερα
σημαντική καθώς ο μαθητής μέσω αυτής μαθαίνει να εκφράζεται και να τη χρησιμοποιεί είτε
ως μέσο για να μεταδώσει ένα μήνυμα σε έναν ή περισσότερους αναγνώστες, επιτυγχάνοντας
έτσι τους επικοινωνιακούς στόχους, είτε ως μέσο για να μεταφέρει πληροφορίες σε κάποιο
ακροατήριο. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι απαραίτητη για την ακαδημαϊκή επίτευξη, την
απασχόληση και τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας. Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι μαθητές
χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο για να μάθουν ποικιλία θεμάτων, να προωθήσουν την
κατανόησή τους σε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές και να εκφραστούν (Wollak &
Koppenhaver, 2011). Ένας μαθητής χρειάζεται να δείξει επιδεξιότητα στην αφομοίωση
χαρακτηριστικών από γνωστικά, λεκτικά, συναισθηματικά, οπτικό -κινητικά και αυτόρυθμιστικά συστήματα (Hayes, 2006; Schumaker & Deshler, 2003; Singer & Bashir, 2004).
Αυτό υποδηλώνει την ικανότητα του μαθητή να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική
διαδικασία ώστε να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για τη συγγραφή
ενός κειμένου και να ενεργοποιεί τις δεξιότητες που προαπαιτούνται για τη διαδικασία αυτή.
Ο μαθητής, όταν παράγει γραπτό κείμενο συνδυάζει δύο ρόλους: το ρόλο του συγγραφέα δημιουργού και το ρόλο του γραμματέα-συγγραφέα (Σπαντιδάκης, 2011).
Σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών, οι καλοί συγγραφείς φαίνονται να σχεδιάζουν
περισσότερο και αναθεωρούν τις σκέψεις τους επανεξετάζοντας τόσο τους στόχους όσο και
το περιεχόμενο του κείμενου που έχουν συγγράψει (Grabe & Kaplan, 1996; Griva et al.,
2009). Έχει καταγραφεί επίσης ότι οι έμπειροι συγγραφείς συνθέτουν πιο εκτενή κείμενα, σε
αντίθεση με τους αρχάριους που συγγράφουν σύντομα κείμενα εξαιτίας της έλλειψης
ενδιαφέροντος ή του φόβου των πιθανών λαθών (Brooks, 1985). Οι καλοί συγγραφείς
χρησιμοποιούν τρείς πρωτογενείς, αναδρομικές διαδικασίες: 1) τον σχεδιασμό, 2) τη πρώτη
γραφή και 3) την αναθεώρηση. Αυτές οι διαδικασίες είναι γνωστές ως στρατηγικές
παραγωγής γραπτού λόγου (Peterson-Karlan, 2011). Οι Bereiter και Scardamalia (1987)
υποστηρίζουν ότι οι λιγότερο έμπειροι συγγραφείς κειμένων συνήθως δεν αφιερώνουν
ιδιαίτερο χρόνο στο σχεδιασμό της γραπτής δραστηριότητας και συχνά αδιαφορούν για την
αναθεώρηση και διόρθωση του γραπτού κειμένου. Eπιπλέον, όταν εμπλέκονται στην
διαδικασία της «αυτοδιόρθωσης» εστιάζουν μόνο σε επιφανειακά λάθη, όπως λάθη που
σχετίζονται με την ορθογραφία των λέξεων, και όχι σε λάθη που αφορούν στη συνεκτικότητα
και το επικοινωνιακό μήνυμα του κειμένου (Horning & Becker, 2006).
Η αύξηση της ικανότητας σχεδιασμού των αρχάριων συγγραφέων είναι κρίσιμη, καθώς ο
σχεδιασμός μπορεί να τους βοηθήσει να παράγουν περιεχόμενο και να δημιουργήσουν μια
οργανωτική δομή των κειμένων τους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός μπορεί να λειτουργήσει ως μια
εξωτερική μνήμη, όπου τα παιδιά αποθηκεύουν ιδέες για να συμπεριλάβουν στο κείμενό τους
και σχεδιάζουν πώς θα το παράγουν (De La Paz & Graham, 2002). Ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει τρία υπο-στάδια: την παραγωγή ιδεών (generating ideas), την οργάνωση
(organizing) και την οριοθέτηση στόχων (goalsetting) (Flower & Hayes, 1981). Η παραγωγή
ιδεών περιλαμβάνει την ανάκληση των σχετικών πληροφοριών από τη μακρόχρονη μνήμη.
Μερικές φορές αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ καλά ανεπτυγμένες και οργανωμένες στη
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μνήμη, ενώ άλλες φορές μπορεί κανείς να παράγει μόνο αποσπασματικές, ασύνδετες, ακόμη
και αντιφατικές σκέψεις, σαν τα κομμάτια ενός ποιήματος που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί
(Flower & Hayes, 1981). Η οργάνωση των ιδεών αποτελεί μια δεύτερη ενέργεια που
συμβαίνει κατά τον σχεδιασμό. Όταν η δομή των ιδεών που βρίσκ ονται ήδη στη μνήμη του
συγγραφέα δεν προσαρμόζονται επαρκώς σ’ αυτό που θέλει να γράψει ο συγγραφέας, τότε η
υπο-διαδικασία της οργάνωσης λαμβάνει χώρα και βοηθά τον συγγραφέα να παράγει νόημα,
να δώσει μια ουσιαστική δομή στις ιδέες του. Μπορεί δηλαδή να ομαδοποιήσει τις ιδέες ή να
δημιουργήσει καινούργιες έννοιες. Επιτρέπει στο συγγραφέα να προσδιορίσει τις κατηγορίες,
να ψάξει για τις υφιστάμενες ιδέες που αναπτύσσουν το συγκεκριμένο θέμα και να
αναζητήσει άλλες ιδέες που περιλαμβάνουν ή εντάσσουν αυτό το θέμα (Flower & Hayes,
1980). Η διαμόρφωση των στόχων είναι μια ακόμα υπο-διαδικασία του σχεδιασμού, η οποία
δεν έχει μελετηθεί τόσο πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντική. Η
στοχοθεσία είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής γραπτού
κειμένου. Οι στόχοι μπορεί να είναι διαδικαστικοί και στόχοι περιεχομένου ή ακόμα συχνά
να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικοί στόχοι είναι ο τρόπος που οι συγγραφείς
καθοδηγούν τους εαυτούς τους κατά τη διαδικασία της συγγραφής. Οι στόχοι περιεχομένου
διευκρινίζουν όλα αυτά που ο συγγραφέας θέλει να πει ή να κάνει στους αποδέκτες του. Το
πιο σημαντικό είναι ότι οι στόχοι δημιουργούνται από τον ίδιο τον συγγραφέα. Αν και κάποια
σχέδια και κάποιοι στόχοι μπορεί να ανασυρθούν κατευθείαν από τη μακρόχρονη μνήμη, οι
περισσότεροι στόχοι που θέτει ο συγγραφέας, δημιουργούνται, αναπτύσσονται και
αναθεωρούνται μέσω των ίδιων διαδικασιών που δημιουργούν και οργανώνουν τις νέες ιδέες
(Flower & Hayes, 1981). Σε παιδιά σχολικής ηλικίας, οι στόχοι καθορίζονται πολλές φορές
από τον εκπαιδευτικό με βάση κάθε φορά το πλαίσιο διδασκαλίας της γραπτής παραγωγής
(Flower & Hayes, 1980).
Στο μοντέλο των Flower και Hayes (1980), η διαδικασία του σχεδιασμού είναι μια πολύ
σημαντική, αλλά και περίπλοκη διαδικασία. Οι στρατηγικές σχεδιασμού δεν είναι ίδιες για
όλους, αλλά μπορεί να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές από άτομο σε άτομο. Ο
σχεδιασμός, δηλαδή, η παραγωγή και οργάνωση ιδεών σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό
των σκοπών, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην έμπειρη συγγραφή. Έρευνες έχουν δείξει ότι
όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος των προ-συγγραφικών παύσεων και του σχεδιασμού των
συγγραφέων, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα των γραπτών τους. Η αύξηση της ικανότητας
σχεδιασμού των αρχάριων συγγραφέων είναι κρίσιμη, καθώς ο προ-σχεδιασμός μπορεί να
τους βοηθήσει να παράγουν περιεχόμενο και να δημιουργήσουν μια οργανωτική δομή των
κειμένων τους (Flower & Hayes, 1980). Σύμφωνα με τους Bereiter & Scardamalia (1986), o ι
μαθητές τις περισσότερες φορές δυσκολεύονται με τη παραγωγή κειμένων και προσπερνούν
την διαδικασία του σχεδιασμού. Για τους μαθητές, η διαδικασία παραγωγής κειμένου είναι
μια απλή διαδικασία που αποδεικνύει πως γράφουν αυτά που γνωρίζουν. Όποια ιδέα ή σκέψη
έρχεται στο μυαλό τους την αποτυπώνουν απλά στο χαρτί, θεωρώντας ότι έτσι παράγουν
σωστά γραπτό λόγο (Santagelo, Harris & Graham, 2008). Οι Santagelo, Harris & Graham
(2008) αναφέρουν μάλιστα ότι σπάνια οι μαθητές χρησιμοποιούν προχωρημένες στρατηγικές
σχεδιασμού, ακόμα και όταν κατευθύνονται και καθοδηγούνται στο πώς να τις
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χρησιμοποιήσουν. Δεν χρησιμοποιούν τις γνωστικές τους διαδικασίες κατόπιν στρατηγικής,
με αποτέλεσμα μια προηγούμενη ιδέα να καθοδηγεί αυτό που θα ακολουθήσει. Το παραπάνω
έχει ως αποτέλεσμα να μην προσέχουν πώς να οργανώσουν ορθά το κείμενό τους, ποιους
περιορισμούς θα θέσουν στο θέμα τους, ποιο κειμενικό είδος χαρακτηρίζει το γραπτό τους
κείμενο, ποιοι είναι οι στόχοι και οι αποδέκτες του κειμένου τους. Ο σχεδιασμός είναι για
τους μαθητές ένα πρόχειρο σχέδιο και αποτελείται από ένα σύνολο προτάσεων που απλά τις
γράφουν ξανά στην «επίσημη» διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου (Santagelo, Harris &
Graham, 2008; Donovan & Smolkin, 2001; Langer, 1986); Myhill, 2009).
Το αποτελεσματικό γράψιμο απαιτεί περισσότερο την ανάπτυξη αποτελεσματικών
στρατηγικών για τις γνωστικές διαδικασίες του σχεδιασμού, την κατάρτιση και την
αναθεώρηση του κειμένου (Graham & Harris, 1992). Βασισμένοι σε πολλαπλές πηγές
πληροφοριών, οι Graham και Harris (2009), πρότειναν ότι η διδασκαλία στρατηγικών
σχεδιασμού και συνδυασμού προτάσεων αποτελούν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές
για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου (Glaser & Brunstein, 2007; Graham, Harris, & Mason ,
2005; Harris, Graham, & Mason, 2006; Wong, Hoskyn, Jai, Ellis, & Watson, 2008). Οι Harris
et al. (2008) και ο Kellogg (1988) αναφέρουν ότι το σχεδιάγραμμα μπορεί να λειτουργήσει
σαν μια εξωτερική μνήμη στην οποία οι μαθητές μπορούν να αποθηκεύσουν ιδέες που θα
συμπεριλάβουν στο κείμενό τους. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ικανότητα
σχεδιασμού των άπειρων μαθητών, καθώς ο σχεδιασμός θα τους βοηθήσει να παράγουν
περιεχόμενο και να δημιουργήσουν κείμενα με οργανωμένη δομή. Η δημιουργία
σχεδιαγράμματος είναι ένα είδος οργανωτικής στρατηγικής που έχει λάβει παραδοσιακά
πολλή προσοχή. Τα σημαντικά και τα λιγότερο σημαντικά σημεία είναι γραμμένα σε
συντομογραφίες, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή φράσεις. Σε συμβολικά περιγράμματα
(όπως οι πίνακες), οι βασικές έννοιες, λέξεις ή φράσεις συνδέονται λειτουργικά σε ένα
δισδιάστατο διάγραμμα (Weinstein & Mayer, 1983).
Μία δημοφιλής μέθοδος που προτείνεται από πολλούς ερευνητές είναι η λεγόμενη
«Διαδικαστική Προσέγγιση στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου» (Process Approach to
Writing). Αυτή η διδακτική προσέγγιση βασίζεται στην άποψη ότι η έμπειρη συγγραφή ενός
κειμένου προϋποθέτει τη σωστή χρήση του σχεδιασμού, της πρώτης καταγραφής, της
βελτίωσης και της έκδοσης (Graham et al., 1998). Κατά την διαδικαστική προσέγγιση, οι
εκπαιδευτικοί δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές έχουν χρόνο για συγγραφή και
αναστοχασμό πάνω στα γραπτά τους. Δίνεται αξία στην εγκαθίδρυση σημαντικών λόγων για
την εκμάθηση της συγγραφής και έμφαση στην επικοινωνιακή της φύση, με τη δημιουργία
ενός κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι μαθητές γράφουν για πραγματικό κοινό,
ενθαρρύνονται να επιλέξουν τα θέματά τους, αλληλοβοηθούνται και λαμβάνουν ρίσκα
(Graham et al., 1998; Harris et al., 2003). Η συγκεκριμένη προσέγγιση, βασισμένη στη
θεωρία του Donald Graves, περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία: καθημερινό χρόνο για
συγγραφή, επιλογή του θέματος από τους μαθητές, κοινοποίηση των συγγραφικών τους
προσπαθειών και διδασκαλία (Graham et al., 1998).
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Ένα διδακτικό πρόγραμμα που έχει μελετηθεί ευρέως τα τελευταία 25 χρόνια από την
ερευνητική κοινότητα αποτελεί η «Αυτο-ρυθμιζόμενη Ανάπτυξη Στρατηγικών» (SelfRegulated Strategy Development). Η συγκεκριμένη μέθοδος εστιάζει στο ρόλο της
αυτορρύθμισης για την ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης, μέσω της λεπτομερούς εκμάθησης
στρατηγικών για όλα τα στάδια της συγγραφής. Το μοντέλο αυτό αρχικά απευθυνόταν σε πιο
έμπειρους συγγραφείς και αργότερα εφαρμόστηκε σε αρχάριους μαθητές μικρότερης ηλικίας
(Graham & Harris, 2009). Οι Harris & Graham σχεδίασαν το συγκεκριμένο μοντέλο το 1982
έχοντας τρεις βασικούς στόχους: α) να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν υψηλού
επιπέδου γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την
παραγωγή και τη βελτίωση των γραπτών τους προϊόντων, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη
αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους μαθητές να παρακολουθούν και να
χειρίζονται την συγγραφική τους δραστηριότητα και γ) να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν
και να διατηρήσουν θετική στάση απέναντι στη γραφή και στους εαυτούς τους ως
αναπτυσσόμενους συγγραφείς (Graham et al., 1998; Harris et al., 1997; Zito, Adkins &
Gavins, 2007).
Ο Graham (2006) πραγματοποίησε μια μετα-ανάλυση και εξέτασε την επίδραση της
διδασκαλίας στρατηγικών στην επίδοση των μαθητών στην παραγωγή γραπτών κειμένων. Οι
έρευνες που συγκέντρωσε φανέρωσαν ότι το πιο συνηθισμένο είδος στρατηγικής
συμπεριλάμβανε τον σχεδιασμό μιας έκθεσης πριν από το γράψιμο μέσω της ιδεοθύελλας
(brainstorming) και την οργάνωση των ιδεών για κάθε βασικό μέρος της έκθεσης. Η μεταανάλυση έδειξε ότι για όλους τους μαθητές η διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού είχε
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και στο μέγεθος των κειμένων τους.
Σε έρευνά τους οι De La Paz και Graham (1997) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας μιας στρατηγικής σχεδιασμού για τη συγγραφή γνωμικών εκθέσεων,
χρησιμοποιώντας το μοντέλο SRSD (Self-Regulated Strategy Development) των Graham &
Harris (1997). Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η διδασκαλία της στρατηγικής, άλλαξε την
προσέγγιση των μαθητών στο γράψιμο. Το σημαντικό είναι ότι η προσέγγιση όλων των
μαθητών πλησίασε περισσότερο σε αυτή των έμπειρων συγγραφέων (De La Paz & Graham,
1997).
Σε μια πειραματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι Tracy, Reid και Graham (2009), η
διδασκαλία πάνω στη συγγραφή ιστοριών βελτίωσε τόσο τη σχηματική δομή όσο και την
ποιότητα και το μέγεθος των εκθέσεων των μαθητών. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι
Limpo & Alves (2013), σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε Πορτογάλους μαθητές πέμπτης
και έκτης τάξης. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει και να συγκρίνει την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του σχεδιασμού και της σύνδεσης προτάσεων
(sentence-combining), ακολουθώντας το μοντέλο SRSD. Η έρευνα έδειξε ότι η διδασκαλία
πάνω στον σχεδιασμό είχε θετική επίδραση και στην ποιότητα και στο μέγεθος των κειμένων
των παιδιών.
Σε έρευνα των Graham και Harris (1989), μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες
διδάχτηκαν μια στρατηγική, σύμφωνα με την οποία καλούνταν τα παιδιά να θέσουν και να
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απαντήσουν 7 ερωτήματα, κάθε ένα σχετικό με τα μέρη μιας ιστορίας (π.χ. Τι θέλει να κάνει
ο ήρωας;). Αποδείχθηκε ότι η διδασκαλία της στρατηγικής είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
καλύτερων κειμένων, αλλά και μια γενικότερη βελτίωση της συγγραφικής προσέγγισης που
ακολουθούσαν τα παιδιά.
Στο μοντέλο του Hayes (1996) για τον γραπτό λόγο, τα κειμενικά είδη και οι γνώσεις για τα
διάφορα σχήματα σε σχέση με τα κειμενικά είδη, είναι πολύ σημαντικά τόσο για τη
διαδικασία του σχεδιασμού όσο και γενικότερα για τη διαδικασία της συγγραφής. Ο Hayes
(2011) αναφέρει ότι ο/η εκπαιδευτικός, από την πλευρά του, καλείται να είναι σε θέση να
γνωρίζει τους ρόλους που αναλαμβάνει ο μαθητής όταν παράγει κείμενο, έτσι ώστε να τον
βοηθήσει να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες να ανταποκριθεί σε αυτούς τους ρόλους.
Επίσης ο Hayes (2011) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική που
χρησιμοποιούν οι μαθητές στην παραγωγή κειμένου, μπορούν να τους βοηθήσουν ώστε να
προχωρήσουν από την πιο απλή σύνθεση κειμένου στη πιο σύνθετη και προχωρημένη. Ο
Graham (2006) επισημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κατανοήσει πού χρειάζεται να
παρέμβει και πού χρειάζεται να βοηθήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της παραγωγής
του κειμένου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τεχνικές που καθοδηγούν
τους μαθητές στην παραγωγή ιδεών και την αναζήτηση πληροφοριών. Οι στρατηγικές για την
παραγωγή γραπτών κειμένων απλοποιούν και οργανώνουν τα πο λλαπλά έργα που
απαιτούνται για τη συγγραφική διαδικασία και ορίζουν μία σειρά ενεργειών για την
ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμενοποιούν και κάνουν προσιτές τις νοητικές διεργασίες
που συμβαίνουν σε όλα στάδια της γραφής και, τέλος, ενδυναμώνουν τη γνώση των μαθητών
για τα κειμενικά είδη, τη συγγραφική διαδικασία γενικά και την ικανότητά τους ως
συγγραφείς (Santagelo, Harris & Graham, 2008; Schumaker & Deshler, 2003).
Οι περισσότεροι ερευνητές λοιπόν τονίζουν την ανάγκη για διεξοδική διδασκαλία
στρατηγικών για κάθε φάση της συγγραφικής διαδικασίας, με την παροχή αρκετών
παραδειγμάτων, συνοδευόμενων από διαδικαστικές διευκολύνσεις (φύλλα σκέψης, κάρτες ή
μνημονικά βοηθήματα, Gersten et al., 2001; Graham, 2006). Παράλληλα με την διδασκαλία
γνωστικών στρατηγικών, απαραίτητη θεωρείται η προώθηση αυτορρυθμιστικών δεξιοτήτων,
καθώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο της επίδοσης των μαθητών, αλλά και της
αυτο-αποτελεσματικότητάς τους και της στάσης τους απέναντι στη συγγραφή (Gersten et al.,
2001; Pajares & Valiante, 2006).

2. Κριτική Αποτίμηση Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Η παραγωγή γραπτών κειμένων αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Σε αυτήν
εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, που επηρεάζουν σε διαφορετικό επίπεδο τη διαδικασία και
κατά συνέπεια και το τελικό αποτέλεσμα. Η διδασκαλία του γραπτού λόγου που παρέχεται
στα σχολεία αποδεικνύεται ανεπαρκής, καθώς τις περισσότερες φορές γίνεται με
αποσπασματικό και ασυντόνιστο τρόπο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα, αν και θεωρητικά τονίζεται η ανάγκη καλλιέργειας του
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γραπτού λόγου στους μαθητές του Δημοτικού, ωστόσο δεν υπάρχει ένας σαφής καθορισμός
από το Α.Π.Π.Σ. για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτών κειμένων.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν ανεπαρκή χρόνο για τη διδασκαλία του
σταδίου του σχεδιασμού, πριν την παραγωγή γραπτών κειμένων των μαθητών, και πολλές
φορές μάλιστα δεν είναι εξοικειωμένοι με τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και
τεχνικές που προωθούν την ανάπτυξή του (Isaacson, 1984). Ένας λόγος για τον οποίο η
διδασκαλία στρατηγικών στην τάξη δεν είναι τόσο διαδεδομένη, είναι ίσως επειδή είναι
σχετικά καινούργια και άγνωστη στους περισσότερους εκπαιδευτικούς (Graham, 2006). Ένας
άλλος λόγος είναι ίσως το γεγονός ότι oι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μέσα από τα τρέχοντα
διδακτικά προγράμματα πάνω στον γραπτό λόγο, οι μαθητές διδάσκονται τις διαδικασίες που
χρειάζεται να μάθουν για να είναι αποτελεσματικοί συγγραφείς (Graham, 2006). Ωστόσο,
υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί η διδασκαλία του σχεδιασμού και να διαδοθεί η μεγάλη
σημασία του σχεδιασμού προς τη διαμόρφωση μαθητών που πλησιάζουν τις πρακτικές των
έμπειρων συγγραφέων. Είναι σημαντικό να διδαχθεί στους μαθητές ένας τρόπος για να
αξιολογούν τις ιδέες τους και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία
του σχεδιασμού. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το θέμα όσο και οι στόχοι του
συγγραφέα, καθώς και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Οι μαθητές πρέπει να
διαπιστώσουν ότι δεν είναι όλες οι ιδέες και οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους
χρήσιμες και απαραίτητες. Η επιλογή των κατάλληλων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν
στο κείμενό τους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα του κειμένου.
Πολλές φορές η απουσία κινήτρων για παραγωγή γραπτού λόγου είναι υπεύθυνη για την
απροθυμία των παιδιών να εμπλακούν σε δραστηριότητες γραφής. Η έλλειψη κινήτρων
συχνά συνδέεται με το γεγονός ότι η παραγωγή κειμένων έχει μετατραπεί σε μια διαδικασία
αξιολόγησης των μαθητών και προκαλεί ιδιαίτερο άγχος. Επίσης, μπορεί να συνδέεται με την
απουσία αυθεντικών καταστάσεων παραγωγής κειμένων, που να έχουν νόημα για τα παιδιά
και να εκκινούν από τα δικά τους ενδιαφέροντα. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα
υπόψη κατά την οργάνωση τέτοιου είδους διδασκαλίας. Επιπλέον, το κίνητρο και το
ενδιαφέρον στην παραγωγή κειμένων ξεκινά από το ίδιο το θέμα πάνω στο οποίο βασίζεται η
παραγωγή (Αϊδίνης, 2012). Σημαντικό είναι να επιλέγονται δραστηριότητες που έχουν
ενδιαφέρον για τους μαθητές και δίνουν κίνητρο για παραγωγή αποτελεσματικών κειμένων.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσεται σταδιακά και το προσωπικό ενδιαφέρον των
παιδιών για τη γραφή. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών για την παραγωγή κειμένων
δεν είναι κάτι που γίνεται αυτοματοποιημένα, αλλά απαιτεί την εξάσκηση μέσα από γραπτές
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυθεντικά πλαίσια και έχουν νόημα για τα παιδιά.
Με αυτόν τον τρόπο θα προωθηθεί μια θετική στάση απέναντι στη συγγραφή, η οποία είναι
και βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση έμπειρων συγγραφέων
Οι περισσότεροι ερευνητές λοιπόν τονίζουν την ανάγκη για διεξοδική διδασκαλία
στρατηγικών για κάθε φάση της συγγραφικής διαδικασίας, με την παροχή αρκετών
παραδειγμάτων, συνοδευόμενων από διαδικαστικές διευκολύνσεις (φύλλα σκέψης, κάρτες ή
μνημονικά βοηθήματα) (Gersten et al., 2001; Graham, 2006). Παράλληλα με τη διδασκαλία
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γνωστικών στρατηγικών απαραίτητη θεωρείται η προώθηση αυτορρυθμιστικών δεξιοτήτων,
καθώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο της επίδοσης των μαθητών, αλλά και της
αυτο-αποτελεσματικότητάς τους και της στάσης τους απέναντι στη συγγραφή (Gersten et al.,
2001; Pajares & Valiante, 2006).

Συμπεράσματα
Από ότι έχει αποδειχτεί, οι μαθητές δεν είναι ενήμεροι για τον σχεδιασμό ως στάδιο
παραγωγής γραπτού λόγου. Δεν έχουν γνώσεις για το πώς να χρησιμοποιήσουν ένα
σχεδιάγραμμα, έναν γραφικό προ-οργανωτή ή οποιαδήποτε άλλη στρατηγική σχεδιασμού.
Δεν γνωρίζουν ότι ο σχεδιασμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μπορούν να γράψουν
ολοκληρωμένα κείμενα (Limpo & Alves, 2013; Σπαντιδάκης, 2004; Δράκος, 1998). Η
διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού πριν από το γράψιμο, είναι ένας αποτελεσματικός
τρόπος για να ενισχύσουμε τον γραπτό λόγο των νέων μαθητών. Σύμφωνα με τα παραπάνω,
ο σχεδιασμός μπορεί να αυξηθεί και να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων.
Οι μαθητές, δηλαδή, μπορούν να επιδοθούν σε δραστηριότητες σχεδιασμού, αν έχει
προηγηθεί κάποια αποτελεσματική διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού. Oι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων, είτε λόγω προσήλωσης στην κλασική
διδασκαλία της γλώσσας δεν διδάσκουν τον σχεδιασμό. Αν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί
επιδιώκουν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για τη διδασκαλία του σταδίου του σχεδιασμού,
πριν την παραγωγή γραπτών κειμένων των μαθητών, και αν εξοικειωθούν με τις κατάλληλες
διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές, τότε οι πιθανότητες να προκύπτουν ολοκληρωμένοι
συγγραφείς, είναι ολοένα και περισσότερες (Isaacson, McKean & Trubowitz, 1984; Graham,
2006 ).
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Η Πολιτική Παιδεία ως παράγοντας διαμόρφωσης της κοινωνικής υπευθυνότητας:
μελέτη περίπτωσης δείγματος φοιτητών του ΑΠΘ
Political Education as a factor in shaping social responsibility: a case study of a sample
of AUTh students
Αντώνης Δ. Παπαοικονόμου, PhD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, papaoiko@sch.gr
Antonis D. Papaoikonomou, PhD, Aristotle University of Thessaloniki, papaoiko@sch.gr

Περίληψη: Η πολιτική εκπαίδευση ή αλλιώς η αγωγή του πολίτη, σύμφωνα με τα ελληνικά
αλλά και ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράμματα, έχει ως στόχο την προαγωγή δεξιοτήτων όπως
η κριτική σκέψη, η δράση με δημοκρατικό τρόπο, η εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους
άλλους και η δράση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Το ερώτημα που τίθεται στην έρευνα
αυτή είναι αν η πραγματική διδασκαλία της αγωγής του πολίτη προάγει τη δράση με
κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Ακολουθήθηκε η ανάλυση κατά συστάδες δύο βημάτων (two
step cluster analysis). Στα ευρήματα συγκαταλέγεται η σύνδεση του υψηλού βαθμού με την
αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος. Αντίθετα, η αθλητική δραστηριότητα φαίνεται να
συνδέεται περισσότερο με τη διάχυση του αντικειμένου σε όλο το φάσμα του αναλυτικού
προγράμματος.
Λέξεις κλειδιά: αγωγή του πολίτη, πολίτης, μαθητές, δημόσιο σχολείο.
Abstract: Political education or citizen education, according to Greek and European
curricula, aims to promote skills such as critical thinking, acting in a democratic way,
constructive interaction with others and action in a socially responsible way. The question that
arises in this research is whether the real teaching of civic education promotes action in a
socially responsible way. Two-step cluster analysis was followed. The findings include the
connection of the high grade with the autonomous teaching of the course. In contrast, sporting
activity seems to be more closely linked to the diffusion of the subject across the spectrum of
the curriculum.
Key words: civic education, citizen, students, public school.

Εισαγωγή
Δεν υπάρχουν φυσικά προδιαγεγραμμένες συνταγές για την άριστη πολιτική εκπαίδευση και
για το ποιες δεξιότητες πρέπει να συμπεριλαμβάνει. Παρόλα αυτά, και με δεδομένο τον
μεγάλο αριθμό των πιθανά σχετικών δεξιοτήτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of
Europe, 2017, σ. 69-70) αναγνωρίζει πενήντα πέντε (55) δεξιότητες σχετικές με την
κουλτούρα της δημοκρατίας), τέσσερεις μεγάλες ομαδοποιήσεις των δεξιοτήτων έχουν
αναγνωριστεί οι οποίες έχουν στόχο την προαγωγή της γνώσης, των ικανοτήτων και των
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στάσεων:
•

Η αποτελεσματική και εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους άλλους.

•

Η κριτική σκέψη.

•

Η δράση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο

•

Η δημοκρατική δράση.

Αυτές οι ευρείες κατηγοριοποιήσεις των δεξιοτήτων βασίζονται στο πλαίσιο αναφοράς της
ΕΕ για τις κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες (European Commission/EACEA/Eurydice,
2016b), τις δεξιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημοκρατική κουλτούρα (Council
of Europe, 2017), τη σχετική βιβλιογραφία για τις δεξιότητες του πολίτη (Ten Dam et al.,
2010) και την εμπειρική αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων από τους Ten Dam e t al. (2011).
Επιδιώκουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην κοινωνική και κοινοτιστική διάσταση της
ιδιότητας του πολίτη (αλληλεπίδραση με άλλους, δράση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο) και
στην ατομική και φιλελεύθερη (κριτική σκέψη), ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τις
δημοκρατικές συνδηλώσεις που περιβάλλουν την έννοια του πολίτη (δημοκρατική δράση).Η
ανάλυση των δεξιοτήτων της ιδιότητας του πολίτη αναδεικνύει το γεγονός ότι η αγωγή του
πολίτη5 είναι ρευστή έννοια και μπορεί να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Είναι φ ανερό,
με άλλους λόγους, ότι η αγωγή του πολίτη δεν έχει μόνο μία πολιτική διάσταση.
Θα ήταν εύλογο να ειπωθεί ότι κάθε ένα από τα τέσσερα συστατικά της ιδιότητας του πολίτη
έχει τη δική του μη ποσοτική αξία η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την αξία καν ενός
άλλου συστατικού. Η παρουσία ενός συστατικού δεν αποζημιώνει την απουσία ενός άλλου
και αντίστροφα. Για να το θέσουμε διαφορετικά, κάθε συστατικό της ιδιότητας του πολίτη
έχει τη δική του εσωτερική αξία και μοναδικότητα, ακόμη και αν η έννοια που
αντιπροσωπεύει σχετίζεται με τα άλλα συστατικά (Keser et al, 2011). Έτσι, θα ήταν λάθος η
μέτρηση του κάθε συστατικού με την ίδια κλίμακα. Ανάλογα με τα κριτήρια που
εφαρμόζονται, ένα συστατικό μπορεί να θεωρηθεί πιο σημαντικό από ένα άλλο. Για αυτό και
η απουσία ή η παρουσία ενός δεν έχει απαραίτητα το ίδιο ειδικό βάρος όπως η απουσία ή η
παρουσία ενός άλλου. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι
ότι τα τέσσερα αυτά συστατικά της ιδιότητας του πολίτη δεν είναι απαραίτητα τα μόνα.
Συνεπώς, αν για παράδειγμα ειπωθεί ότι σε μια χώρα παρατηρούνται λίγα από τα συστατικά
της ιδιότητας του πολίτη, θα είχαμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι το αναλυτικό πρόγραμμα
της συγκεκριμένης χώρας έχει κενά, το οποίο βέβαια είναι παραπλανητικό. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, οι συγκρίσεις γίνονται με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα.
Η δράση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο
Η ενστάλαξη μιας αίσθησης κοινωνικής υπευθυνότητας στους μαθητές είναι μια σημαντική
διάσταση της αγωγής του πολίτη. Είναι εύκολο να καταλάβει κάπο ιος το λόγο γιατί οι
εκπαιδευτικές αρχές θα επιθυμούσαν οι μαθητές να αποφοιτούν από τα σχολεία έχοντας έναν
υψηλό βαθμό υπευθυνότητας όχι μόνο προς τους εαυτούς τους ή προς τους ανθρώπους του
5

Στην παρούσα έρευνα οι όροι Αγωγή του Πολίτη και Πολιτική Παιδεία ταυτίζονται.
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άμεσου περιβάλλοντος τους (π.χ. οικογένεια και φίλοι), αλλά επίσης και προς την κοινωνία
ως σύνολο (Salema, 2012). Έτσι, το πεδίο δεξιοτήτων «δράση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο»
συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που εκτείνονται από το σεβασμό προς τους
άλλους ανθρώπους, τους πολιτισμούς, τις θρησκείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς και την αίσθηση του
ανήκειν σε μια ευρύτερη (τοπική, περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή) κοινότητα. Όπως η
κριτική σκέψη και η διαπροσωπική αλληλεπίδραση, η κοινωνική υπευθυνότητα
συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα συστατικά τα οποία διδάσκονται όλα τα σχολικά έτη. Για
παράδειγμα, περισσότερα από τα μισά εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, διδάσκουν «το
σεβασμό για τα άλλα ανθρώπινα όντα» και το «σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα » σε
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Όμοια, η «γνώση και ο σεβασμός άλλων πολιτισμών» είναι
μια δεξιότητα που διδάσκεται στους μαθητές νωρίς και συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2016b). Πιο συγκεκριμένα, 23 χώρες αναφέρου ν
το σεβασμό των άλλων πολιτισμών (ή των ανθρώπων από άλλους πολιτισμούς) στο
αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των χωρών αυξάνεται στις
26 και στις 28 για την κατώτερη και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Για
την επαγγελματική εκπαίδευση η γνώση και ο σεβασμός άλλων λαών αναφέρεται σε 24
αναλυτικά προγράμματα. Η «γνώση και ο σεβασμός άλλων θρησκειών» αποτελεί εννοιακά
μια στενότερη κατηγορία. Για αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι λίγα αναλυτικά
προγράμματα την αναφέρουν, ειδικά στην πρωτοβάθμια και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Όμως, στην κατώτερη και στην ανώτερη δευτεροβάθμια υπάρχουν 22 και 21 αναλυτικά
προγράμματα αντίστοιχα, τα οποία κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη κατανόησης ή
σεβασμού των άλλων θρησκειών. Αντίθετα, «η έλλειψη διάκρισης» είναι μια ευρύτερη
κατηγορία, η οποία συμπεριλαμβάνει τις θετικές στάσεις προς την ισότητα των φύλων, τη
διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό στην κοινωνία, μαζί την αποθάρρυνση κάθε είδους
διάκρισης. Με βάση αυτήν την αντίληψη, «η έλλειψη διακρίσεων» υπάρχει ως έννοια στα
αναλυτικά προγράμματα 24 εκπαιδευτικών συστημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε
28 στην κατώτερη δευτεροβάθμια και σε 29 στην ανώτερη. Παρατηρείται μια πτώση στην
επαγγελματική
με
αναφορά
σε
23
εκπαιδευτικά
συστήματα
(European
Commission/EACEA/Eurydice, 2016b).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ζητήματα αναφορικά με τη «βιώσιμη ανάπτυξη»
καλύπτονται στα ανώτερα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, ενώ η «περιβαλλοντική
προστασία» καλύπτεται περισσότερο στην πρωτοβάθμια. Τι ίδιο ισχύει και για «την αίσθηση
του ανήκειν», η οποία συμπεριλαμβάνει αναφορές με στόχο τη σφυρηλάτηση μιας αίσθησης
πατριωτισμού και εθνικής ταυτότητας. Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, η
προαγωγή της αίσθησης του ανήκειν λαμβάνει χώρα στο δημοτικό σχολείο (πρωτοβάθμια
εκπαίδευση). Υπάρχουν λιγότερα γενικά και επαγγελματικά αναλυτικά προγράμματα τα
οποία κάνουν σαφείς αναφορές σε μια τέτοια δεξιότητα. Υπάρχει και κάποιο άλλο
αξιοσημείωτο δεδομένο: το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας τις προηγούμενες εποχές, ήταν
συνδεδεμένο με την προαγωγή της εθνικής ταυτότητας (Heater, 2002). Η ανάλυση των πιο
πρόσφατων αναλυτικών προγραμμάτων σε σχέση με την Πολιτική Παιδεία αποκαλύπτει ότι
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παρόλο που η ενδυνάμωση της αίσθησης πατριωτισμού των μαθητών και της εθνικής
ταυτότητας είναι ακόμη παρούσες, δεν είναι τόσο έντονα προβεβλημένες (Keating, 2014).
Στα 27 από τα 42 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει αναφορά στην προαγωγή της
αίσθησης του ανήκειν (συμπεριλαμβανομένης και της αίσθησης του ανήκειν σε μια εθνική
κοινότητα) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο αριθμός πέφτει στην κατώτερη, στην
ανώτερη και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό το εύρημα, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της Πολιτικής Παιδείας σε πολλές χώρες προάγουν
δεξιότητες που σχετίζονται με τον πλουραλισμό και το σεβασμό για άλλες κουλτούρες,
πιθανόν να αντανακλά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει γίνει περισσότερο πολύ-πολιτισμική.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων νέων ανθρ ώπων αναφορικά
με τη σύνδεση του μαθήματος της αγωγής του πολίτη και της ανάπτυξη της κοινωνικής
υπευθυνότητας, η οποία αναγνωρίζεται ως βασική δεξιότητα του αναλυτικού προγράμματος
σπουδών και συμπεριλαμβάνεται με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία. Θα διερευνηθούν οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των νέων αναφορικά με την παρεχόμενη πολιτική
εκπαίδευση και την τελική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη
της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Μεθοδολογία έρευνας
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 494 φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με την ποσοτική μέθοδο, ως μέσο
συλλογής των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη
μεγιστοποίηση της εγκυρότητας του ερευνητικού εργαλείου. Για την τελική διαμόρφωση του
περιεχομένου του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη οι κριτικές παρατηρήσεις Ελλήνων και
ξένων ειδικών σε θέματα πολιτικής παιδείας και εκπαίδευσης (Hoskins & Mascherini, 2009.
Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2002). Η δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε μικρ ό
δείγμα φοιτητών (25 άτομα) είχε στόχο να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες των νέων στην κατανόηση
ερωτήσεων και να προσδιοριστούν τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου. Πρέπει να
σημειωθεί ότι το δείγμα ήταν δείγμα ευκολίας, το οποίο ενδεχομένως να μειώνει τις
δυνατότητες γενίκευσης, σε συνδυασμό με την πολιτική τους ευαισθητοποίηση λόγω της
ειδικότητας τους.
Για την ανάλυση εφαρμόστηκε η μέθοδος της ανάλυσης κατά συστάδες σε δύο στάδια (two
step cluster analysis). Στόχος ήταν η εύρεση δομών στις απαντήσεις των φοιτητών με
κεντρικό άξονα τις δραστηριότητες που αποτυπώνουν τη δεξιότητα της κοινωνικής
υπευθυνότητας. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεταβλητές:
•

Το φύλο των συμμετεχόντων

•

Ο βαθμός επίδοσης της τελευταίας τάξης του Λυκείου

•

Η συχνότητα με την οποία συναντάνε φίλους
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•

Η ενασχόληση τους με κάποιο άθλημα

•

Η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

•

Η ενασχόληση τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή/ κινητό τηλέφωνο

•

Η άποψη τους για το αν πρέπει να διδάσκεται η πολιτική παιδεία ως αυτόνομο μάθημα

•

Η άποψη τους για το αν θεωρούν ότι αυτό που είναι σημαντικό στην πολιτική παιδεία,
δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο.

•

Η άποψη τους για το αν μπορεί να κάνει τη διαφορά αναφορικά με την πολιτική
ανάπτυξη των νέων ανθρώπων

•

Το αν συνεισφέρει στη συμμετοχή των νέων στην κοινότητα

•

Το αν συνεισφέρει στην αυτόνομη κριτική σκέψη των νέων

•

Το ότι είναι σημαντικό μάθημα για τη συνεργασία ανάμεσα στους νέους

•

Στο ότι συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων της κοινότητας

•

Ότι πρέπει να μάθουν τη σημασία της ψήφου

•

Ότι πρέπει να είναι υπάκουοι πολίτες

Περιγραφή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε χωρίζεται σε έξι ενότητες, οι οποίες αποτελούνται
από κλειστές ερωτήσεις. Πέρα από αυτές τις ενότητες υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές με
κάποια δημογραφικά δεδομένα. Στην πρώτη ενότητα
(Α) ζητούνται οι απόψεις των ερωτώμενων αναφορικά με το μάθημα της πολιτικής παιδείας
στο σχολείο, τις δυνατότητες του και τη θέση του στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στη δεύτερη
ενότητα
(Β) οι ερωτήσεις αποσκοπούν στη λεπτομερή καταγραφή των λόγων ύπαρξης του μαθήματος
πάντα σύμφωνα με την άποψη του ερωτώμενου. Έμφαση δόθηκε στα μειονεκτήματα και στα
πλεονεκτήματα του, όπως επίσης και στο υπάρχον πλαίσιο διδασκαλίας του. Η τρίτη ενότητα
(Γ) αφορά τη σημασία του μαθήματος για την πολιτικοποίηση του ατόμου αλλά και τη στάση
των εκπαιδευτικών, κατά την άποψη των μαθητών απέναντι σε αυτό το μάθημα. Οι
ερωτήσεις της τέταρτης ενότητας
(Δ) αφορούν την έμφαση που δόθηκε στο σχολείο του ερωτώμενου σε σχέση με την πολιτική
παιδεία. Ζητήθηκαν οι προσωπικές εμπειρίες του κάθε μαθητή και οι γενικές δεξιότητες που
αποκόμισε. Οι ερωτήσεις της πέμπτης ενότητας
(Ε) αφορούσαν το δέον γενέσθαι, το τι θα πρέπει να μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο και,
τέλος, στην τελευταία έκτη
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(Ζ) ενότητα ζητήθηκαν οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με τον καλό πολίτη και την
έμφαση που πρέπει να δοθεί.
Περιγραφικά δεδομένα δείγματος
Ορισμένα από τα περιγραφικά δεδομένα του δείγματος παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στην
έρευνα πήραν μέρος 494 φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Πρέπει να
σημειωθεί ότι το δείγμα ανήκει στην κατηγορία των δειγμάτων «μη – πιθανότητας». Με άλλα
λόγια η μέθοδος επιλογής βασίζεται στο κριτήριο της ευκολίας μη διεκδικώντας την
αντιπροσωπευτικότητα. Η επιλογή των φοιτητών έγινε με κριτήριο την σχέση τους με την
ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση τους για την πολιτική επιστήμη. Το φύλο των συμμετεχόντων
στην έρευνα παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα:
Γράφημα 1. Το φύλο των φοιτητών του δείγματος

Στο δείγμα των μαθητών το 33,2% ήταν άνδρες και το 66,8% γυναίκες. Θεωρήθηκε ότι
αντιπροσωπεύει γενικά την κατανομή του φύλου στη συγκεκριμένη σχολή, δεδομένου ότι ο ι
γυναίκες υπερτερούν σε γενικές γραμμές από τους άνδρες. Ο γενικός βαθμός των φοιτητών
της τελευταίας τάξης του Λυκείου παρουσιάζεται στο ακόλουθο ιστόγραμμα:
Γράφημα 2. Ο βαθμός της προηγούμενης τάξης.

Page 279 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Έμφαση δόθηκε επίσης στο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας δεδομένου ότι
η κοινωνικοποίηση και η πολιτικοποίηση των νέων ανθρώπων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την οικογένεια και τις παραστάσεις. Έτσι στο συγκεκριμένο δείγμα των μαθητών το
50,3% των πατέρων είχε απολυτήριο λυκείου, το 13% πτυχίο ανώτατης σχολής και ένα
ποσοστό 7,4 % είχε και μεταπτυχιακό. Αναφορικά με τη μητέρα το 38,7% είχε απολυτήριο
λυκείου, και το 13% πτυχίο ανώτερης σχολής ενώ ένα ποσοστό 7,4% είχε και μεταπτυχιακό.

Μοντέλο ανάλυσης κατά συστάδες δύο βημάτων (two step cluster analysis model)
Η ανάλυση κατά συστάδες είναι μια επεξηγηματική ανάλυση που επιδιώκει να διακρίνει
δομές στα δεδομένα. Η ανάλυση κατά συστάδες καλείται επίσης ανάλυση διαχωρισμού
(segmentation analysis) ή ταξινομική ανάλυση (taxonomy analysis) (Jerome, 2008). Πιο
συγκεκριμένα, επιδιώκει να αναγνωρίσει ομοιογενείς ομάδες περιπτώσεων, εφόσον φυσικά η
ομαδοποίηση δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι
επεξηγηματική, δεν διαφοροποιεί τις εξαρτημένες και τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι
διαφορετικές μέθοδοι που προσφέρονται από τα διάφορα στατιστικά λογισμικά μπορούν να
διαχειριστούν δυαδικά, κατηγορικά, τακτικά και συνεχή δεδομένα.
Στην περίπτωση μας, επειδή υπήρχαν και κατηγορικές και συνεχείς μεταβλητές,
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση κατά συστάδες δύο βημάτων. Η μέτρηση συνεκτικότητας και
διαχωρισμού (silhouette measure of cohesion and separation) έδειξε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο της ποιότητας της συστάδας. Το τελικό μοντέλο ανέδειξε 3 συστάδες με δεκαπέντε
μεταβλητές ως εισροές, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη περίληψη του μοντέλου:
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Αναφορικά με το σημαντικότερο εκτιμητή του μοντέλου, όπως μπορεί να φανεί και από το
διάγραμμα παρακάτω, αυτός είναι η παρακολούθηση τηλεόρασης ενώ ο λιγότερο σημαντικός
είναι η άποψη των φοιτητών σε σχέση με την πολιτική παιδεία και το κατά πόσο μπορεί να
διδαχθεί στο σχολείο:
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Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει το κέντρο βάρους της ανάλυσης (centroids of the analysis).
Μπορεί να παρατηρηθεί το γεγονός ότι η πρώτη συστάδα αποτελείται από λιγότερο επιμελείς
φοιτητές σε σχέση με τις άλλες δύο συστάδες. Είναι μια σημαντική παράμετρος η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την ανάλυση των στάσεων των φοιτητών απέναντι
στην κοινωνική υπευθυνότητα και στην σχέση της με την πολιτική παιδεία που έλαβαν στο
σχολείο.
Centroids
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ

Cluster

Mean

Std. Deviation

1

16,6093

2,23615

2

18,3765

1,29873

3

18,2712

1,29859

Combined

18,0064

1,66062

Αναφορικά με την πρώτη συστάδα το 46,5% όσων φοιτητών βλέπουν σπανιότερα ως ποτέ
τηλεόραση, συμφωνούν πλήρως σε ποσοστό 79,3% ότι οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται
σε ομάδες με τους άλλους μαθητές. Επίσης συμφωνούν πλήρως σε ποσοστό 64,8% ότι η
πολιτική παιδεία συμβάλλει στην εκμάθηση της σημασίας της ψήφου στις τοπικές και στις
εθνικές εκλογές. Επιπλέον, σε ποσοστό 53,1% δεν ασχολούνται με κάποιο άθλημα συχνά
παρά μόνο 2-3 φορές το μήνα. Συμφωνούν επίσης πλήρως σε ποσοστό 77,5% ότι η πολιτική
παιδεία συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα της κοινότητας, όπως επίσης
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και με την προαγωγή των μαθητών στη συμμετοχή τους στην κοινότητα και στις πολιτικές
δραστηριότητες σε ποσοστό 29,1%. Σε γενικές γραμμές είναι επιμελείς μαθητές, δεδομένου
ότι ο μέσος βαθμός επίδοσης της τελευταίας τάξης του Λυκείου ήταν 18,3. Συμφωνούν
πλήρως σε ποσοστό 35,7% ότι η πολιτική παιδεία πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα
και σε ποσοστό 50,2% ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά αναφορικά με την πολιτική ανάπτυξη
των νέων ανθρώπων. Διαφωνούν σε ποσοστό 40,4% με την άπο ψη ότι αυτό που είναι
σημαντικό για την πολιτική παιδεία δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο. Πρέπει να σημειωθεί
ότι στη συγκεκριμένη συστάδα ανήκουν φοιτητές οι οποίοι σε ποσοστό 43,2% δεν
ασχολούνται ιδιαίτερα ούτε με ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε με κινητό τηλέφωνο. Σε
ποσοστό 31,5% πιστεύουν ότι προάγεται η αυτόνομη κριτική σκέψη των μαθητών μέσω
αυτού του μαθήματος. Οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία με 57,7% ενώ σε γενικές γραμμές
έχουν καλή κοινωνική ζωή δεδομένου ότι συναντούν φίλους σε ποσοστό 49,3% δύο με τρεις
φορές τη εβδομάδα. Τέλος, συμφωνούν ότι η πολιτική παιδεία συμβάλλει στην ενδυνάμωση
της υπακοής στο νόμο σε ποσοστό 57,3%.
Αναφορικά με την δεύτερη συστάδα το 32,1% όσων φοιτητών βλέπουν δύο ή τρεις φορές το
μήνα, συμφωνούν σε ποσοστό 97,4% ότι οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται σε ομάδες με
τους άλλους μαθητές. Επίσης συμφωνούν σε ποσοστό 87,2% ότι η πολιτική παιδεία
συμβάλλει στην εκμάθηση της σημασίας της ψήφου στις τοπικές και στις εθνικές εκλογές.
Επιπλέον, σε ποσοστό 44,2% δεν ασχολούνται με κάποιο άθλημα συχνά παρά μόνο 2-3
φορές το μήνα. Συμφωνούν επίσης σε ποσοστό 67,9% ότι η πολιτική παιδεία συμβάλλει στην
εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα της κοινότητας, όπως επίσης και με την προαγωγή των
μαθητών στη συμμετοχή τους στην κοινότητα και στις πολιτικές δραστηριότητες σε ποσοστό
70,5%. Σε γενικές γραμμές είναι επιμελείς μαθητές, δεδομένου ότι ο μέσος βαθμός επίδοσης
της τελευταίας τάξης του Λυκείου ήταν 18,2. Συμφωνούν πλήρως σε ποσοστό 62,8% ότι η
πολιτική παιδεία πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα και σε ποσοστό 57,1% ότι
μπορεί να κάνει τη διαφορά αναφορικά με την πολιτική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.
Διαφωνούν σε ποσοστό 59,6% με την άποψη ότι αυτό που είναι σημαντικό για την πολιτική
παιδεία δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο. Και στη συγκεκριμένη συστάδα ανήκουν
φοιτητές οι οποίοι σε ποσοστό 30,1% δεν ασχολούνται ιδιαίτερα ούτε με ηλεκτρονικό
υπολογιστή ούτε με κινητό τηλέφωνο παρά μόνο 2 με 3 φορές το μήνα. Σε ποσοστό 37,8%
πιστεύουν ότι προάγεται η αυτόνομη κριτική σκέψη των μαθητών μέσω αυτού του
μαθήματος. Οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία με 70,5% ενώ σε γενικές γραμμές έχουν καλή
κοινωνική ζωή δεδομένου ότι συναντούν φίλους σε ποσοστό 50% δύο με τρεις φορές τη
εβδομάδα. Τέλος, συμφωνούν ότι η πολιτική παιδεία συμβάλλει στην ενδυνάμωση της
υπακοής στο νόμο σε ποσοστό 67,9%.
Τέλος, στην τρίτη συστάδα το 50% όσων φοιτητών βλέπουν μόλις μια φορά το μήνα
τηλεόραση, συμφωνούν σε ποσοστό 53,5% ότι οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται σε
ομάδες με τους άλλους μαθητές. Επίσης συμφωνούν πλήρως σε ποσοστό 41,9% ότι η
πολιτική παιδεία συμβάλλει στην εκμάθηση της σημασίας της ψήφου στις τοπικές και στις
εθνικές εκλογές. Επιπλέον, σε ποσοστό 67,4% ασχολούνται με κάποιο άθλημα καθημερινά.
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Συμφωνούν επίσης πλήρως σε ποσοστό 40,7% ότι η πολιτική π αιδεία συμβάλλει στην
εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα της κοινότητας, αλλά διαφωνούν ότι προάγει τη
συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην κοινότητα και στις πολιτικές δραστηριότητες σε
ποσοστό 37,2%. Σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο επιμελείς μαθητές από τις άλλες δύο
συστάδες, δεδομένου ότι ο μέσος βαθμός επίδοσης της τελευταίας τάξης του Λυκείου ήταν
16,6. Συμφωνούν σε ποσοστό 59,3% ότι η πολιτική παιδεία πρέπει να διδάσκεται ως
αυτόνομο μάθημα και σε ποσοστό 86% ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά αναφορικά με την
πολιτική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Είναι ουδέτεροι σε ποσοστό 54,7% με την άποψη
ότι αυτό που είναι σημαντικό για την πολιτική παιδεία δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο.
Και στη συγκεκριμένη συστάδα ανήκουν φοιτητές οι οποίοι σε ποσοστό 41,9% δεν
ασχολούνται ιδιαίτερα ούτε με ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε με κινητό τηλέφωνο. Σε
ποσοστό 48,8% πιστεύουν ότι προάγεται η αυτόνομη κριτική σκέψη των μαθητών μέσω
αυτού του μαθήματος. Οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία με 86% ενώ σε γενικές γραμμές
έχουν καλή κοινωνική ζωή δεδομένου ότι συναντούν φίλους σε ποσοστό 51,2% δύο με τρεις
φορές τη εβδομάδα. Τέλος, συμφωνούν ότι η πολιτική παιδεία συμβάλλει στην ενδυνάμωση
της υπακοής στο νόμο σε ποσοστό 62,8%.

Συμπεράσματα
Η δράση με κοινωνικά υπεύθυνα τρόπο αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα της δημοκρατίας,
δεδομένου ότι είναι αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων κρατών – πρόνοιας, του
επιτεύγματος της μετά – νεωτερικής εποχής μας. Η παρούσα έρευνα επιδίωξε την αποτύπωση
απόψεων φοιτητών αναφορικά με τη σύνδεση της πολιτικής παιδείας που αποκόμισαν στο
σχολείο και στην ανάδειξη όλων εκείνων των ποιοτήτων που χαρακτηρίζουν την κοινωνική
υπευθυνότητα. Ακολουθήθηκε η ανάλυση κατά συστάδες με στόχο την ομαδοποίηση των
απαντήσεων και την εύρεση δομών μέσα στα δεδομένα.
Παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι λιγότερο επιμελείς νέοι, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική
εξωστρέφεια με αθλητική δραστηριότητα, είναι υπέρ της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο
σχολείο μέσω των μεθόδων της πολιτικής εκπαίδευσης. Την αποσυνδέουν όμως από τις
ενδεδειγμένες ενδοσχολικές πρακτικές οι οποίες ενδεχομένως προάγουν κάποιες πολιτικές
δραστηριότητες της κοινότητας. Υποστηρίζουν την άτυπη πολιτική παιδεία που αποκτιέται
μέσω της «περιρέουσας ατμόσφαιρας» εντός του σχολικού και κατ’ επέκταση ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος. Αυτό καταδεικνύεται και από την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης ομάδας
της ομαδικής επίλυσης των προβλημάτων της κοινότητας η οποία αντανακλάται και στη
μειωμένη έμφαση στην ψηφοφορία ως προϋπόθεση δημοκρατικ ής διαδικασίας. Τέλος,
μειωμένη σε σχέση με τις άλλες ομάδες ήταν και η έμφαση που δίνουν στον ομαδικό τρόπο
και τη συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων της κοινότητας.
Το τελικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις
αναφορικά με τη συνεισφορά της πολιτικής παιδείας στην ανάπτυξη και στην εδραίωση της
κοινωνικής υπευθυνότητας ως δεξιότητας του νέου πολίτη. Η επιμέλεια των νέων στο
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σχολείο σχετίζεται θετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος ως αυτόνομου. Αντίθετα, μαθητές
λιγότερο επιμελείς με μεγαλύτερη αθλητική δραστηριότητα υποστηρίζουν την ενσωμάτωση
της πολιτικής παιδείας σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το εύρημα αυτό
αποτυπώνεται και στο διάγραμμα παρακάτω, ύστερα από μια σχετική ανάλυση διακύμανσης
(ANOVA) (F=2,761, p=0,027):

Η κοινωνική υπευθυνότητα, μαζί με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη συμπεριφορά
με δημοκρατικό τρόπο, αποτελούν τα κύρια προσδοκώμενα και μαθησιακά αποτελέσματα της
Πολιτικής Παιδείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με αναφορές του δικτύου Ευρυδίκη, το
σύνολο των αναλυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως κύριο μέλημα τους
τη δημιουργία ενός ενεργού πολίτη, κοινωνικά και πολιτικά, υπεύθυνου και ικανού να
λαμβάνει αποφάσεις για το προσωπικό αλλά και για το συλλογικό συμφέρον (European
Commission/EACEA/Eurydice, 2016b). Η έμφαση στο βαθμό και η παραδοσιακή μέθοδος
διδασκαλίας, με τη μετάδοση γνώσεων και αντιλήψεων που πολλές φορές γίνεται από
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν σπουδάσει την πολιτική επιστήμη, επιφέρουν το τελείως
αντίθετο αποτέλεσμα: οι μαθητές γίνονται αδιάφοροι και απαθείς απέναντι στα πολιτικά
πράγματα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την κοινωνική ανευθυνότητα και παραίτηση.
Ο 20ος και ο 21ος αιώνας δεν άλλαξαν την κατάσταση σχετικά με τη ρευστότητα της
πολιτικής εκπαίδευσης. Αντίθετα, την επέτειναν. Η παγκοσμιοποίηση με τις διάφορες
εκφάνσεις της (οικονομικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, κλπ.) έχει κάνει φανερό το γεγονός
ότι η πολιτική εκπαίδευση δεν πρέπει πλέον να εστιάζει μόνο στη δημιουργία πολιτών με τη
στενή εθνική (και εθνικιστική) έννοια, αλλά πολίτες κοινωνικά υπεύθυνους. Στο βαθμό που
«η παγκόσμια αδικία και ανισότητα, η παγκοσμιοποίηση και η μεταναστευτικές ροές,
ζητήματα για την πολιτική συμμετοχή, το πολιτικό έλλειμμα των νέων, το τέλος του ψυχρού
πολέμου και τα αντιδημοκρατικά και ρατσιστικά κινήματα» συνέβαλαν στην αύξηση του
ενδιαφέροντος για την πολιτική εκπαίδευση, μπορεί να ειπωθεί ότι οι ίδιοι παράγοντες έχουν
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επηρεάσει και τις προσδοκίες και το περιεχόμενο της (Marshall, 2009. Doga nay, 2012.
Zahabioum et al., 2013). Επιπλέον, η ίδρυση νέων διεθνών θεσμών ενεργών σε εκπαιδευτικά
θέματα, όπως η ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν να
ασκήσουν κάποια επιρροή στο περιεχόμενο της πολιτικής εκπαίδευσης (Rauner, 1999.
Philippou et al., 2009. Keating, 2014). Ενώ ακόμη υφίσταται η σύνδεση ανάμεσα στην
πολιτική εκπαίδευση και τον εθνικισμό σύμφωνα με κάποιους μελετητές (Zajda, 2009), η
σύγχρονη προσέγγιση της πολιτικής εκπαίδευσης είναι διαφορετική. Και τα μέσα που έχουν
στη διάθεση τους οι εκπαιδευτικοί ιθύνοντες αλλά και οι προκλήσεις των ευρωπαϊκών
κοινωνιών είναι τελείως διαφορετικά από τα αντίστοιχα των προηγούμενων εποχών.
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Abstract: The aim of this research is to investigate the style which Cyprus Primary School
Principals choose to manage interpersonal conflicts. Investigation focuses on conflicts which
appear between Principals and educational staff or between staff. To study the aforementioned
subject quantitative investigation methods were used. Three thousand twenty -nine (329)
questionnaires were sent to all Cyprus Primary School’s Principals. The sample was 161
questionnaires, 49% of the total population. Using IBM SPSS v.25 program statistical
analysis of the collected data was conducted. Statistical analysis of the results showed no
significant difference between male and female Principals in choosing the style of conflict
management. Referring to the location of the schools, Principals of rural schools prefer
Compromising. Older in age Principals (more than 56 years old), prefer to avoid c onflicts.
From the 5 styles of managing conflicts they first prefer Integrating. Obliging,
Compromising, Dominating and Avoiding followed their options.
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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του στυλ που επιλέγουν οι
Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου για να διαχειριστούν διαπροσωπικές
συγκρούσεις οι οποίες συμβαίνουν ανάμεσα στον Διευθυντή Σχολείου και εκπαιδευτικό/ούς ή
μεταξύ εκπαιδευτικών. Για τη μελέτη του πιο πάνω θέματος, υιοθετήθηκαν μέθοδοι
ποσοτικής έρευνας. Στάλθηκαν 329 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε όλα τα Δημο τικά
Σχολεία της Κύπρου, προς όλους τους Διευθυντές. Το τελικό δείγμα ήταν 161
ερωτηματολόγια, ποσοστό 49% του πληθυσμού. Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν έγινε
στατιστική ανάλυση, μέσω του προγράμματος IBM SPSS v.25. Τα συμπεράσματα από τα
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, έδειξαν ότι το φύλο των Διευθυντών Δημοτικών
Σχολείων της Κύπρου δεν έχει καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιλογή του στυλ
διαχείρισης συγκρούσεων. Αναφορικά με την τοποθεσία του σχολείου, οι Διευθυντές
Δημοτικών Σχολείων της υπαίθρου, προτιμούν τον Κατευνασμό της σύγκρουσης. Η
μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, αυτή των 56 και πάνω, προτιμά την Αποφυγή της
σύγκρουσης. Ανάμεσα στα 5 στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων, οι Διευθυντές προτιμούν
πρώτα τη Λύση Προβλημάτων. Στις επιλογές τους ακολουθούν ο Κατευνασμός, ο
Συμβιβασμός, η Μάχη και η Αποφυγή.
Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων, Διευθυντής
Σχολείου, Λύση Προβλημάτων, Κατευνασμός, Συμβιβασμός, Μάχη, Αποφυγή.

1. Εισαγωγή
1.1 Διατύπωση προβλήματος
Η κατάθεση καθημερινών εμπειριών των εκπαιδευτικών, κάνει φανερό ότι οι διαφωνίες, οι
αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις στον χώρο του σχολείου είναι εξαιρετικά συχνές και
αναπόφευκτες. Κοινό σημείο αναφοράς αρκετών ερευνητών είναι ότι η διαχείριση των
διαπροσωπικών συγκρούσεων που προκύπτουν, αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός
Διευθυντή Σχολείου, καθώς επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.
Επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η παρούσα έρευνα
επικεντρώνεται στον ρόλο του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στη διαχείριση των
συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στον σχολικό οργανισμό και συμβαίνουν ανάμεσα στον
Διευθυντή και έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς, ή μεταξύ εκπαιδευτικών.
1.2 Ο σκοπός, οι στόχοι και η σπουδαιότητα της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι μέσα από τη μέτρηση των μεταβλητών, να μελετηθεί το
στυλ διαχείρισης ενδοσχολικών, διαπροσωπικών συγκρούσεων που επιλέγουν οι Διευθυντές
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Δημοτικών Σχολείων, ανάμεσα στην Αποφυγή, τη Μάχη, την Εξομάλυνση, τον Συμβιβασμό
και τη Λύση Προβλήματος.
Επιπλέον, ελέγχεται η επιρροή των γενικών στοιχείων που αφορούν στα σχολεία που
υπηρετούν οι Διευθυντές (αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου, αριθμός μαθητών του,
τοποθεσία του σχολείου) και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των Διευθυντών (φύλο,
ηλικία, επίπεδο σπουδών, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο
σχολείο), στην επιλογή του στυλ διαχείρισης συγκρούσεων.
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έρευνα γύρω από το θέμα με
το οποίο καταπιάνεται η παρούσα εργασία είναι εξαιρετικά περιορισμένη, τόσο σε διεθνές
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
1.3 Το βασικό ερευνητικό ερώτημα
Οι σκέψεις που αποτυπώθηκαν πιο πάνω, οδήγησαν στο ακόλουθο βασικό ερευνητικό
ερώτημα, το οποίο καθοδηγεί τη συγκεκριμένη έρευνα: «Ποιο είναι το στυλ που επιλέγουν οι
Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, ώστε να διαχειριστούν τις συγκρούσεις που συμβαίνουν
ανάμεσα στους ίδιους και έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς ή ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς;»

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «σύγκρουση»
Οι συγκρούσεις είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής, αναπόφευκτο μέρος των ανθρώπινων
σχέσεων και κατ’ επέκταση συχνό φαινόμενο μέσα σε έναν οργανισμό. Στη βιβλιογραφία
υπάρχει υπερπληθώρα ορισμών για τη σύγκρουση. Παρόλο, που δεν υπάρχει ένας ενιαίος
ορισμός, ωστόσο, μελετώντας λεπτομερώς τους ορισμούς, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα
ότι όλοι οι μελετητές συμφωνούν με το γεγονός ότι για να υφίσταται σύγκρουση, θα πρέπει
να υπάρχει διαφωνία απόψεων, η οποία εκδηλώνεται από ανταγωνιστικά αλληλοεπιδρώντα
άτομα ή ομάδες, μέσα σε περιβάλλον έντασης και δυσπιστίας, με αντίθετες δυνάμεις να
αναμετριούνται (Blake et al., 1964; Everard, n.d.; Holton and Holton, 1992; Pruitt, 1998;
Rahim and Bonoma, 1979). Οι Chen και Tjosvold (Chen et al., 2001), σωστά υποστηρίζουν
ότι η σύγκρουση είναι ασυμβατότητα σε δραστηριότητες, συμπεριφορές και δράσεις.
Σύμφωνα με τους Mahvar, Farahani και Aryankhesal (2018) η σύγκρουση είναι μια αισθητή
διαμάχη ατόμων ή ομάδων για διαφορές που θεωρούν αγεφύρωτες, οι οποίες αναφέρονται σε
στόχους, πεποιθήσεις και αξίες. Είναι η κατάσταση στην οποία κάθε άτομο αποφασίζει να
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένου τύπου συμπεριφορές, ώστε να ανταπεξέλθει στη σύγκρουση
που συμβαίνει. Ο Msila (2012) υποστηρίζει ότι η σύγκρουση συμβαδίζει με την περίπτωση
όπου υπάρχει ασυμφωνία ως προς τους στόχους ή και τα συναισθήματα, σε επίπεδο ατόμου ή
ομάδας. Τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, καλύπτει η άποψη του Balay (2006) ότι το
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βάρος της ευθύνης για τη διαχείριση της σύγκρουσης βαραίνει κυρίως τη διοίκηση αλλά και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι απαιτείται να δείξουν την ανάλογη ευαισθησία
στις σχέσεις που αναπτύσσουν στον χώρο αυτό, με στόχο μέσω εποικοδομητικής
διαχειριστικής διαδικασίας, να οδηγηθούν στην επίλυση προβλημάτων.
2.2.4 Κατηγοριοποίηση ενδοσχολικών συγκρούσεων
Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η σύγκρουση είναι η διαφορά στους στόχους, στις ενέργειες και
τα συναισθήματα που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων, τα οποία αποκτούν υπόσταση
μέσα από αντιθετικές ενέργειες. Αφετηρία της είναι παράγοντες όπως το καθεστώς εργασίας,
το στυλ ηγεσίας, η έλλειψη υλικών πόρων, οι αδυναμίες στην οργάνωση, οι ατομικές
διαφορές των εκπαιδευτικών. Εμφανίζονται με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα σε έναν
οργανισμό, όπως το σχολείο και πρέπει μέσω του εντοπισμού και της διόρθωσης των αιτιών
τους, να τύχουν σωστής διαχείρισης, ώστε τα αρνητικά τους αποτελέσματα να μειωθούν και
τα θετικά να μεγιστοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό, η κουλτούρα του σχολείου καθίσταται
θετική, συνεργατική και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι ειρηνική.
Η ταξινόμηση των συγκρούσεων σε κατηγορίες είναι σημαντική γιατί βοηθά στην κατανόηση
του φαινομένου και τον εντοπισμό της πηγής του λάθους. Μέσα από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η κατηγοριοποίηση των συγκρούσεων έχει
πολύ μεγάλο εύρος. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές των εργασιακών συγκρούσεων στη
βιβλιογραφία γίνονται ανάλογα με το πλήθος των εμπλεκόμενων, την ένταση της εκδήλωσης,
την ιεραρχική θέση των εμπλεκόμενων, τη δημοσιότητα και τα αίτιά τους.
2.2.4.1 Κατηγοριοποίηση ως προς το πλήθος των εμπλεκόμενων
Η κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Rahim (2017), με βάση το πεδίο εμφάνισης θεωρείται
πλήρης και προσφέρει σαφή επεξήγηση των τριών μεγάλων κατηγοριών συγκρούσεων που
βασίζονται στο πλήθος των εμπλεκόμενων:
i.Ενδοπροσωπικές / Διαπροσωπικές: Οι ενδοπροσωπικές συγκρούσεις αφορούν την
εσωτερική, ψυχική κατάσταση ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, οι ενδοπροσωπικές συγκρούσεις
αφορούν συγκρούσεις εσωτερικές που βιώνει ένα άτομο και αφορούν συνήθως τις αξίες του
και τις πεποιθήσεις του.
Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις συντελούνται όταν οι αντιθέσεις βρίσκονται σε προσωπικό
επίπεδο μεταξύ ατόμων της ίδιας ομάδας (για παράδειγμα του συλλόγου διδασκόντων) (Saiti,
2015; Saitis and Saiti, 2018). Οι συγκρούσεις αυτές, υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν είτε
μεταξύ των διδασκόντων, είτε μεταξύ των διοικητικών στελεχών του σχολείου (Διευθυντής,
Υποδιευθυντής) ή ανάμεσα σε ένα διοικητικό στέλεχος και έναν ή περισσότερους
εκπαιδευτικούς.
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ii.Ενδοομαδικές / Διομαδικές: Είναι οι συγκρούσεις που εμφανίζονται μεταξύ προσώπων του
ίδιου ή διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου (μαθητές – μαθητές, εκπαιδευτικοί – μαθητές).
iii.Ενδοοργανωσιακές-διοργανωσιακές. Λαμβάνοντας υπόψιν τις συγκρουόμενες πλευρές και
τα όρια ενός οργανισμού, οι συγκρούσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
ενδοοργανωσιακές, που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός ορ γανισμού και σε
διοργανωσιακές, που μπορεί να εκδηλωθούν μεταξύ δύο οργανισμών.
2.2.5 Αιτίες – πηγές των σχολικών συγκρούσεων
Με βάση τη βιβλιογραφία, οι κυριότερες πηγές συγκρούσεων που εμφανίζονται στο σχολικό
περιβάλλον επιγραμματικά είναι: η κακή επικοινωνία, οι συγκρουόμενοι στόχοι, οι
περιορισμένοι πόροι, οι οργανωτικές δυσκολίες, οι αντιλαμβανόμενες ανισότητες, οι
προσωπικές διαφορές, οι επιβαλλόμενες αλλαγές σε μια σχολική μονάδα, το στυλ ηγεσίας
του Διευθυντή του σχολείου, το εξωτερικό περιβάλλον, το εργασιακό καθεστώς και οι
αντιθέσεις των ομάδων.
2.2.6 Η διαχείριση των ενδοσχολικών συγκρούσεων και ο ρόλος του Διευθυν τή
2.2.6.1 Η έννοια του όρου της διαχείρισης συγκρούσεων
Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι μια στρατηγική διαδικασία που αφορά τον τρόπο με τον
οποίο οι συμμετέχοντες αντιδρούν στις συγκρούσεις που συμβαίνουν. Κάθε άτομο ακολουθεί
δικούς του τρόπους για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Υιοθετώντας την παραπάνω άποψη,
γίνεται αποδεκτό ότι οι δεξιότητες διαχείρισης της σύγκρουσης καθίστανται απαραίτητες για
τους σύγχρονους οργανισμούς (Rahim, 2017).
Ειδικά στους σχολικούς οργανισμούς, η άμεση και σωστή διαχείριση της σύγκρουσης μέσω
συνεργασίας, συνιστά κομβικό παράγοντα για την ανεμπόδιστη περάτωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Μητσαρά and Ιορδανίδης, 2015). Μέσω της διαχείρισης συγκρούσεων, τα
άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάζουν απόψεις γύρω από το θέμα που τους απασχολεί, να
γεφυρώνουν διαφορές και να επιλύουν μια προβληματική κατάσταση.
2.2.6.2 Πρόληψη συγκρούσεων
Το κλειδί για τη διαχείριση των συγκρούσεων αποτελεί η πρόληψη της εμφάνισής τους
(Algert et al., 2021). Σύμφωνα με τους Khan, Hussainy και Iqbal (2017), αν η διοίκηση ενός
οργανισμού δεν ανταποκριθεί σωστά στα συμπτώματα έκρηξης μιας σύγκρουσης, τότε
ενδεχομένως οι συγκρούσεις να φτάσουν σε τόσο μεγάλη συχνότητα και ένταση που να
διοικούν οι ίδιες ολόκληρο τον οργανισμό. Στην περίπτωση του σχολικού οργανισμού, η
ευθύνη της πρόληψης των διαπροσωπικών συγκρούσεων βαραίνει τον Διευθυντή.
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για σκοπούς πρόληψης της σύγκρουσης, είναι εξαιρετικά
σημαντικό ο Διευθυντής να προσέξει τον καταμερισμό των καθηκόντων των μελών του
οργανισμού, την έμφαση στον κοινό σκοπό και στην από κοινού προσπάθεια για την επίτευξή
του, στην προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου των ατόμων που απαρτίζουν τον
σύλλογο διδασκόντων, στην ισότητα και αμεροληψία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μέσω
της εξάλειψης των αδικιών από μέρους του Διευθυντή μειώνουν τις τριβές και τις εντάσεις.
2.2.6.3 Μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων
Οι εφικτοί τρόποι διαχείρισης των διαπροσωπικών (και ομαδικών) συγκρούσεων
διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ταξινόμησης ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι
οποίες παρατίθενται πιο κάτω (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012; Ιορδανίδης, 2014):
i.
Κέρδος – Ζημιά (win-lose): Μέσω των μεθόδων αυτών εκφράζεται ο ανταγωνισμός.
Οι διαφορές επιλύονται με την επικράτηση του ισχυρότερου. Παράδειγμα αυτής της
κατηγορίας είναι η χρήση της εξουσίας-θέσης, η προσωπική εξουσία και η απόφαση της
πλειοψηφίας (για παράδειγμα αποφάσεις συλλόγου διδασκόντων).
ii.
Ζημιά – ζημιά (lose-lose): Η επίλυση της σύγκρουσης είναι αμοιβαία ζημιογόνα γιατί
κανέναν από τα δύο μέρη δε μετακινείται από τις θέσεις του. Βασικές μέθοδοι χειρισμού της
συγκεκριμένης κατηγορίας είναι: ο συμβιβασμός, η διαιτησία (δηλαδή όταν η λύση έρχεται
από ένα τρίτο μέρος), οι κανονισμοί, η αποφυγή και η δωροδοκία.
iii.
Κέρδος – κέρδος (win-win): Μέθοδοι όπου και οι δύο πλευρές κερδίζουν. Η
συγκεκριμένη στρατηγική επιδιώκει την εξάλειψη των πηγών των συγκρούσεων και τη
μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων όλων των μερών της
σύγκρουσης.
Τα πλέον γνωστά θεωρητικά μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων (Blake et al., 1964; Rahim
and Bonoma, 1979; Thomas, 2008), σε σύνοψη, προβλέπουν για τους εμπλεκόμενους τα
ακόλουθα πέντε στυλ διαχείρισης:
•
Παραχωρητικό (Smoothing, Accommodating, Εξυπηρέτηση): Κατά το παραχωρητικό
στυλ οι ανάγκες της άλλης πλευράς μπαίνουν σε προτεραιότητα σε σχέση με τις ανάγκες για
τον εαυτό. Δίνεται η ευκαιρία στην άλλη πλευρά να κερδίσει (lose -win). Ο συγκεκριμένος
τρόπος διαχείρισης χρησιμοποιείται όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται σε τόσο μεγάλο βαθμό
για το ζήτημα που τίθεται, όταν η επίλυση του ζητήματος δεν αξίζει τη διάθεση του χρόνου ή
όταν η άλλη πλευρά έχει δίκαιο. Επέρχεται η ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών. Παρόλο που
φαίνεται λύση με αδυναμίες, μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για μικρών διαστάσεων
συγκρούσεις.
•
Αποφευκτικό (Withdrawing, Avoiding): Όταν επιλέγεται η αποφυγή της σύγκρουσης,
οι αντιμαχόμενες πλευρές απομακρύνονται η μια από την άλλη. Γίνεται εύκολα κατανοητό
ότι εάν δοθεί στις δύο πλευρές η ευκαιρία να ηρεμήσουν, τότε η επίλυση μπορεί να είναι
αποτελεσματική καθώς το ζήτημα επαναπροσδιορίζεται. Ο ρόλος της ηγεσίας μπαίνει σε
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δεύτερη μοίρα, μέσα από την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τους υφιστάμενους. Η μελέτη
του τρόπου της αποφυγής έχει αναδείξει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος η σύγκρουση να
επανεμφανιστεί σε μελλοντικό στάδιο με σοβαρότερη μορφή, γεγονός που θα οδηγήσει σε
πολύ σοβαρά προβλήματα οργάνωσης και απόδοσης.
•
Συμβιβαστικό (Compromising): Ο υιοθέτηση της διαχείρισης της σύγκρουσης μέσω
του συμβιβασμού των δύο πλευρών, αντιστοιχεί στην υιοθέτηση της λύσης της υποχώρησης
και των δύο πλευρών που παρουσιάζεται στο μέσο των διαστάσεων του ενδιαφέροντος για
τον εαυτό και του ενδιαφέροντος για τον άλλο (lose-lose).
•
Ανταγωνιστικό (Forcing, Competing, Κυριαρχία): Η Κυριαρχία είναι ο τρόπος
διαχείρισης που αφορά στα αποτελέσματα και περιορίζεται στην ικανοποίηση των θέσεων
της κυρίαρχης πλευράς. Η συγκεκριμένη οδός ακολουθείται όταν ο χρόνος δεν επαρκεί, ώστε
να υπάρξει συζήτηση διαφορετικών λύσεων ή όταν η επιδιωκόμενη λύση δυσαρεστεί τους
υφιστάμενους. Συνιστάται στην ηγεσία του οργανισμού, να αποφεύγει την ευρεία χρήση της
Κυριαρχίας (win-lose), καθώς η εμπιστοσύνη στην ηγεσία μειώνεται, κάτι που είναι δύσκολο
να αποκατασταθεί.
•
Συνεργατικό (Collaborating, Problem Solving, Integrating, Eνσωμάτωση): Η
Eνσωμάτωση είναι χρονοβόρα διαδικασία και δύσκολη στην εφαρμογή, αλλά επιφέρει
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με την ικανοποίηση και των δύο πλευρών (win -win). Όπως
γίνεται κατανοητό, κύρια εργαλεία της Eνσωμάτωσης γίνονται ο εποικοδομητικός διάλογος
και η διαπραγμάτευση. Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι η Eνσωμάτωση επιλέγεται και
εφαρμόζεται σε σοβαρής σημασίας ζητήματα.
2.2.6.5 Επιπτώσεις των συγκρούσεων
Τα τελευταία χρόνια οι μελετητές υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση από μόνη της δε θεωρείται
κάτι καλό ή κακό, αλλά οι επιπτώσεις αυτής εξαρτώνται από τη διαχείρισή της (Robbins and
Judge, 2011).
Η επίλυση της σύγκρουσης στα πρώτα της στάδια και πριν οι διαστάσεις των προβλημάτων
μεγαλώσουν, οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα από τη σύγκρουση (Saitis and Saiti, 2018). H
έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων αμβλύνει τις εντάσεις δίνοντας ευκαιρίες για τη
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Από την άλλη πλευρά, μια σύγκρουση όταν είναι παρατεταμένη ή υψηλής έντασης, μπορεί να
μετασχηματιστεί σε δυσλειτουργική και δυσεπίλυτη. Επομένως, ενδέχεται να δυσχεράνουν
τη συνεργασία των μελών του οργανισμού, βλάπτοντας τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και
προκαλώντας τους αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως στρες και έλλειψη κινήτρων
(Rahim, 2017).
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3.1 Η μεθοδολογική προσέγγιση
3.1.1 Ο πληθυσμός, το ερευνητικό εργαλείο, η δειγματοληψία και το δείγμα
Ως πληθυσμός-στόχος (ή πλαίσιο δειγματοληψίας) της έρευνας, καθορίστηκε το σύνολο των
Διευθυντών και των Διευθυνόντων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων Κύπρου, που στο
σύνολό τους είναι 329.
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε έτοιμο ερωτηματολόγιο, χωρίς να γίνουν
οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο ή τη δομή του. Αρχικά οι ερωτώμενοι καλούνταν να
δώσουν στοιχεία του σχολείου στο οποίο υπηρετούσαν, σχετικά με τον αριθμό των
εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στη σχολική μονάδα, τον αριθμό των μαθητών και την
τοποθεσία του σχολείου. Ακολουθούσαν ερωτήσεις με δημογραφικά στοιχεία με απαντήσεις
πολλαπλής επιλογής (φύλο, ηλικία, ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχουν, συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία, έτη υπηρεσίας ως Διευθυντές στην εκπαιδευτική υπηρεσία).
Για την επιλογή του στυλ διαχείρισης συγκρούσεων που επιλέγουν οι Διευθυντές Δημοτικών
Σχολείων, επιλέχθηκε η «Κλίμακα προσανατολισμού συγκρούσεων» των Everard και Morris
(2004) που υπάρχει στο παράρτημα του βιβλίου «Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση».
Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη κλίμακα μέσα από ερωτήσεις επιδιώκει να μετρήσει τις
στρατηγικές που επιλέγονται κατά τη διαχείριση των συγκρούσεων. Αποτελείται από 25
κλειστού τύπου δομημένες ερωτήσεις, με απαντήσεις σε τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert.
(1=Σχεδόν ποτέ, 2=Μερικές φορές, 3=Συχνά, 4=Πολύ συχνά). Οι απαντήσεις αξιολογούν τις
πέντε στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων (Αποφυγή, Κατευνασμός, Μάχη, Συμβιβασμός
και Λύση Προβλημάτων). Η άδεια χρήσης του ερωτηματολογίου εξασφαλίστηκε από τον
καθηγητή Δρ.Σταυρόπουλο Βασίλειο. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε στην εργασία
του κου Σταγκώνη Παύλου (2018) σε ελληνικό πληθυσμό.
Μια από τις βασικότερες παραμέτρους της ερευνητικής διαδικασίας είναι η συγκέντρωση του
δείγματος και η πρόσβαση στο δείγμα, ώστε να συλλεχθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά
την επεξεργασία τους να εξαχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων
έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021 και διήρκησε 4 εβδομάδες, μέσω του προγράμματος Google
Forms. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω της εφαρμογής «google.docs» στα
ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των 329 Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου.

Κεφάλαιο 4: Στατιστική ανάλυση
4.1 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS v.25, περιγραφική και επαγωγική στατιστική.
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4.2 Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
4.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Το τελικό δείγμα της έρευνας ήταν 161 Διευθυντές/Διευθύνοντες Δημόσιων Δημοτικών
Σχολείων, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για την κατανομή των
δημογραφικών μεταβλητών, σε μορφή απόλυτων και ποσοστιαίων συχνοτήτων.
Παρατηρείται ότι το 31,7% των συμμετέχοντων ήταν άντρες και το υπόλοιπο 68,3% ήταν
γυναίκες. Το 57,1% εργάζονται σε σχολεία της υπαίθρου, ενώ το υπόλοιπο 42,9% σε σχολεία
της πόλης. Το 1,2% ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία από 36 έως 45 ετών, το 73,9% από 46
έως 55 ετών και το 24,8% ήταν 56 ετών και άνω. Η πλειοψηφία των συμμετέχοντων δήλωσαν
ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (68,9%). Το 18,0% δήλωσαν ότι έχουν
κάνει εξομοίωση, το 9,9% ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, ενώ το 3,1% ότι είναι
κάτοχοι δεύτερου πτυχίου. Η συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι έχουν 26 ή
περισσότερα έτη υπηρεσίας (98,8%). Το 31,1% δήλωσαν ότι έχουν από 1 έως και 3 έτη
υπηρεσίας ως Διευθυντές στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, το 10,6% δήλωσαν ότι έχουν από 3
έως και 6 έτη, ενώ το 58,4% δήλωσαν ότι έχουν πέραν των 6 ετών υπηρεσίας ως Διευθυντές
στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των
μεταβλητών: αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας και αριθμός μαθητών σχολικής
μονάδας. Παρατηρείται ότι ο μέσος αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας είναι 16,30 και
στα μισά σχολεία ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι 15 ή λιγότερα. Αντίστοιχα, ο μέσος
αριθμός μαθητών σχολικής μονάδας είναι 150,07 και στα μισά σχολεία ο αριθμός των
μαθητών είναι 124 ή λιγότεροι.
Πίνακας 1: Κατανομή απόλυτων και ποσοστιαίων συχνοτήτων στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Φύλο

Τοποθεσία σχολείου

Ηλικία
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Αριθμός

Ποσοστό

Άνδρας

51

31,7%

Γυναίκα

110

68,3%

Σύνολο

161

100,0%

Πόλη

69

42,9%

Ύπαιθρος

92

57,1%

Σύνολο

161

100,0%

36-45

2

1,2%
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Ανώτερος τίτλος σπουδών

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία

Έτη
υπηρεσίας
Διευθυντής/τρια
εκπαιδευτική υπηρεσία

46-55

119

73,9%

πάνω από 56

40

24,8%

Σύνολο

161

100,0%

Εξομοίωση

29

18,0%

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

5

3,1%

Μεταπτυχιακό

111

68,9%

Διδακτορικό

16

9,9%

Σύνολο

161

100,0%

11 – 20

1

0,6%

21 – 25

1

0,6%

26 +

159

98,8%

Σύνολο

161

100,0%

1–3

50

31,1%

17

10,6%

94

58,4%

161

100,0%

ως 3 – 6
στην
>6
Σύνολο

Πίνακας 2: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των μεταβλητών αριθμός εκπαιδευτικών και αριθμός μαθητών σχολικής
μονάδας.

Παράγοντας
Αριθμός
μονάδας

εκπαιδευτικών

N

Μ.Ο.

Διάμεσος Τ.Α.

σχολικής
161 16,30 15,00

Αριθμός μαθητών σχολικής μονάδας 161 150,07 124,00

Ελάχιστο Μέγιστο

7,39

3

37

91,12

16

424

4.2.2 Αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης
Η αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης των ερωτημάτων και των παραγόντων, έχει μελετηθεί
με χρήση της τιμής του κριτηρίου Cronbach's Alpha.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ο αριθμός των ερωτημάτων, οι τιμές του κριτηρίου
Cronbach's Alpha και του Cronbach's Alpha Based on Standardized Items. Από τον έλεγχο
εσωτερικής αξιοπιστίας που διενεργήθηκε στο δείγμα της έρευνας για την κλίμακα μέτρησης
του προσανατολισμού των συγκρούσεων, διαφάνηκε ότι για τον παράγοντα Αποφυγή υπήρχε
χαμηλή εσωτερική αξιοπιστία (Cronbach’s alpha= 0,386). Όμοια για τον παράγοντα
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Κατευνασμός (Cronbach’s alpha= 0,300), Μάχη (Cronbach’s alpha= 0,476), Συμβιβασμός
(Cronbach’s alpha= 0,584) και Λύση Προβλημάτων (Cronbach’s alpha= 0,495) διαφάνηκε
χαμηλή εσωτερική αξιοπιστία.
Πίνακας 3: Cronbach's Alpha για την αξιοπιστία των κλιμάκων μέτρησης προσανατολισμού των συγκρούσεων στο δείγμα.

Παράγοντας

Cronbach's Alpha Based
N of Items Cronbach's Alpha
on Standardized Items

Αποφυγή

5

0,386

0,400

Κατευνασμός

5

0,300

0,367

Μάχη

5

0,476

0,452

Συμβιβασμός

5

0,584

0,558

Λύση Προβλημάτων

5

0,495

0,561

4.2.3 Κατασκευή παραγόντων και περιγραφικά στατιστικά της κλίμακας μέτρησης
Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των
αντιλήψεων για τους παράγοντες που έχουν εξαχθεί από τις κλίμακες μέτρησης
προσανατολισμού των συγκρούσεων.
Παρατηρείται ότι η μέση Αποφυγή ισούται με 1,70 (Μ.Ο.=1,70), γεγονός που υποδεικνύει
χαμηλά επίπεδα Αποφυγής στους Διευθυντές. Οι μισοί ερωτηθέντες (Διάμεσος=1,60) είχαν
Αποφυγή μικρότερη του 1,60. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι ο μέσος Κατευνασμός ισούται
με 2,93 (Μ.Ο.=2,93), το οποίο υποδεικνύει μέτρια επίπεδα Κατευνασμού. Οι μισοί
ερωτηθέντες (Διάμεσος=3,00) είχαν Κατευνασμό μικρότερο του 3. Παρατηρείται ότι ο μέσος
Κατευνασμός είναι 3, το οποίο δείχνει μέτρια προς ψηλά επίπεδα Κατευνασμού. Η μέση
Μάχη ήταν 2,35 (Μ.Ο.=2,35), το οποίο δείχνει μέτρια επίπεδα Μάχης. Οι μισοί Διευθυντές
(Διάμεσος=2,20) είχαν Μάχη μικρότερη του 2,20. Ο μέσος Συμβιβασμός ήταν 2,86
(Μ.Ο.=2,86), το οποίο δείχνει μέτρια προς ψηλά επίπεδα Συμβιβασμού. Οι μισοί Διευθυντές
(Διάμεσος=2,80) είχαν Συμβιβασμό μικρότερο του 2,80. Η Λύση Προβλημάτων ήταν 3,60
(Μ.Ο.=3,60) που δείχνει ψηλά επίπεδα Λύσης Προβλημάτων. Οι μισοί Διευθυντές
(Διάμεσος=3,60) είχαν Λύση Προβλημάτων μικρότερη του 3,60.
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Πίνακας 4: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς των αντιλήψεων για τους παράγοντες που έχουν εξαχθεί από τις
κλίμακες μέτρησης των συγκρούσεων στο δείγμα

Παράγοντας

N

Μ.Ο. Διάμεσος Τ.Α.

Ελάχιστο Μέγιστο

Αποφυγή

161 1,70

1,60

0,41

1,00

3,20

Κατευνασμός

161 2,93

3,00

0,39

1,80

4,00

Μάχη

161 2,35

2,20

0,40

1,60

3,40

Συμβιβασμός

161 2,86

2,80

0,46

1,40

4,00

Λύση Προβλημάτων

161 3,60

3,60

0,34

2,60

4,00

4.2.6 Διαφορές των παραγόντων των τριών κλιμάκων μέτρησης ανάμεσα στις
κατηγορίες του φύλου, της τοποθεσίας σχολείου και τις ηλικιακές
κατηγορίες
Επειδή στην παρούσα έρευνα κάθε άτομο συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα ο σχεδιασμός που
ακολουθείται είναι αυτός των ανεξάρτητων δειγμάτων. Κατ' ακολουθίαν, θα χρησιμοποιηθεί
το κριτήριο t, το οποίο είναι κατάλληλο για ανεξάρτητα δείγματα, ώστε να μελετηθούν
διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του προσανατολισμού των συγκρούσεων.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, παρουσιάζονται στον Πίνακα
5. Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για κανέναν από τους παράγοντες των
τριών εργαλείων μέτρησης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% .
Άρα, το φύλο δεν είναι σημαντικό να εξηγήσει τις συγκρούσεις.
Πίνακας 5: Έλεγχος t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του
προσανατολισμού των συγκρούσεων, αυτο-αποτελεσματικότητας Διευθυντή Σχολείου και τρόπου έκφρασης θυμού,
ανάμεσα σε άνδρες (n=51) και γυναίκες (n=110).

Άντρας

Γυναίκα
t

d.f.

p

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Αποφυγή

1,65

0,36

1,72

0,44

-0,98 159,00 ,328

Κατευνασμός

2,89

0,31

2,95

0,42

-1,06 127,32 ,292

Μάχη

2,34

0,37

2,36

0,41

-0,28 159,00 ,778

Συμβιβασμός

2,83

0,49

2,87

0,45

-0,56 159,00 ,577

Λύση Προβλημάτων

3,62

0,29

3,59

0,36

0,43

159,00 ,671
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Το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα τμήματα χρησιμοποιήθηκε για ακόμη μια φορά, ώστε να
μελετηθούν διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του προσανατολισμού των
συγκρούσεων ανάμεσα σε Διευθυντές που εργάζονται σε σχολεία της πόλης (n=69) και της
υπαίθρου (n=92).
Τα αποτελέσματα ελέγχου t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον Κατευνασμό (t(159)= -2,03,
p=0,044), ανάμεσα σε Διευθυντές που εργάζονται σε σχολεία της πόλης και της υπαίθρου. Οι
Διευθυντές στα σχολεία της υπαίθρου, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες
μέσες τιμές για τον Κατευνασμό από τους Διευθυντές της πόλης.

Πίνακας 6: Έλεγχος t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του
προσανατολισμού των συγκρούσεων, ανάμεσα σε Διευθυντές που εργάζονται σε σχολεία της πόλης (n=69) και σε σχολεία
της υπαίθρου (n=92).

Πόλη

Ύπαιθρος

Μ.Ο. Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Αποφυγή

1,68

0,37

1,71

0,45

-0,53 159,00 ,600

Κατευνασμός

2,86

0,40

2,98

0,38

-2,03 159,00 ,044

Μάχη

2,30

0,37

2,39

0,41

-1,52 159,00 ,131

Συμβιβασμός

2,78

0,47

2,92

0,45

-1,87 159,00 ,063

Λύση Προβλημάτων

3,58

0,40

3,61

0,29

-0,58 120,08 ,560

t

d.f.

p

Για ακόμη μια φορά, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα τμήματα, ώστε να
μελετηθούν διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του προσανατολισμού των
συγκρούσεων ανάμεσα σε Διευθυντές που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 46 έως 55 ετών
(n=119) και Διευθυντές που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 56 ετών και άνω (n=40).
Αναφέρεται ότι δύο παρατηρήσεις, οι οποίες ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 36 -45
ετών, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη ανάλυση, αφού θα ήταν άστοχο να γίνει
σύγκριση τόσο μικρής ομάδας.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 7. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Αποφυγή (t(157)= -3,32,
p=0,001), όπου οι Διευθυντές που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 56 ετών και άνω
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη μέση Αποφυγή από αυτούς της ηλικιακής
κατηγορίας 46 έως 55 ετών.
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Πίνακας 7: Έλεγχος t για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του
προσανατολισμού των συγκρούσεων ανάμεσα στις ηλικιακές διευθυντών από 46 έως 55 ετών (n=119) και 56 ετών και άνω
(n=40).

46-55

56 και άνω

Μ.Ο. Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Αποφυγή

1,63

0,38

1,88

0,45

-3,32 157,00 ,001

Κατευνασμός

2,92

0,39

2,96

0,38

-0,52 157,00 ,601

Μάχη

2,33

0,38

2,41

0,44

-1,10 157,00 ,271

Συμβιβασμός

2,83

0,47

2,96

0,43

-1,53 157,00 ,129

Λύση Προβλημάτων

3,58

0,35

3,67

0,28

-1,48 157,00 ,140

t

d.f.

p

4.2.7 Διαφορές των παραγόντων της κλίμακας ανάμεσα στις κατηγορίες των ετών
υπηρεσίας ως Διευθυντές και του ανώτερου τίτλου σπουδών
Πιο κάτω, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal Wallis, αντίστοιχος του one -way betweengroups ANOVA (ανάλυση διασποράς μονής κατεύθυνσης), χρησιμοποιήθηκε για να
μελετήσει πιθανές διαφορές στους παράγοντες των κλιμάκων μέτρησης του
προσανατολισμού των συγκρούσεων ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες ετών υπηρεσίας ως
Διευθυντές (1-3 έτη, 3-6 έτη και περισσότερα από 6 έτη). Η επιλογή του ελέγχου αυτού έγινε
λόγω απουσίας κανονικής κατανομής και του σχετικά μικρού δείγματος σε μια υποκατηγορία
της ανεξάρτητης μεταβλητής (3-6 έτη υπηρεσίας). Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή λήφθηκαν
παρατηρήσεις σε τρεις κατηγορίες ετών υπηρεσίας ως Διευθυντές, 1 έως 3 έτη (n=50), 3 έως
6 έτη (n=17) και άνω των 6 ετών (n=94).
Ο έλεγχος Kruskal Wallis, ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 8, εισηγείται ότι υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στη Λύση Προβλημάτων (Η(2)= 7,052, p=0,029<0,05)
ανάμεσα στις κατηγορίες ετών υπηρεσίας. Οι Διευθυντές με 1 έως 3 έτη υπηρεσίας ως
Διευθυντές, παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη μέση κατάταξη για τη Λύση Προβλημάτων
(Mean Rank=66,93) από τις άλλες δύο κατηγορίες. Οι Διευθυντές με 3 έως 6 έτη υπηρεσίας
ως Διευθυντές έχουν μέση κατάταξη ίση με 82,79 και αυτοί με περισσότερα από 6 έτη έχουν
μέση κατάταξη ίση με 88,16.
Όμοια, ο έλεγχος Kruskal Wallis, ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 9, έχει
χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν διαφορές των παραγόντων ανάμεσα στις τέσσερις
κατηγορίες ανώτερου τίτλου σπουδών των Διευθυντών. Η επιλογή του ελέγχου αυτού έγινε
λόγω απουσίας κανονικής κατανομής και σχετικά μικρού δείγματος στις υποκατηγορίες
Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ (n=5) και Διδακτορικό (n=6). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές για τους παράγοντες, ανάμεσα στις τέσσερις κατηγορίες Ανώτερου
Τίτλου Σπουδών των Διευθυντών, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Page 301 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Πίνακας 81: Έλεγχος Kruskal Wallis, για διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του προσανατολισμού των
συγκρούσεων ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες ετών υπηρεσίας ως Διευθυντές.

Kruskal-Wallis H

df

p

Αποφυγή

0,159

2

,924

Κατευνασμός

1,200

2

,549

Μάχη

3,119

2

,210

Συμβιβασμός

5,727

2

,057

Λύση Προβλημάτων

7,052

2

,029

Πίνακας 9: Έλεγχος Kruskal Wallis, για διαφορές των παραγόντων των κλιμάκων μέτρησης του προσανατολισμού των
συγκρούσεων ανάμεσα στις τέσσερις κατηγορίες ανώτερου τίτλου σπουδών.

Kruskal-Wallis H

df

p

Αποφυγή

3,245

3

,355

Κατευνασμός

3,406

3

,333

Μάχη

6,826

3

,078

Συμβιβασμός

0,872

3

,832

Λύση Προβλημάτων

0,205

3

,977

Κεφάλαιο 5: Συζήτηση συμπερασμάτων
Από την αναλυτική έκθεση των ευρημάτων της έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, προέκυψε μια σειρά από διαπιστώσεις που συνθέτουν την εικόνα του
τρόπου με τον οποίο οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου επιλέγουν να
διαχειριστούν τις ενδοσχολικές, διαπροσωπικές συγκρούσεις.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η τοποθεσία του
σχολείου εξηγεί μερικώς την επιλογή του τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι οι Διευθυντές των σχολείων της υπαίθρου προτιμούν περισσότερο τον
Κατευνασμό σε σχέση με τους Διευθυντές των πόλεων. Επεξηγώντας, στα μικρά σχολεία οι
Διευθυντές επενδύουν περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις, παρά στην αποτελεσματικότητα
του σχολείου.
Έρευνα, συγκρίνοντας τους τρεις τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων (Επιβολή, Αποφυγή,
Συμβιβασμός) έχει δείξει ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα
υιοθετούν τρόπους Συμβιβασμού και Αποφυγής στα μικρά σχολεία (Τέκος, 2009). Η πιο
πάνω άποψη ενδυναμώνεται από τα ευρήματα έρευνας ότι οι Διευθυντές μικρών σχολείων,
καταφεύγουν στην όχι και τόσο αποδεκτή λύση της Αποφυγής, μετατοπίζοντας τη σύγκρουση
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ή δίνοντας προσωρινή λύση (Τσιπά and Αθανασούλα-Ρέππα, 2021). Ερμηνεύοντας τα
ευρήματα, αναφέρεται ότι η πλειονότητα των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων είναι μικρές
εκπαιδευτικές ομάδες συνεργασίας στις οποίες επικρατούν η εγγύτητα και η εμπιστοσύνη
στοιχεία που συμβάλλουν θετικά στην οργάνωση και στη συλλογικότητα του εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Προηγούμενη έρευνα έρχεται σε αντίθεση με τα πιο πάνω συμπεράσματα, υποστηρίζοντας
ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην επιλογή του τρόπου διαχείρισης συγκρ ούσεων (Henkin et
al., 2000). Επεξηγώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι υπηρετούντες στα ολιγοθέσια
σχολεία δεν είναι τόσο σίγουροι για τις συμπεριφορές που πρέπει να αναπτυχθούν στην
προσπάθεια επίλυσης των διενέξεων.
Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο στην επιλογή του τρόπου διαχείρισης των
συγκρούσεων που συμβαίνουν στον χώρο του σχολείου. Η διατριβή της Χατζηδιάκου (2011),
υποστηρίζει το συμπέρασμα της παρούσας έρευνας, αφού σε μια σύγκριση Ελληνίδων
Διευθυντριών και Καναδέζων, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι Ελληνίδες βρίσκονταν σε
ψηλότερα επίπεδα διαχείρισης με στόχο την ικανοποίηση του άλλου προσώπου
(Κατευνασμός) σε σχέση με τις Καναδέζες.
Έρευνες έρχονται σε αντίθεση με το πιο πάνω εύρημα, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες σε
σχέση με τους άντρες, εμφανίζονται τόσο με αυξημένο συνεργατικό προσανατολισμό στη
διαχείριση συγκρούσεων (Kilmann and Thomas, 2008), όσο και πιο ανταγωνιστικές. Τα
ευρήματα συμφωνούν με έρευνες όπου έχουν εντοπίσει αυξημένη υιοθέτηση της
Ενσωμάτωσης, της Αποφυγής και του Συμβιβασμού από μέρους των γυναικών (Rahim,
1983). Πιθανόν οι γυναίκες Διευθύντριες να υιοθετούν ρόλους και στάσεις στερεοτυπικά
«ανδρικές» προκειμένου να εδραιωθούν στη Διεύθυνση του σχολείου τους.
Το συμπέρασμα ότι το φύλο του Διευθυντή δεν παίζει ρόλο στην επιλογή του τρόπου
διαχείρισης των συγκρούσεων, επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία (Μητσαρά and
Ιορδανίδης, 2015). Σύμφωνα με την έρευνα των Μητσαρά και Ιορδανίδη (2015), τόσο οι
άντρες όσο και οι γυναίκες προτιμούν την επιλογή της Επίλυσης Προβλήματος και λιγότερ ο
του Συμβιβασμού και της Εξομάλυνσης.
Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι Διευθύντριες καταφεύγουν στον Συμβιβασμό (Reynolds,
2002) και την Επίλυση Προβλήματος (Erichson, 1984). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι μεγαλύτερ οι
ηλικιακά Διευθυντές, προτιμούν να αποφεύγουν μια σύγκρουση σε σχέση με τους ηλιακά
μικρότερους Διευθυντές. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται λογικό και πιθανόν να εξηγείται
λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχουν οι μεγαλύτεροι Διευθυντές, οι οποίοι προτιμούν να
επιλέγουν ποιες εντάσεις θα διαχειριστούν.
Ο Balay (2007) επιβεβαιώνει ότι είναι πιθανότερο οι μεγάλης ηλικίας εκπαιδευτικοί να
χρησιμοποιούν στρατηγικές Επίλυσης Προβλήματος στις συγκρούσεις τους σε σχέση με τους
νεότερους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του ατόμου, τόσο λιγότερο ανταγωνιστικά ή με
Επιβολή διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία είναι πιθανότερο να
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επιδείξουν συμπεριφορά ανταγωνιστική. Οι πιο έμπειροι Διευθυντές, έχουν δεξιότητες
διαχείρισης εντάσεων και τις χρησιμοποιούν, κρατώντας το κλίμα του σχολείου θετικό.
Τα έτη υπηρεσίας του Διευθυντή φαίνεται να παίζουν ρόλο στην επιλογή της Λύσης
Προβλημάτων. Κανένας άλλος τρόπος διαχείρισης δεν επηρεάζεται από τα έτη υπηρεσίας
που έχει κάποιος ως Διευθυντής, εκτός από τη Λύση Προβλημάτων. Επεξηγώντας το
συγκεκριμένο συμπέρασμα, φαίνεται ότι όσο πιο έμπειροι είναι οι Διευθυντές, τόσο
περισσότερες δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, οργάνωσης κ αι διοίκησης
έχουν. Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι οι Διευθυντές με λίγα χρόνια υπηρεσίας στη συγκεκριμένη
θέση, πιθανόν λόγω έλλειψης εμπειρίας, στρατηγικής ή από ανασφάλεια κάνουν ευκολότερες
επιλογές διαχείρισης.
Το εύρημα ότι οι Διευθυντές, κατά τη διαχείριση συγκρούσεων προσανατολίζονται κυρίως
στην επίλυση του προβλήματος, δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές. Η μεγάλη συχνότητα
επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής, δικαιολογείται από την υψηλή επιστημονική
κατάρτιση που έχουν. Η επίλυση χρειάζεται δεξιότητες για συνεργασία, διάγνωση και
διαμεσολάβηση του Διευθυντή, επανεξέταση εναλλακτικών, εντοπισμό αιτιών της
σύγκρουσης και ξεκαθάρισμα παρεξηγήσεων. Η ικανοποίηση αμφότερων των εμπλεκόμενων
μερών, οδηγεί σε μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, προϋποθέτοντας επάρκεια χρόνου και
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Επιβεβαιωτικές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί
σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής. Έρευνα έχει δείξει ότι οι Διευθυντές
των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου για τη διαχείριση των συγκρούσεων χρησιμοποιούν τη
Συνεργασία περισσότερο και λιγότερη την Αποφυγή (Παναγιώτου-Χαριλάου and
Τσιάκκιρος, 2011).
Δεύτερη επιλογή των Διευθυντών για τη διαχείριση συγκρούσεων είναι ο Κατευνασμός. Η
συγκεκριμένη επιλογή φανερώνει χαμηλό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα και ψηλό για τις
σχέσεις. Τα συμφέροντα της άλλης πλευράς ικανοποιούνται. Η μεγάλη εμφάνιση της
συγκεκριμένης επιλογής δικαιολογείται στην περίπτωση που ο Διευθυντής δε γνωρίζει καλά
το ζήτημα ή όταν η άλλη πλευρά έχει δίκαιο και η έκβαση του ζητήματος είναι μείζονος
σημασίας για αυτήν. Εξηγείται, επίσης, επειδή η διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων
είναι σημαντική για τους Διευθυντές ή όταν οι ίδιοι βρίσκονται σε αδύναμη
διαπραγματευτική θέση.
Τρίτη επιλογή των Διευθυντών είναι ο Συμβιβασμός, με μέτριο ενδιαφέρον τόσο για τις
σχέσεις, όσο και για το αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Η συναλλαγή, η αμοιβαία παραίτηση
από διεκδικήσεις στοχεύουν σε μια από κοινού άμεσα αποδεκτή λύση. Πιθανόν οι Διευθυντές
να προτιμούν αυτή τη μέθοδο ως μέθοδο προστασίας.
Τέταρτη επιλογή, με μικρή διαφορά από τον Συμβιβασμό είναι η Μάχη αντικατοπτρίζοντας
ψηλό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα και χαμηλό για τις σχέσεις. Διαφαίνεται ο
ανταγωνιστικός τύπος Διευθυντή, με έκδηλη συμπεριφορά τον εξαναγκασμό εκχώρησης
δικαιωμάτων από τους άλλους. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι άτομα με θέση ευθύνης,
συχνά χρησιμοποιούν την ισχύ που τους παρέχει η θέση, προκειμένου να επιβάλουν τη
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θέλησή τους στους εκπαιδευτικούς και απαιτούν την υποταγή τους. Το γεγονός εξηγείται για
θέματα για τα οποία απαιτείται γρήγορη απόφαση, όταν οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται
είναι άπειροι ή όταν επιδεικνύουν έντονες συμπεριφορές.
Σύμφωνα με έρευνα που συγκρίνει τις επιλογές Διευθυντών ανάμεσα σε τρία στυλ
διαχείρισης της Αποφυγής, της Επιβολής και του Συμβιβασμού, οι Διευθυντές προτιμούν και
υιοθετούν το στυλ του Συμβιβασμού, ακολούθως της Αποφυγής και σε λιγότερο βαθμό της
Επιβολής (Τσιπά and Αθανασούλα-Ρέππα, 2021).
Οι Διευθυντές φαίνεται να μην αποφεύγουν τη σύγκρουση. Δεν αποκρύπτουν, ούτε
καταστέλλουν το πρόβλημα. Φαίνεται λογικό το συμπέρασμα αυτό, καθώς η μετάθεση
ευθυνών, η απόσυρση, η απομάκρυνση, η σκόπιμη αναβολή ή η επίπλαστη άγνοια ως προς
την ύπαρξη της σύγκρουσης, δε συνάδουν με την αναμενόμενη συμπεριφορά στελέχους,
καθώς υποδηλώνουν αδιαφορία με δυσλειτουργικές συνέπειες.
Οι περιορισμοί στην παρούσα έρευνα ανήκουν στις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες ενώ
ήταν γνωστό ότι τα ευρήματα της έρευνας επηρεάζονταν, δεν ήταν εύκολο να ελεγχθούν.
Όμως, για την πρόληψη παρερμηνειών και για καλύτερη αξιολόγηση των συμπερασμάτων
είναι σημαντικό να αναφερθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα καταπιάστηκε με
συγκρούσεις που συμβαίνουν ανάμεσα σε εκπαιδευτικό/κούς και τον Διευθυντή ή ανάμεσα
σε εκπαιδευτικούς τις οποίες διαχειρίζεται ο Διευθυντής, ενώ χρίζει έρευνας και το φαινόμενο
των συγκρούσεων που συμβαίνουν ανάμεσα σε μαθητές, σε γονείς/κηδεμόνες των μαθητών
με εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή. Επίσης, δε μελετήθηκε η οπτική των εκπαιδευτικών
γύρω από τα ζητήματα αυτά. Δεύτερος περιορισμός είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας
αφορούν στο δείγμα της έρευνας, το οποίο δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων,
παρά μόνο την απόδοση τάσεων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου,
μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να εστιάσουν σε δείγμα Διευθυντών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Καταλήγοντας, αναφέρεται ότι η παρούσα έρευνα αποτέλεσε προσπάθεια ενδυνάμωσης των
ερευνών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τη διαχείριση διαπροσωπικών
συγκρούσεων από μέρους του Διευθυντή Σχολείου. Θεωρείται χρήσιμη και απαραίτητη γιατί
ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στη διαχείριση συγκρούσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός για
την ομαλή λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού.
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Abstract: The present post doc research is in the field of Teachers’ Education and aims to
investigate the Discourses that are articulated by the lecturer, the students and the facilitator
during the 3 rd spiral of Teachers’ Practicum of the School of Philosophy and Education in the
Aristotle University of Thessaloniki. Based on social constructionism, I research the ensemble
of Discourses that form and re-form the pedagogical subjects and the identities that they
construct during their feedback encounters. Hereby, as an ethnographic case study, I used
qualitative research techniques in order to gather the research material. Τhe analysis is
following the Educational Discourse Analysis Model steps. The research highlights the
multiple contexts, the strong intertextuality and the pluralism as key features of the f orm of
the 3 rd spiral of Teachers’ Practicum. The pedagogical identities of the subjects are f luid and
still in process of transformation, combining both child-centered and more traditional
Discourses.
Keywords: Discourses, identities, Teachers’ Practicum, Teachers’ Education, postmodernity
Περίληψη: Η παρούσα μεταδιδακτορική έρευνα εντάσσεται στον χώρο της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικών και έχει ως σκοπό της να διερευνήσει τους Λόγους που αρθρώνουν ο
διδάσκων, οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και η διευκολύντρια στην 3 η σπείρα της Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Αντλώντας από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό (social constructionism)
ερεύνησα τους Λόγους από τους οποίους αντλούν και τους οποίους επαναρθρώνουν τα
παιδαγωγικά υποκείμενα και τις ταυτότητες που κατασκευάζουν κατά τη διάρκεια των
ανατροφοδοτικών συναντήσεών τους. Πρόκειται για μία εθνογραφική μελέτη περίπτωσης το
υλικό της οποίας συνέλεξα με την αξιοποίηση ποιοτικών τεχνικών συλλογής υλικού και
ανέλυσα με το Μοντέλο Ανάλυσης Εκπαιδευτικού Λόγου. Η έρευνα αναδεικνύει τα
πολλαπλά συγκείμενα, την έντονη διακειμενικότητα και την πολυφωνία ως βασικά
χαρακτηριστικά συγκρότησης της 3 ης σπείρας της Πρακτικής Άσκησης. Οι ταυτότητες των
παιδαγωγικών υποκειμένων είναι ρευστές και σε διαδικασία μετασχηματισμού αντλώντας
τόσο από παιδοκεντρικούς Λόγους όσο και από πιο παραδοσιακούς.
Λέξεις-κλειδιά: Λόγοι, ταυτότητες, Πρακτική Άσκηση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών,
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μετανεωτερικότητα

1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών συνιστά ένα πολιτικό ζήτημα, δεδομένου ότι για να οριστεί, θα
πρέπει να οριστούν σημαίνοντα, όπως η εκπαίδευση, το σχολείο, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η
θεωρία, η πράξη, η παιδαγωγική κ.λπ.. Ο ορισμός αυτών στη συνέχεια διαμορφώνει το
Πρόγραμμα Σπουδών της Πρακτικής Άσκησης (στο εξής ΠΑ) το οποίο αποβλέπει στην
υποκειμενοποίηση (subjectivation) των εν δυνάμει εκπαιδευτικών. Τα εν λόγω Προγράμματα
στην Ελλάδα εμφανίζουν μία ποικιλία και δεν ταυτίζονται ως προς την οργάνωση, τη δομή,
τη φιλοσοφία και τις πρακτικές τους (Ανδρούσου & Αυγητίδου 2013). Η πληθώρα των
Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία συγκροτούνται από το κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα
φανερώνουν πως δεν υπάρχει κοινός ορισμός των παραπάνω σημαινόντων, με αποτέλεσμα
την άρθρωση διαφορετικών Λόγων (Discourses) για την ΠΑ, ιστορικά, δηλαδή,
κατασκευασμένων ρεπερτορίων σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την
αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Ο ορισμός της ΠΑ είναι μία σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία άμεσα συνδεδεμένη με
το ευρύτερο συγκείμενο εντός του οποίου ορίζεται και πραγματώνεται. Ως εκ τούτου, η
πληθώρα των ορισμών είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, κοινή συνισταμένη όλων α ποτελεί το
γεγονός ότι η ΠΑ καλεί τις/τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς να μετασχηματίσουν τις γνώσεις
που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα σε δράση (Σοφός 2015). Επίσης, κοινή
συνισταμένη αποτελεί η απόκτηση όχι μόνο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τις
μελλοντικές και τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και τη διδασκαλία τους, αλλά και εκείνων των ικανοτήτων παρατήρησης και
κριτικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης (Αυγητίδου 2014) που σε συνδυασμό κ αι
συνεξέταση με τις παιδαγωγικές θεωρίες και το συγκείμενο θα τις/τους επιτρέψουν να
κατασκευάσουν την ταυτότητα της ερευνήτριας και του ερευνητή εκπαιδευτικού.
Οι Λόγοι που αρθρώνει το Πρόγραμμα Σπουδών της ΠΑ κάθε Τμήματος έχουν ισχυρό και
καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο παραπάνω μετασχηματισμός θα πραγματωθεί.
Δεν πρόκειται σαφώς για μία γραμμική διαδικασία εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, αλλά
για μία πολύπλοκη, δυναμική, πολυφωνική, διαλογική και διακειμενική διαδικασία.

2. Το μακρο-επίπεδο της έρευνας
2.1. Οι Λόγοι στην Πρακτική Άσκηση
Ο Λόγος της μαθητείας συνιστά τον πρώτο αρθρωμένο για την αρχική εκπαίδευση
εκπαιδευτικών Λόγο που υπαγορεύει μέσω της παρατήρησης και της μίμησης οι υποψήφιες
και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να αντιγράψουν τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η/ο
εκπαιδευτικός της τάξης. Οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί καλούνται σε μία «κωδικοποίηση της
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σοφίας της πράξης» (Calderhead & Shorrock 2005: 14) που ελάχιστα περιθώρια αφήνει για
αναστοχασμό των εφαρμοσμένων πρακτικών και για αναζήτηση εναλλακτικών. Ο Λόγος της
μαθητείας κατασκευάζει έναν εργαλειακό και μιμητικό κατά το πρότυπο των μεντόρων
προσανατολισμό (Φρυδάκη 2013), που αφενός, αποτρέπει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
από την ανάπτυξη πρωτοβουλίας (agency), αλλά και από την ανάληψη δράσης (Schulz 2005),
και, αφετέρου, αναπαράγει παραδοσιακές διεκπεραιωτικού τύπου θεωρήσεις για τη
διδασκαλία.
Ο Λόγος των δεξιοτήτων αφορμάται από συμπεριφοριστικές παιδαγωγικές και διδακτικές
παραδοχές, μία εκ των οποίων είναι ότι η διδακτική συμπεριφορά μπορεί να αναλυθεί σε
επιμέρους δεξιότητες και τεχνικές. Πρόκειται για μία μοντελοποίηση της διδασκαλίας και τη
σύσταση «συνταγών», οι οποίες κατασκευάζουν την εκπαιδευτική πράξη ως στατική και
τυποποιημένη διαδικασία (Ανδρούσου 2020). Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε και
προωθήθηκε η εργαστηριακή πρακτική της Μικροδιδασκαλίας ως βασικού συστατικού της
ΠΑ των φοιτητριών και των φοιτητών που θα τις/τους επιτρέψει την εστίαση σε δεξιότητες
που οφείλουν να αποκτήσουν, χωρίς να αποπροσανατολίζονται από άλλα ζητήματα που
μπορεί να ανακύψουν στην πράξη (Κουγιουρούκη 2014). Η ταυτότητα εκπαιδευτικού που
κατασκευάζει ο Λόγος αυτός είναι αυτή του τεχνοκράτη που κατέχει την «τεχνολογία της
διδασκαλίας» και εργάζεται για την κοινωνική αποτελεσματικότητα.
Καθώς η κυρίαρχη έως τότε κοινωνιοκεντρική θεώρηση για την εκπαίδευση κλονίζεται με
την εμφάνιση παιδοκεντρικών θεωρήσεων για την εκπαίδευση, όπως το κίνημα της Νέας
Αγωγής, προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή νέας ταυτότητας εκπαιδευτικού. Ο Λόγος
της στοχαστικής και του στοχαστικού εκπαιδευτικού αρθρώνει τη διδασκαλία ως μία ολιστική
διαδικασία που οφείλει να λαμβάνει υπόψη της ευρύτερα της διδακτικής ζητήματα, όπως τα
διαφορετικά πολιτισμικά συγκείμενα και τις (ηθικές) προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη
διδασκαλία (Broadley et al. 2019). Η/Ο εκπαιδευτικός είναι κριτικά σκεπτόμενη και
σκεπτόμενος και εργάζεται για τη μεταρρύθμιση. Ο Schön (1987) υποστηρίζει πως η
διδασκαλία είναι μία στοχαστική πρακτική (reflective practice) και διακρίνει μεταξύ του
στοχασμού-κατά-τη δράση (reflection-in-action), που επιτρέπει στην/στον εκπαιδευτικό να
επαναπροσδιορίσει τις πρακτικές της/του κατά τη διδασκαλία και του στοχασμού-πάνω-στη
δράση (reflection-on-action), στον εκ των υστέρων, δηλαδή, στοχασμό της διδακτικής
διαδικασίας. Ο στοχασμός συνίσταται στη συσχέτιση της πράξης όχι μόνο με τη θεωρία,
αλλά και με την προσωπική θεωρία της/του εκπαιδευτικού, η οποία μάλιστα αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της/του εκπαιδευτικού και του έργου της/του (Αυγητίδου &
Χατζόγλου 2014). Η ΠΑ κατασκευάζεται ως «χώρος» για την προώθηση της διδασκαλίας ως
μορφής έρευνας και πειραματισμού. Η έρευνα δράσης, η χρήση εθνογραφικών μεθόδων και η
εποπτεία από συναδέλφισσες και συναδέλφους θεωρούνται κάποιες από τις πιο κατάλληλες
πρακτικές που ενδυναμώνουν την/τον εκπαιδευτικό στον στοχασμό της/του (Zeichner 1987).
Ο Λόγος της κριτικοστοχαστικής και του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτικού αποβλέπει στην
κατασκευή της ταυτότητας της/του εκπαιδευτικού ως αντισταθμιστικού παράγοντα των
ανισοτήτων στην εκπαίδευση και ως οραματίστριας και οραματιστή της κοινωνικής αλλαγής.
Page 310 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Αυτού του τύπου η/ο εκπαιδευτικός αμφισβητεί και αναστοχάζεται κριτικά τις
φυσικοποιημένες παραδοχές συνδέοντας τα δρώμενα στις σχολικές τάξεις με το ευρύτερο
πολιτισμικό συγκείμενο εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα, με απώτερο σκοπό την
ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση της ίδιας και του ίδιου, αλλά και των μαθητριών και
μαθητών της/του, καθώς και την αλλαγή των δομών που επιφέρουν την καταπίεση και τις
ανισότητες. Ο Λόγος αυτός κατασκευάζει την/τον εκπαιδευτικό ως συνομιλήτρια και
συνομιλητή, ως ισότιμη συνεργάτιδα και ισότιμο συνεργάτη (Κοσσυβάκη 2003) που
οργανώνει δραστηριότητες εμπλέκοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές της/του σε σχέδια
δράσης διατηρώντας έναν μεσολαβητικό χαρακτήρα ανάμεσα σε αυτές και σε αυτούς και στο
αναλυτικό πρόγραμμα (Κασούτας 2007).
Ο Λόγος της στοχαστικής πλουραλίστριας και του στοχαστικού πλουραλιστή εκπαιδευτικού
επιδιώκει την κατασκευή της αποδομίστριας και μεταμοντέρνας εκπαιδευτικού και του
αποδομιστή και μεταμοντέρνου εκπαιδευτικού, που αποδομεί τη γνώση και τις σχέσεις
εξουσίας (Angello 2001) και αναλύει τις ταυτότητες και ό,τι γενικά συμβαίνει στην τάξη. Στο
πλαίσιο μίας γνήσιας αναδιανομής των σχέσεων όχι μόνο νομιμοποιούνται και προωθούν ται
η πολυφωνικότητα και η προσωπική, υποκειμενική και ποιοτική εμπειρία των παιδαγωγικών
υποκειμένων, αλλά οι ποικίλες φωνές που αρθρώνονται συνδιαλέγονται και αντιτίθενται
μεταξύ τους (Φρυδάκη 2009). Η εστίαση βρίσκεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη της μαθήτρ ιας
και του μαθητή (Κοσσυβάκη 2003) και σε αυτή τη διαδικασία η/ο εκπαιδευτικός γίνεται η
διακριτική και ο διακριτικός οδηγός, που δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και ελεύθερης
ανταλλαγής απόψεων, φέρνει στο πεδίο νέες ιδέες, για να προκαλέσει τη σκέψη τω ν παιδιών
και υποστηρίζει κάθε τους προσπάθεια για γνωστική, και όχι μόνο, ανάπτυξη μένοντας την
ίδια στιγμή στο παρασκήνιο. Η/Ο εκπαιδευτικός δε λειτουργεί βάσει κανονιστικών θεωριών,
αλλά ως δρων αναστοχαζόμενο υποκείμενο δύναται να φέρει αλλαγές στο περ ιβάλλον
(Φρυδάκη 2009).
Οι παραπάνω Λόγοι δεν αρθρώνονται αυτούσιοι σε κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑ. Οι
Λόγοι υβριδοποιούνται και ενίοτε κάποιος είναι πιο κυρίαρχος από τον άλλο. Σε ένα
μετανεωτεριστικό πλαίσιο στο οποίο οι ταυτότητες δεν είναι στατικές, αλλά ρευστές και
αναδομούνται συνεχώς οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζονται ως υποκείμενα αντλώντας από
διαφορετικούς Λόγους ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και το ευρύτερο συγκείμενο.
2.2. Η Πρακτική Άσκηση στα χρόνια του Covid-19
Η πανδημία του Covid-19 δημιούργησε νέα δεδομένα που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση.
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους χώρους που κλήθηκαν πολύ γρήγορα να
επαναπροσδιορίσουν τα Προγράμματα Σπουδών και τις πρακτικές τους, προκειμένου να
συνεχίσουν το έργο τους. Ο κυβερνοχώρος έγινε το κυρίως πεδίο επικοινωνίας, διδασκαλίας
και μάθησης (Watermeyer et al., 2021). Οι διδάσκουσες και οι διδάσκοντες όλων των
βαθμίδων βρέθηκαν αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με αυτό που ο Baker (2020) ονομάζει
«Panic-gogy» (Πανικ-αγωγική) ή «Pandemagogy» (Πανδημαγωγική), καθώς αναγκάστηκαν
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ξαφνικά να εγκαταλείψουν τις πρακτικές με τις οποίες ήταν εξοικειωμένες και εξοικειωμένοι
και να διδάξουν online βιώνοντας έναν πανικό αναφορικά με το πώς θα διεξάγουν τη
διδασκαλία τους σε περιβάλλοντα μη οικεία. Η απότομη αλλαγή και εγκατάλειψη της
συνήθους πρακτικής για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών οδήγησε στην
αναζήτηση και τον εντοπισμό εναλλακτικών μορφών online εκπαίδευσης (Johnson et al.,
2020· Thatcher et al., 2020).
Σε αντίθεση με τα μαθήματα που μπορούσαν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως,
η ΠΑ που συνδέεται άρρηκτα με την πραγματική σχολική τάξη είχε να αντιμετωπίσει
σημαντικές προκλήσεις. Το εαρινό εξάμηνο του 2020 η ΠΑ στο Τμήμα Φιλοσοφίας &
Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δε διεξήχθη κανονικά. Έναν
χρόνο αργότερα, ωστόσο, έχοντας πλέον την εμπειρία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
διδασκαλίας τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ΠΑ του Τμήματος
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής μπόρεσαν να απαντήσουν στις covid εκπαιδευτικές απαιτήσεις
και να διεξάγουν την 3 η σπείρα της ΠΑ το εαρινό εξάμηνο του 2021.
2.3. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ
Το πρόγραμμα της ΠΑ του Τμήματος φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση
του κριτικο-αναστοχαστικού “φιλολόγου” εκπαιδευτικού σε σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» δηλώνοντας ρητά εξ αρχής την ταυτότητά του. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε
τρεις σπείρες. Οι δύο πρώτες σπείρες είναι υποχρεωτικές και μη χρηματοδοτούμενες, ενώ η
3 η προαιρετική και χρηματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα. Στην 1 η σπείρα οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το σχολείο ως γραφειοκρατικό μηχανισμό
και ως χώρο, καθώς και με εν ενεργεία φιλολόγους. Η 2 η σπείρα περιλαμβάνει τις διδακτικές
μεθοδολογίες τριών γνωστικών αντικειμένων, της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Αρχαίων
Ελληνικών και της Ιστορίας. Η 3 η σπείρα συνιστά εργασία πλήρους απασχόλησης σε
δευτεροβάθμιο σχολείο με 200 ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο. Στη σπ είρα αυτή οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές παρατηρούν τις διδασκαλίες των μεντόρων τους, κάνουν αυτόνομη
διδασκαλία σχεδιάζοντας δικά τους σενάρια, συμμετέχουν σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες,
επιτελούν διοικητικό έργο, διεξάγουν έρευνα δράσης και συγκροτούν ένα portfolio της
3μηνης εργασίας τους στο σχολείο, που αποτελεί και το παραδοτέο. Ουσιαστικά οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές στην 1 η σπείρα έρχονται σε επαφή με το σχολείο για πρώτη φορ ά
ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί, στη 2 η σπείρα αποκτούν τη γνώση για τις μεθοδολογίες
διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και στην 3 η σπείρα καλούνται να συνδυάσουν και
να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις δύο προηγούμενες σπείρες, εξού και η έννοια της
σπειροειδούς μορφής του Προγράμματος που αναπαριστά σημειωτικά τον κοστρουκτιβιστικό
Λόγο από τον οποίο και αντλεί. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που βρίσκεται υπό συνεχή
επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των πρακτικών του ως αποτέλεσμα της
ανατροφοδότησης που προσφέρουν οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και οι μέντορές τους, αλλά και
της εξέλιξης στο επιστημονικό πεδίο της ΠΑ.
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3. Το μικρο-επίπεδο της έρευνας
3.1. Σκοπός και ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους Λόγους που αρθρώνουν ο διδάσκων,
οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και η διευκολύντρια στην 3 η σπείρα της Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα είναι τα ακόλουθα:
1) Πώς ορίζεται η Πρακτική Άσκηση στην 3 η σπείρα;
2) Ποιοι Λόγοι κατασκευάζουν τις ανατροφοδοτικές συναντήσεις της 3 ης σπείρας της
Πρακτικής Άσκησης;
3) Ποιους Λόγους και ποιες ταυτότητες κατασκευάζουν τα παιδαγωγικά υποκείμενα που
συμμετέχουν στην 3 η σπείρα;
4) Ποιοι συγκειμενικοί πόροι συμβάλλουν στην κατασκευή των ταυτοτήτων και στην
άρθρωση των Λόγων των φοιτητριών και των φοιτητών ως υποψήφιων εκπαιδευτικών;
3.2 Η ταυτότητα της έρευνας
Η παρούσα μεταδιδακτορική έρευνα συνιστά μία εθνογραφική μελέτη περίπτωσης που
διεξήχθη το εαρινό εξάμηνο του 2020-2021 στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξ αποστάσεως λόγω των μέτρων κατά του
Covid-19. Το υλικό της έρευνας που συγκροτήθηκε με την αξιοποίηση ποιοτικών μεθόδων
συλλογής υλικού, τις μαγνητοφωνημένες ανατροφοδοτικές συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο,
την παρατήρηση και τις σημειώσεις πεδίου, τις συνεντεύξεις με τις φοιτήτριες και τους
φοιτητές που συμμετείχαν στην 3 η σπείρα της ΠΑ και τα portfolios που παρέδωσαν οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου στο πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης
που εφαρμόστηκε, ανέλυσα με το Μοντέλο Ανάλυσης Εκπαιδευτικού Λόγου, το οποίο έχω
συγκροτήσει η ίδια, προκειμένου να καλύψω τις ερευνητικές μου ανάγκες 6. Πρόκειται για ένα
εκλεκτικιστικό υβριδικό σύνολο θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη
συστηματική μελέτη του λόγου, της γλώσσας σε χρήση, του συγκειμένου και των σύνθετων
οικολογιών που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό συγκείμενο (Warriner & Anderson 2017).
Για τη συγκρότηση του εν λόγω μεθοδολογικού εργαλείου αντλώ από το θεωρητικό πλαίσιο
και τη μεθοδολογία της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας, την οποία εμπλουτίζω με
έννοιες και εργαλεία, όπως η έννοια της διαλογικότητας (dialogicality) (Bakhtin 1981) και της
διακειμενικότητας (intertextuality) (Kristeva 1986), ενώ αντλώ και από την Κριτική Ανάλυση
Λόγου και πιο συγκεκριμένα από τα «παραδείγματα» του Fairclough και του Gee. Το
Μοντέλο αυτό υβριδοποιώ, επιπλέον, με το μεθοδολογικό εργαλείο της Κοινωνικής
6

Στο παρόν κείμενο παραθέτω επιλεκτικά και ενδεικτικά στοιχεία των αναλύσεων λόγω οικονομίας χώρου.
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Σημειωτικής, για να επιτύχω την ολιστική «ανάγνωση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (βλ.
εκτενέστερα Παπαδοπούλου 2019).
3.3. Το προφίλ των παιδαγωγικών υποκειμένων της 3ης σπείρας
Στην 3 η σπείρα συμμετείχαν ο διδάσκων, οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και εγώ ως
διευκολύντρια. Ο διδάσκων είναι και ο σχεδιαστής του προγράμματος σπουδών της ΠΑ που
εφαρμόζεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. Οι σπουδές του είναι παιδαγωγικές
και έχει εργαστεί στο παρελθόν και ως δάσκαλος. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν παρακολουθήσει μαθήματά του σε προηγούμενα έτη και
ως εκ τούτου γνώριζαν τα επιστημολογικά του ερείσματα και τον τρόπο που εργάζεται.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετείχαν βρίσκονταν στο 4 ο έτος των σπουδών τους και
για τις περισσότερες και τους περισσότερους το τρέχον εξάμηνο ήταν και το τελευταίο των
προπτυχιακών τους σπουδών. Ήταν ένα σύνολο 22 ατόμων, 19 φοιτήτριες και 3 φοιτητές, και
από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος, της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. Οι 20
φοιτήτριες και φοιτητές εργάστηκαν σε Πρότυπα, Πειραματικά και τυπικά δημόσια σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, ενώ μόνο 2 φοιτήτριες εργάστηκαν σε
ιδιωτικό σχολείο.
Η ίδια, πέρα από ερευνήτρια ˗ταυτότητα που γνωστοποιήθηκε εξ αρχής στις φοιτήτριες και
στους φοιτητές˗ λειτούργησα και ως διευκολύντρια. Η δική μου εμπειρία στην 3 η σπείρα
είναι πολύχρονη, καθώς εμπλέκομαι σε αυτή από την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε. Στις
υπό έρευνα ανατροφοδοτικές συναντήσεις έφερα και την εμπειρία μου από την εργασία μου
ως Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου
Κύπρου στη Σχολική Εμπειρία, που εμπλούτιζε τις συζητήσεις.

4. Διαπιστώσεις
Η Πρακτική Άσκηση ως «ένας κανόνας της παιδαγωγικής»
Στην πρώτη ανατροφοδοτική συνάντηση ο διδάσκων όρισε την ΠΑ ως «το τμήμα εκείνο των
σπουδών που δίνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους
χώρους της μελλοντικής εργασίας τους και ανάληψης επαγγελματικής δράσης» . Η ΠΑ ορίστηκε
ως «ένας κανόνας της παιδαγωγικής» (Διδάσκων, 1 η/580)7. Η επιλογή του ουσιαστικού
«κανόνας» (=κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει κανείς σε κάποιον τομέα 8)
είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει ο διδάσκων στην ΠΑ, καθώς σύμφωνα με τον
ίδιο όποια και όποιος επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εμπειρία από το
σχολείο. Η τριβή στην ΠΑ παρέχει τη δυνατότητα στην/στον εν δυνάμει εκπαιδευτικό να
Ο αριθμός πριν την κάθετο δηλώνει την ανατροφοδοτική συνάντηση και οι αριθμοί μετά την κάθετο τους
στίχους της απομαγνητοφωνημένης ανατροφοδοτικής συνάντησης.
8
Οι ορισμοί των λέξεων προέρχονται από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα.
7
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γνωρίσει τον πραγματικό επαγγελματικό χώρο, να δοκιμάσει όσα έχει μάθει, να
αναστοχαστεί πάνω στην πράξη και για την πράξη και να αποφασίσει εν τέλει εάν αυτό είναι
το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. Η ΠΑ κατασκευάστηκε ως μία διαδικασία όχι
τεχνοκρατική και απλώς εμπειρική, αλλά ως μία διαδικασία που περιέχει τη διδασκαλία, την
έρευνα και τον αναστοχασμό. Παρότι υπογραμμιζόταν πολλάκις η ελευθερία της ταυτοτικής
πραγμάτωσης των φοιτητριών και φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ήταν
ξεκάθαρη εξ αρχής η επιδίωξη της ανάπτυξης της ταυτότητας της αναστοχαζόμενης
εκπαιδευτικού- ερευνήτριας και του αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού-ερευνητή.
Οι ανατροφοδοτικές συναντήσεις της 3ης σπείρας του προγράμματος της Πρακτικής
Άσκησης
Στο πλαίσιο των φοιτητοκεντρικών, κονστρουκτιβιστικών και μετανεωτεριστικών Λόγων που
άρθρωνε η 3 η σπείρα η έννοια του μαθήματος είχε καταργηθεί. Η 3 η σπείρα λειτουργούσε ως
3 ος χώρος (3 rd space), ως ένας υβριδικός χώρος (Lewis 2012), όπου εξαλείφοντας την
ιεραρχία, οι Λόγοι του Πανεπιστημίου και του σχολείου συναντιόντουσαν (Daza,
Gudmundsdottir & Lund 2021) και όλες οι φωνές (voices), οι αφηγήσεις και οι ιστορίες των
παιδαγωγικών υποκειμένων είχαν ισότιμη υπόσταση (Beck 2018). Η συγκρότηση της 3 η
σπείρας ως 3 ου χώρου απέτρεπε από την παραδοσιακή εφαρμογή ενός θεωρητικού μοντέλου
(Zeichner 2010), εφαρμογής, δηλαδή, της θεωρίας που κατέχουν από το Πανεπιστήμιο οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές στο σχολείο, χωρίς, εντέλει, να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο
χώρων (Beck 2018). Η 3 η σπείρα ως 3 ος χώρος επέτρεπε την ισότιμη άρθρωση πολλών και
διαφορετικών, ενίοτε και αντικρουόμενων, Λόγων και φωνών σε ένα δημοκρατικό
περιβάλλον («Έχουμε ίδια δικαιώματα όλοι σε αυτή τη συζήτηση.» Διδάσκων, 8 η/1324-1325),
εντός του οποίου πρακτικοποιούνταν η θεωρία και θεωρητικοποιούνταν η πράξη.
Ουσιαστικά συνιστούσε, με όρους Schön, στοχασμό-πάνω-στη δράση (reflection-on-action).
Δεν επρόκειτο, λοιπόν, για μάθημα, αλλά για ανατροφοδοτικές και αναστοχαστικές
συναντήσεις μίας κοινότητας μάθησης με έντονη πολυφωνία και διακειμενικότητα, καθώς το
περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων καθοριζόταν από τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς
και τις ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών. Το μακροκείμενο (macrogenre) και το
περιεχόμενο των διδασκαλιών δεν ήταν a priori καθορισμένο από το syllabus του μαθήματος
και ως εκ τούτου δε ρυθμιζόταν από ένα ισχυρό θεσμικό συγκείμενο. Αντίθετα, καθοριζόταν
από τις ταυτότητες των υποκειμένων που κατασκεύαζαν το μάθημα.
Το περιεχόμενο του μαθήματος συγκροτούνταν την κάθε στιγμή της διεξαγωγής του.
Περιεχόμενο συνιστούσαν οι εμπειρίες των φοιτητριών και των φοιτητών από το σχολείο, τις
οποίες αναδομούσαν οι ίδιες και οι ίδιοι ρηματικά και ανασυγκειμενοποιούσαν στις
συναντήσεις, οι προβληματισμοί τους και οι αναστοχασμοί τους. Οι ανατροφοδοτικές
συναντήσεις συνιστούσαν μακροκείμενα που συνέδεαν τον ψηφιακό χώρο της ακαδημαϊκής
τάξης με τον ψηφιακό χώρο της σχολικής τάξης αρχικά και στη συνέχεια της πραγματικής
τάξης. Με τον τρόπο αυτό συνδεόταν το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού μαθήματος με όσα
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συνέβαιναν στις σχολικές τάξεις που παρατηρούσαν ή δίδασκαν οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές. Όλο το μάθημα, λοιπόν, συγκροτούνταν από διακειμενικές αλυσίδες (genre chains).
Η διαδικασία αυτή ήταν πολύ σημαντική, καθώς ήταν αυτή που προωθούσε στις
ανατροφοδοτικές συναντήσεις τον αναστοχαστικό χαρακτήρα που επεδίωκαν να έχουν. Σε
αυτό συνηγορεί και η διεξαγωγή των συναντήσεων κάθε Παρασκευή 18:30 με 21:00, η οποία
έχει σημαντική σημειωτική σημασία. Οι συναντήσεις γίνονταν την τελευταία μέρα της
εβδομάδας, καθώς αυτό έδινε τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να φέρουν
την εμπειρία τους από την εργασία τους όλη την εβδομάδα στο σχολείο, αλλά και να
προετοιμαστούν για την επόμενη.
Κατά τις διδασκαλίες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μοιράζονταν τις προσωπικές τους
εμπειρίες με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές τους. Με τον τρόπο αυτό το προσωπικό
βίωμα, ο προσωπικός (ανα)στοχασμός και ο προσωπικός προβληματισμός γίνονταν
συλλογική κτήση που εμπλούτιζε το πολιτισμικό, κατά Kress (2012), αποθετήριο της
κοινότητας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αντιλαμβάνονταν, όπως υπογράμμισαν στις
συνεντεύξεις τους, τη διαδικασία αυτή ως ιδιαίτερα σημαντική αποδίδοντάς της εξέχουσα
θέση στην ανατροφοδοτική δράση που λάμβανε χώρα κάθε Παρασκευή απόγευμα. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο άρθρωσης του κονστρουκτιβιστικού Λόγου ο διδάσκων και η διευκολύντρια
είχαμε υποστηρικτικό ρόλο και μέναμε στο παρασκήνιο αφήνοντας στη «σκηνή» τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές όχι μόνο να μιλούν, αλλά κυρίως να συνομιλούν.
Η κατασκευή και άρθρωση του φοιτητοκεντρικού Λόγου ήταν έκδηλη τόσο ποσοτικά, καθώς
οι συνεισφορές των φοιτητριών και φοιτητών σε κάθε συνάντηση υπερτερούσαν αριθμητικά
όσο και ποιοτικά, δεδομένου ότι, όπως ανέφερα παραπάνω, αντικείμενο συζήτησης
αποτελούσαν οι δικές τους εμπειρίες. Μάλιστα ο διδάσκων δημιουργώντας φυγόκεντρες
τάσεις πολλές φορές άρθρωνε ρητά τον Λόγο αυτό λέγοντας: «[…]να μην αφήνετε εμένα να
μιλάω, ή την Ανθή, να μιλάτε εσείς. […] είναι μια συνάντηση ανατροφοδότησης δικής σας που
θα ανταλλάσσετε εμπειρίες, τον αναστοχασμό σας, θα φέρνετε την εκπαιδευτική πράξη εδώ,
[…] όπως τη βιώνετε και θα αναστοχαζόμαστε όλοι μαζί.» (2 η/1075-1081).
Από το παραπάνω απόσπασμα είναι έκδηλος και ο Λόγος της κοινότητας μάθησης που
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε σε αυτές τις συναντήσεις. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
συζητούσαν μεταξύ τους τους προβληματισμούς τους, αντάλλασσαν απόψεις, ζητούσαν τη
στήριξη των συμφοιτητριών και συμφοιτητών τους («Έχω παρατηρήσει ότι γενικότερα είναι
πολύ ανήσυχοι και μέσα στο μάθημα συζητάνε, δεν μπορούν να ηρεμήσουν, δεν ξέρω αν φταίει
το πως ίσως και το διαχειρίζομαι εγώ, αλλά ήθελα να ρωτήσω πως το διαχειρίζεστε, γιατί δε
θέλω να λέω και εγώ συνέχεια “Κάντε ησυχία”. Δε θέλω να επιβάλλομαι με έναν τέτοιον τρόπο
και ακόμα ψάχνω 9 πως μπορώ να το κάνω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πως εσείς το
διαχειρίζεσθε.» Χρυσάνθη10, 7 η/833-838), παρείχαν μεταξύ τους επιβράβευση («Νομίζω ότι
Σύμβολο απομαγνητοφώνησης που αποτυπώνει την έμφαση με την οποία αρθρώθηκε αυτό το μέρος του λόγου
από την ομιλήτρια.
10
Τα ονόματα των φοιτητριών και των φοιτητών είναι ψευδώνυμα, προκειμένου να δι ατηρηθεί η ανω νυμία
τους.
9
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από αυτά που μας είπες Στέλλα τα έχεις πάει αρκετά καλά σαν καθή/11 σαν εκπαιδευτικός.»
Βασιλική, 7 η/1086-1087) και πρότειναν πρακτικές που είχαν εφαρμόσει και ήταν
αποτελεσματικές.
Βασικό χαρακτηριστικό της υπό έρευνας 3 ης σπείρας ήταν η ύπαρξη πολλαπλών
συγκειμένων, καθώς καθεμία και καθένας από εμάς που συμμετείχαμε βρισκόμασταν σε
διαφορετική πόλη (Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κατερίνη, Χαλκίδα, Λευκωσία κ.λπ.) μέχρι και
πριν από το Πάσχα, όταν και τα μαθήματα στο σχολείο διεξάγονταν ηλεκτρονικά και οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές έφεραν την εμπειρία τους από το σχολικό ηλεκτρονικό συγκείμενο
που και αυτό με τη σειρά του συγκροτούνταν από πολλαπλά συγκείμενα, καθώς και οι
μαθήτριες και οι μαθητές βρίσκονταν στο σπίτι τους και όχι σε έναν κοινό χώρο, σε μία τάξη.
Τα πολλαπλά αυτά συγκείμενα μειώθηκαν στη συνέχεια, όταν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
εργάζονταν δια ζώσης στα σχολεία, τα οποία είχαν πλέον ανοίξει.
Σκοπός των ανατροφοδοτικών συναντήσεων δεν ήταν ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου των
φοιτητριών και των φοιτητών με γνώσεις που αφορούσαν στα γνωστικά αντικείμενα που θα
δίδασκαν στο σχολείο, όπως γίνεται στη 2 η σπείρα, αλλά ο αναστοχασμός των πρακτικών που
είτε παρατηρούσαν στις διδασκαλίες των μεντόρων είτε εφάρμοζαν στις δικές τους. Ως εκ
τούτου, δύο ήταν οι όροι-κλειδιά, η παρατήρηση και ο αναστοχασμός.
Η παρατήρηση υπήρξε μία πολύ σημαντική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, καθώς αφενός, επέτρεψε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να συλλέξουν
απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να σχεδιάσουν σενάρια διδασκαλίας που θα
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητριών και των μαθητών (Σοφός
2015), και, αφετέρου, τις/τους πρόσφερε τη δυνατότητα να καταγράψουν συμβάντα που
τις/τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον ή τις/τους προβλημάτισαν και στη συνέχεια να
αναστοχαστούν περαιτέρω γι’ αυτά και να σκεφτούν νέους εναλλακτικούς τρόπους δράσης
(McGarr & McCormack 2016).
Ο αναστοχασμός υπήρξε η κεντρική διαδικασία όλης της 3 η σπείρας, καθώς βασικός στόχος
ήταν η ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων και του προβληματισμού των φοιτητριών
και των φοιτητών. Ο αναστοχασμός ενισχυόταν με δύο πρακτικές: 1) τη συζήτηση στην
κοινότητα μεταξύ των φοιτητριών και των φοιτητών και την ανταλλαγή των απόψεων και 2)
μέσω ερωτημάτων που διατυπώναμε ο διδάσκων και η διευκολύντρια, προκειμένου να
ωθήσουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε εμβάθυνση της σκέψης, στην ανάπτυξη
περαιτέρω προβληματισμού και στην προσθήκη νέων διαστάσεων για τον αν αστοχασμό.
Αυτός ο ελεύθερος και δημοκρατικός διάλογος που διεξαγόταν μεταξύ όλων των
παιδαγωγικών υποκειμένων αντλούσε από τον Λόγο της κοινωνικοπολισμικής θεωρίας για τη
μάθηση, σύμφωνα με τον οποίο η γνωστική, και όχι μόνο, ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω τ ης
διάδρασης με άλλα άτομα εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Το zoom αποτέλεσε τον ψηφιακό «χώρο» στον οποίο διεξάγονταν οι ανατροφοδοτικές
Σύμβολο απομαγνητοφώνησης που δηλώνει ότι το πρόσωπο που μιλά σταματά τον λόγο του εί τε γι α να το ν
επαναδιατυπώσει είτε για να αλλάξει θέμα.
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συναντήσεις της Παρασκευής. Το συγκειμενικό πλαίσιο που παρείχε η πλατφόρμα στην
κατασκευή του μαθήματος ήταν a priori διαμορφωμένο και δεδομένο. Τα διαθέσιμα εργαλεία
και οι επιτρεπόμενες δράσεις των υποκειμένων ήταν καθορισμένα στοιχεία του zoom ως
τεχνολογικού πόρου, τα οποία, όμως, αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο άρθρωσης του Λόγου της
μετανεωτερικότητας και του πλουραλισμού. To zoom συνέβαλλε στο να έχουν όλα τα
παιδαγωγικά υποκείμενα που συμμετείχαν στις συναντήσεις ισότιμο ενεργό ρόλο. Οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούσαν να κοινοποιήσουν υλικό, να κάνουν διαμερισμό
οθόνης και να επικοινωνήσουν, ακόμη και προσωπικά, μεταξύ τους στο chat. Συνεπώς, η
πλατφόρμα αξιοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που άφηνε ανοιχτό το πλαίσιο ανάπτυξης της
πρωτοβουλίας (agency) και της δράσης.
Η 3 η σπείρα, λοιπόν, λειτούργησε ως μία κοινότητα μάθησης, η οποία μάλιστα επεκτάθηκε
και σε προσωπικές επικοινωνίες μεταξύ των φοιτητριών και των φοιτητών, αλλά και σε
ομάδα που διατηρούσαν στο Facebook. Οι ταυτότητες που κατασκεύαζαν οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές ήταν της συνεργάτιδας και του συνεργάτη, της/του συναδέλφου και όχι της
αυθεντίας, της παντογνώστριας και του παντογνώστη που μπορεί να εργάζεται ως μονάδα. Οι
ταυτότητες που κατασκευάζαμε ο διδάσκων και η διευκολύντρια ήταν αυτή των συντρόφων,
των υποστηρικτών, της «σκαλωσιάς».
Λόγοι και ταυτότητες
Οι Λόγοι και οι ταυτότητες που κατασκευάστηκαν και αρθρώθηκαν στις εννέα
ανατροφοδοτικές συναντήσεις του εξαμήνου ποικίλλαν, διέφεραν, ενίοτε συγκρούονταν και
μετασχηματίζονταν συνθέτοντας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μωσαϊκό που αναδείκνυε την
πολυφωνία σε βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαδικασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια
των ανατροφοδοτικών συναντήσεων αρθρώνονταν, άμεσα ή έμμεσα, οι Λόγοι του
Προγράμματος Σπουδών της ΠΑ, του διδάσκοντα, των φοιτητριών και των φοιτητών, οι δικοί
μου ως διευκολύντριας, αλλά και οι Λόγοι των μεντόρων, του ελληνικ ού σχολείου και της
ελληνικής κοινωνίας.
Ο διδάσκων του μαθήματος δήλωσε από το πρώτο μάθημα πως η δική του ταυτότητα είναι
αυτή του πλουραλιστή διδάσκοντα που αντλεί από τον Λόγο της μετανεωτερικότητας. Την
ταυτότητα αυτή πραγμάτωνε παρέχοντας το πεδίο στις φοιτήτριες και στους φοιτητές,
καλώντας τες/τους συνεχώς να αναστοχάζονται τις δράσεις τους, τις ταυτότητές τους και τους
Λόγους από τους οποίους αντλούσαν, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη πολλών ταυτοτήτων,
ενθαρρύνοντας τη διατύπωση όλων των απόψεων χωρίς τον χαρακτηρισμό τους ως
λανθασμένων ή σωστών, ζητώντας να ψηφίσουν για την πορεία του μαθήματος,
ενδυναμώνοντάς τες/τους να πραγματώνουν τις ταυτότητες που επιθυμούν και εφαρμόζοντας
κοσντρουκτιβιστικές πρακτικές, όπως το World Café, που έθεταν τις φοιτήτριες και τους
φοιτητές στο κέντρο. Η χρήση ρημάτων χαμηλής τροπικότητας, η ρητή δήλωση ότι αυτό που
εκφράζει είναι η προσωπική του άποψη και όχι μία αντικειμενοποιημένη αλήθεια, η πρόταξη
στον λόγο του της θετικής αξιολόγησης και η διατύπωση αναστοχαστικών ερωτημάτων
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συνέβαλαν στην κατασκευή της ταυτότητας του διδάσκοντα ως «συναδέλφου» των
φοιτητριών και των φοιτητών, ως κριτικού φίλου και ως ισότιμου συνομιλητή. Ωστόσο,
υπήρχαν στιγμές που υβριδοποιούσε την ταυτότητά του, όταν ως διδάσκων ρύθμιζε τον χρόνο
και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, όπως τη διάκριση μεταξύ των διαδικαστικών ζητημάτων
που αφορούσαν στην ΠΑ και της ανατροφοδοτικής συζήτησης («Ό,τι ερωτήσεις έχετε ΤΩΡΑ 12
θα τις απαντήσω και όχι στο τέλος.» 8 η/111-112).
Προσωπικά ως διευκολύντρια αντλούσα από μετανεωτεριστικούς Λόγους για την εκπαίδευση
εκπαιδευτικών. Και τα δικά μου ερείσματα είχαν γνωστοποιηθεί στις φοιτήτριες και στους
φοιτητές εξ αρχής. Πραγμάτωνα την ταυτότητα της πλουραλίστριας «φίλης»
(υπο)στηρίζοντας τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην όλη διαδικασία και παρέχοντας
ανατροφοδότηση, ενώ από κοινού διεξήγαμε «ασκήσεις» αναστοχασμού. Σε αυτές τις
ασκήσεις στόχος ήταν αφενός, η εμβάθυνση της σκέψης και η ανάπτυξη της μεταγνωστικής
ικανότητας του αναστοχασμού, και, αφετέρου, η άρθρωση πολλών φωνών, έτσι ώστε να
διευρυνθεί ο αναστοχασμός και να τεθούν παράμετροι που ενδεχομένως οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές νωρίτερα δεν είχαν σκεφτεί.
Οι Λόγοι που άρθρωναν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές και οι ταυτότητες που πραγμάτωναν
εμφάνιζαν μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολυφωνική και διαλογική ποικιλία. Η ποικιλία και
η διαφορετικότητα οφείλονταν μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές συμμετείχαν ταυτόχρονα σε δύο κοινότητες, αυτή του σχολείου στο οποίο
εργάζονταν και αυτή των ανατροφοδοτικών συναντήσεων, και πραγμάτωναν την ταυτότητα
της/του εκπαιδευτικού, αλλά και αυτή της φοιτήτριας και του φοιτητή.
Στην πρώτη συνάντηση και πριν ακόμη αρχίσουν να εργάζονται στο σχολείο οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές δήλωναν πως επιθυμούσαν να κατασκευάσουν στις διδασκαλίες τους την
ταυτότητα της/του (κριτικά) στοχαζόμενης και στοχαζόμενου εκπαιδευτικού ή αυτή της
πλουραλίστριας και του πλουραλιστή εκπαιδευτικού. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές φάνηκε
πως γοητεύτηκαν από τον Λόγο της μετανεωτερικότητας, από τον οποίο ήταν ξεκάθαρο πως
αντλούσε ο διδάσκων του μαθήματος. Ενδεχομένως, ενεργοποιώντας την ταυτότητα των
φοιτητριών και των φοιτητών ταυτίστηκαν με τον διδάσκοντα, από τον οποίο και θα
αξιολογούνταν.
Οι ταυτότητες που κατασκεύαζαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ήταν ρευστές, υπό
αμφισβήτηση από τις ίδιες και τους ίδιους και υπό μετασχηματισμό, όπως προέκυψε από τον
λόγο τους. Η ρευστότητα και η υβριδικότητα των ταυτοτήτων τους ήταν μία φυσική και
αναμενόμενη συνθήκη, καθώς αφενός, εισέρχονταν στο επαγγελματικό πεδίο έχοντας δύο
υποχρεώσεις, να μάθουν να διδάσκουν και να μάθουν να διδάσκουν στο συγκεκριμένο
σχολικό συγκείμενο (Feiman-Nemser 2010), και, αφετέρου, ενώ είχαν προετοιμαστεί από το
Πανεπιστήμιο και είχαν διευρύνει το διδακτικό τους ρεπερτόριο με παιδοκεντρικές πρακτικές
και παιδοκεντρικούς Λόγους, όφειλαν να εργαστούν σε ένα σχολείο που παραμένει
Σύμβολο απομαγνητοφώνησης που δηλώνει ότι ο ομιλητής άρθρωσε με ιδιαίτερη έμφ αση κ αι αύξηση της
έντασης της φωνής αυτό το μέρος του λόγου.
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παραδοσιακό με ελάχιστα δείγματα κινητικότητας. Ως εκ τούτου, οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές κατασκεύαζαν τις ταυτότητές τους στηριζόμενες και στηριζόμενοι κυρίως σε
δίπολα, που άλλοτε δηλώνονταν ρητά και άλλοτε υπονοούνταν.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 3 η σπείρα της ΠΑ κατασκεύαζαν ως επί
το πλείστον μία παιδοκεντρική ταυτότητα προτάσσοντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
των μαθητριών και των μαθητών. Μεταξύ των νέων πρακτικών που πρότειναν ή και
χρησιμοποιήσαν, όταν το συγκείμενο τις/τους το επέτρεπε, ήταν η καταγραφή των αναγκών
των μαθητριών και των μαθητών, η διεξαγωγή ασκήσεων εμπιστοσύνης για την ενίσχυση της
ομάδας, η ενδυνάμωση των μαθητριών και μαθητών με επιβραβεύσεις, η χρήση αυθεντικής
αξιολόγησης και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αντλώντας από τον Λόγο της
στοχαστικής και του στοχαστικού εκπαιδευτικού οι φοιτήτριες και οι φοιτητές δεν
επαναπαύονταν, αλλά προβληματίζονταν και αναστοχάζονταν τις πρακτικές τους με απώτερ ο
σκοπό τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωσή τους προς την ταυτοτική πραγμάτωση που
επιθυμούσαν. Στόχος τους δεν ήταν απλώς η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, αλλά
και η ενδυνάμωση των παιδιών που βρίσκονταν στις τάξεις στις οποίες δίδασκαν: «[…] θα
ήθελα […] αν μπορούσα να είμαι απάνω από κάθε παιδί και να του λέω να κάνεις αυτό που θες
[…]» (Ειρήνη, 9 η/1438-1440). Άλλωστε η αισιοδοξία είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας τους:
«Νιώθω ότι μπορούμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε […]» (Κωνσταντίνα,
9 η/1627-1628).
Βέβαια, υπήρχαν περιπτώσεις που οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πραγμάτωναν μία
παραδοσιακή διδακτική ταυτότητα η οποία κατασκευαζόταν με τη χρήση π ροσωπικών
αντωνυμιών σε α΄ πρόσωπο ενικού αριθμού (εγώ), και αντίστοιχα με ρήματα σε α΄ πρόσωπο
ενικού (έκανα, μοίρασα, χώρισα κ.λπ.) και τις μαθήτριες και τους μαθητές σε θέση
αντικειμένου. Αναφέρει, για παράδειγμα η Ευανθία «[…] και τα τέσσερα παιδιά, αν τους
δώσω τον λόγο, θα μιλήσουν, δεν μπορώ να πω, συμμετέχουν, θα κάνουν ό,τι έχω
προγραμματίσει με χαρά, δεν θα δυσανασχετήσουν, δεν θα πουν κάτι […].» (6 η/461-464). Το
ενεργό υποκείμενο είναι η Ευανθία ως εκπαιδευτικός της τάξης, ενώ ακόμη και στις
περιπτώσεις που γραμματικά ενεργά υποκείμενα είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές (θα
μιλήσουν, συμμετέχουν, θα κάνουν, δεν θα δυσανασχετήσουν, δεν θα πουν) η ενέργεια
υπαγορεύεται από την ίδια. Η Ευανθία κατασκευάστηκε ως ρυθμίστρια της όλης διαδικασίας,
αφού ήταν αυτή που έδινε τον λόγο και προγραμμάτιζε τις δραστηριότητες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση της Λαμπρινής, η οποία απέδωσε στο ίδιο το
εκπαιδευτικό σύστημα την κατασκευή της ταυτότητάς της ως παραδοσιακής δασκάλας: «[…]
ίσως είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουνε στο να:: 13 μην κινηθούμε
παραδοσιακά σε κάποια: σημεία. Ε: για παράδειγμα, όταν εμένα μου ανατίθεται/ τώρα θα
μιλήσω για την Λογοτεχνία/μου ανατέθηκε να διδάξω το “Άξιον εστί”. Δεν γίνονται ορισμένα
πράγματα, δηλαδή, να μην τα πω, όπως έχει. Να μην βασιστώ, δηλαδή, πάνω στην ύλη λίγο με
παραδοσιακό τρόπο, όταν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία οι μαθητές δεν μπο ρούν να τα
Σύμβολο απομαγνητοφώνησης που δείχνει ότι το φώνημα προφέρεται ως μακ ρό. Ο αρ ι θμό ς το υ σημεί ου
στίξης αποτυπώνει το μάκρος του.
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βρουν μόνοι τους. Οπότε αυτό που θα:: έλεγα, θα απαντούσα και στο ερώτημα σας είναι ότι
από το εκπαιδευτικό σύστημα/ δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μας αφήνει στο να::/ στο
να είμαστε πιο ελεύθεροι και να πράξουμε αυτά τα οποία έχουμε στο μ υαλό μας.» (5 η/244-252).
Η Λαμπρινή κατασκεύασε τη γνώση ως αντικειμενική και αδιαμφισβήτητη (Δεν γίνονται
ορισμένα πράγματα, δηλαδή, να μην τα πω, όπως έχει.) και τον εαυτό της ως αυθεντία που
φέρει αυτή τη γνώση και πρέπει να τη μεταφέρει. Ενίσχυσε μάλιστα αυτή της την πεποίθηση
με ένα υψηλής επιστημικής τροπικότητας ρήμα με άρνηση (δεν μπορούν). Η φοιτήτρια
κατασκεύασε τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις μαθήτριες και τους μαθητές
παραδοσιακά τοποθετημένες μετωπικά ταυτότητες που (υπο)στηρίζουν την τρ απεζική
εκπαίδευση. Ολοκληρώνοντας έκανε λόγο για τοποθετημένες από το εκπαιδευτικό σύστημα
ταυτότητες αποποιούμενη των ευθυνών της για τις ταυτοτικές πραγματώσεις. Πρόκειται για
έναν καλά ριζωμένο Λόγο πως οι εκπαιδευτικοί δεν ενεργούν πάντοτε αυτοβούλως, αλλά
πιέζονται να δράσουν προς μία κατεύθυνση από όσα το εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλει.
Η άρθρωση τέτοιου τύπου ταυτοτήτων ήταν περιορισμένη και σε ένα πλαίσιο περισσότερο
μετασχηματισμού προϋπαρχουσών ταυτοτήτων και εμπειριών που έφεραν οι φοιτήτριες κ αι
οι φοιτητές από τα σχολικά τους χρόνια παρά δύσκαμπτων πραγματώσεων, που όμως από
κάποιες και κάποιους ήταν πιο δύσκολα αναγνωρίσιμες και διαχειρίσιμες σε αντίθεση με
άλλες φοιτήτριες και άλλους φοιτητές που μπορούσαν πιο εύκολα να ανταποκριθούν στις
αλλαγές που συναντούσαν. Ενδεικτική η περίπτωση της Μύριας, η οποία αξιοποίησε την
ευκαιρία να αλλάξει τη δική της ταυτότητα και των μαθητριών και μαθητών της κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας της: «[…] αρχίζω να καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να ακούμε
τους μαθητές και το τι έχουν να πουν, ακόμα και αν αυτό πολλές φορές φεύγει από τους στόχους
που είχαμε θέσει στο μάθημα, […] άφησα το μάθημα να πάει λίγο εκεί που μπορούσε να
αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο είδα και τους μ αθητές
να μην/ να σηκώνουν χέρι, για να μιλήσουν ο ένας μεταξύ με τον άλλον που αυτό εδώ που
προσπαθούσαμε να κάνουμε εδώ την προηγούμενη βδομάδα εμείς εδώ, το είδα και στην πράξη.
Έτσι σαν πρωτόγνωρο για ’μένα να το πω. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ο εκπαιδευτικός στην τάξη,
αλλά δεν χρειαζόταν να πω πολλά, απλά έδινα τον λόγο, τους άνοιγα δηλαδή να πουν από τα
μικρόφωνα τους. Και αυτό κάπως με έκανε να νιώθω ότι δεν είναι τόσο απαισιόδοξα τα
πράγματα όσο παρουσιάζονται πολλές φορές στα σχολεία και ότι πρέπει ντε και καλά να
ελέγχουμε τα πάντα. Ε: και ότι ουσιαστικά ο σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές
και να τους αφήσουμε να αναπτύξουν και διάλογο μεταξύ τους, όχι τόσο ερωταποκρίσεις μεταξύ
εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου.» (5 η/42-58)
Η Μύρια αποτύπωσε με τον λόγο της τον μετασχηματισμό της ταυτότητάς της. Εκκινώντας
από παραδοσιακές πρακτικές με τον σχεδιασμό ενός προγράμματος σκοπών και στόχων,
αλλά ευρισκόμενη σε μία παιδαγωγική εγρήγορση και διεξάγοντας στοχασμό-κατά- τη δράση
(reflection -on -action) διαπίστωσε πως αφού η πρακτική της δεν αποδίδει, θα πρέπει να φέρει
αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές έφεραν τις μαθήτριες και τους μαθητές στο κέντρο και τις/τους
ενεργοποίησαν, ενώ η φοιτήτρια διατήρησε για τον εαυτό της τον ρόλο της διαχειρίστριας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία της «πρωτόγνωρη» (= για κάτι
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πολύ ασυνήθιστο, που το βλέπει ή που το δοκιμάζει κανείς για πρώτη φορά), γιατί αν και
ήταν η εκπαιδευτικός της τάξης δε χρειαζόταν να πει πολλά. Η αντιθετική σύνδεση (αλλά δεν
χρειαζόταν να πω πολλά) δείχνει μία πρακτική που η φοιτήτρια είχε φυσικοποιήσει, ότι,
δηλαδή, η/ο εκπαιδευτικός ως φορέας της γνώσης και λόγω της θέσης της/του κατέχει το
πεδίο για τον περισσότερο διδακτικό χρόνο και ρυθμίζει την όλη διαδικασία. Η φοιτήτρια,
λοιπόν, μετασχηματίστηκε και πραγμάτωσε μία ταυτότητα πιο παιδοκεντρική που της
δημιούργησε αισιοδοξία.
Σταθερό δίπολο στην κατασκευή της ταυτότητας των φοιτητριών και των φοιτητών
αναδείχθηκαν οι εκπαιδευτικοί, είτε αυτοί που λειτουργούσαν τη στιγμή εκείνη ως μέντορές
τους είτε οι εκπαιδευτικοί που τις/τους δίδαξαν στα μαθητικά τους χρόνια. Ενδεικτικά, ο
Τάσος υποστήριξε πως ανέπτυξε μία πιο παιδοκεντρική ταυτότητα κατά τις διδασκαλίες του,
καθώς ήθελε να αποφύγει την παραδοσιακή ταυτότητα των εκπαιδευτικών που συνάντησε
στις δύο προηγούμενες σπείρες. Ο Θανάσης αποστασιοποιήθηκε από τις πρακτικές των
μεντόρων και αντλώντας από τον Λόγο του Εκπαιδευτικού Πραγματισμού κατασκεύασε για
τον εαυτό του την ταυτότητα του συνεργάτη εκπαιδευτικού και για τις μαθήτριες και τους
μαθητές την ταυτότητα των ενεργητικών υποκειμένων σε αντίθεση με τις υπάρχουσες
πρακτικές των εκπαιδευτικών: «Έχουμε έτσι αναπτύξει μια διαφορετική επαφή με τους μαθητές
από ότι είχαν με τους εκπαιδευτικούς […] να μην είναι το τυπικό μάθημα, ότι ο καθηγητής
κάνει παράδοση και οι υπόλοιποι απλά ακούνε.» (6 η/111-115).
Από την άλλη πλευρά κάποιες φοιτήτριες και κάποιοι φοιτητές κατασκεύασαν την ταυτότητά
τους σε συμφωνία με τις/τους μέντορές τους. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της 3 ης σπείρας
φάνηκε πως ταυτίστηκαν με κάποιες από τις πρακτικές των μεντόρων τους, όπως η σύνδεση
της νέας γνώσης με την καθημερινότητα των παιδιών, η διαμόρφωση δημοκρατικού κλίματος
και η βαρύτητα σε γραμματισμούς και δεξιότητες και όχι στην ύλη. Επρόκειτο για
περιπτώσεις μεντόρων που αντλούσαν, όπως φάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου από
τον λόγο των φοιτητριών και των φοιτητών, από παιδοκεντρικούς και κονστρουκτιβιστικούς
Λόγους και από τον Λόγο του Εκπαιδευτικού Πραγματισμού.
Ένα ακόμη δίπολο στην κατασκευή των ταυτοτήτων των φοιτητριών και των φοιτητών ήταν
αυτό της ιδεατής/επιθυμητής ταυτότητας και της πραγματωμένης. Κάποιες φοιτήτριες και
κάποιοι φοιτητές υποστήριζαν πως άλλη ήταν η ταυτότητα που επιθυμούσαν να
κατασκευάσουν κατά τη διδασκαλία και άλλη αυτή που εν τέλει πραγμάτωναν στην πράξη.
Απέδιδαν τη διαφορά αυτή στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και κυρίως στις
προσδοκίες και τις οδηγίες των μεντόρων τους. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές βίωναν τη
διαφορά αυτή ως ματαίωση συχνά και όχι ως διαδικασία μετασχηματισμού και ύπαρξης
πολλών ταυτοτήτων. Στο μυαλό τους φαινόταν πως αντιλαμβάνονταν την ταυτότητα ως κάτι
ξεκάθαρο που δε συνθέτει στοιχεία από διαφορετικούς, και ενίοτε αντικρουόμενους, Λόγους
και ως εκ τούτου αισθάνονταν απογοήτευση, όταν ενώ ήθελαν να κατασκευάσουν μία
παιδοκεντρική ταυτότητα στην τάξη, πραγμάτωναν ταυτόχρονα και μία παραδοσιακή. Ο
διδάσκων υπογράμμιζε τη ρευστότητα των ταυτοτήτων και τη συνθετότητά τους.
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Οι συγκειμενικοί πόροι στην κατασκευή των ταυτοτήτων και στην άρθρωση των
Λόγων
Οι Λόγοι των μεντόρων ήταν ίσως ο ισχυρότερος συγκειμενικός πόρος στην κατασκευή των
ταυτοτήτων των φοιτητριών και των φοιτητών. Οι μέντορες, όπως προέκυψε από τον λόγο
των υποψήφιων εκπαιδευτικών, είτε περιόριζαν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
επιβάλλοντας ή υποδεικνύοντας τρόπους δράσης αντλώντας από τον παραδοσιακό Λόγο και
τις/τους οδηγούσαν στην κατασκευή μίας παραδοσιακής ταυτότητας είτε τις/τους πρότειναν
νέες πρακτικές. Ο μέντορας, για παράδειγμα, της Ειρήνης της έδωσε μία άλλη οπτική για τον
σχεδιασμό και τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος: «[…] ο τρόπος που σκέφτηκα να
κάνω το μάθημα της Γλώσσας, είχε η συγκεκριμένη ενότητα τις χρονικές προτάσεις και τον
παθητικό λόγο και δημιούργησα κάποιες δραστηριότητες, γι’ αυτό και συζητώντας το με τον
εκπαιδευτικό μου με ρώτησε αν θέλω σίγουρα να το βάλω αυτό, γιατί αυτός μάλιστα μου είπε
ότι την τελευταία χρονιά δεν το βάζει, εννοώ επειδή είναι πολύ::/κάτι πολύ τυπικό τέλος
πάντων. Και σκέφτηκα, εγώ στην αρχή, όπως σκεφτόμουν τη διδασκαλία την είχα πολύ
τυποποιημένη, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτά δεν θα τα βάλω ποτέ […] Δηλαδή, στη δική
μου σχολική πραγματικότητα δεν υπήρχε, αλλά χαίρομαι πολύ τώρα που το έχω και έχω το
ελεύθερο να το κάνω.» (6 η/641-654). Μολονότι η Ειρήνη σχεδίασε το γλωσσικό μάθημα
αντλώντας από τον Δομιστικό Λόγο για τη διδασκαλία της γλώσσας, ο μέντοράς της της
πρότεινε άλλες πρακτικές που διερρήγνυαν τους βαθιά ριζωμένους Λόγους της Ειρήνης ( δεν
μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτά δεν θα τα βάλω ποτέ).
Άλλος συγκειμενικός πόρος που οδηγούσε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην άρθρωση
πιο παραδοσιακών Λόγων σύμφωνα με τις ίδιες και τους ίδιους ήταν το ίδιο το γνωστικό
αντικείμενο. Η άρθρωση παραδοσιακών Λόγων για τη διδασκαλία της Ιστορίας, της
Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στα μαθητικά τους χρόνια σε συνδυασμό ενίοτε με
τις αντίστοιχες υποδείξεις των μεντόρων άλλοτε φυσικοποιούνταν από τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές και άλλοτε τις/τους έκαναν να αισθάνονται εγκλωβισμένες και εγκλωβισμένοι
σε πρακτικές που αναστοχαζόμενες και αναστοχαζόμενοι τις απέρριπταν. Η ανάγκη
ολοκλήρωσης της ύλης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Γ΄ Λυκείου λόγω των Πανελλήνιων
εξετάσεων, και η έλλειψη χρόνου ήταν ακόμη κάποιοι από τους συγκειμενικούς πόρους που
ωθούσαν σε συγκεκριμένες πρακτικές.
Οι μαθήτριες και οι μαθητές των τάξεων που δίδασκαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές και
κυρίως οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους τις/τους κατηύθυναν στην άρθρωση πιο
παιδοκεντρικών Λόγων. Ο Θανάσης και ο Τάσος κατέθεσαν στην 5 η ανατροφοδοτική
συζήτηση πως αφού διεξήγαγαν παρατήρηση στην τάξη και αναστοχάστηκαν αναφορικά με
τις πρακτικές που κυριαρχούσαν από τη μία πλευρά και τις ανάγκες των μαθητριών και των
μαθητών από την άλλη, σχεδίασαν τη διδασκαλία τους εφαρμόζοντας πρακτικ ές που
παραχωρούσαν το πεδίο στις μαθήτριες και στους μαθητές: «Θέλουν να βοηθήσουν, να
συμμετάσχουν ενεργά και::: τους το κάναμε ακόμα πιο έντονο αυτό. Τους δώσαμε/ τους
δώσαμε/ τους ενθαρρύναμε και είδαμε ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα.» (5 η/790-792).
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Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθήτριες και οι μαθητές απέτρεψαν τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές από την εφαρμογή νέων πρακτικών, όπως η απομάκρυνσή τους από τον χώρ ο
που παραδοσιακά ανήκει στην/στον εκπαιδευτικό και η κίνησή τους μεταξύ των παιδι ών,
καθώς αυτό δημιουργούσε στις μαθήτριες και στους μαθητές την αίσθηση του ελέγχου και
της επιτήρησης.
Σημαντικός συγκειμενικός πόρος που συνέβαλε στην άρθρωση πιο παραδοσιακών διδακτικών
Λόγων ήταν ο Covid-19. Κατά το διάστημα που οι διδασκαλίες στο σχολείο διεξάγονταν
ηλεκτρονικά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των
κλειστών καμερών. Αν και κατανοούσαν αυτή την τακτική των μαθητριών και μαθητών,
καθώς έπρατταν το ίδιο στις ανατροφοδοτικές συναντήσεις, υποστήριζαν πως ο ι κλειστές
κάμερες δεν τις/τους παρείχαν τη δυνατότητα να βλέπουν τα παιδιά και να συγκροτούν μαζί
τους σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η Στέλλα αναστοχαζόμενη παραδέχτηκε πως
αναγκαζόταν να δίνει τον λόγο από μόνη της στα παιδιά και με τον τρόπο αυτό να προβαίνει
σε μία ταυτοτική πραγμάτωση που δεν ήθελε: «Ομολογώ ότι η τηλεκπαίδευση είναι από τις
πιο δύσκολες όντως διδασκαλίες. Από όλες τις απόψεις δεν μου άρεσε όλο αυτό, ίσως επειδή
ήταν και κλειστές οι κάμερες και δεν είχα καμία επαφή, δεν μπορούσα να δω τις αντιδράσεις,
δεν μπορούσα να έχω το εξατομικευμένο μάθημα που θα ήθελα να έχω ή όταν έθετα ένα
ερώτημα και δεν συμμετείχε κανένας, έγινε αυτό που δεν ήθελα. Δηλαδή, έβλεπα ένα όνομα και
έπρεπε να πω, γιατί έπρεπε να πάρει τον λόγο κάποιο παιδί, για να μην κάνω μόνη μου το
μάθημα, αλλά πάλι έπαιρνα την ταυτότητα του καθηγητή που δεν ήθελα να πάρω.» (7 η/10381048). Οι επιδράσεις του Covid-19, όμως, συνεχίστηκαν και αφότου τα σχολεία άνοιξαν και
πάλι, καθώς λόγω των μέτρων δεν επιτρεπόταν η εργασία σε ομάδες, ενώ το γεγονός ότι οι
μαθήτριες και οι μαθητές είχαν ξεχάσει, όπως είπε η Βασιλική, πως είναι να βρίσκονται στον
φυσικό χώρο της τάξης και δημιουργούσαν αναστάτωση, της δημιουργούσε ιδιαίτερο άγχος,
για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε την κατάσταση αυτή.
Αυτή η έλλειψη εμπειρίας είχε σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές της 3 ης σπείρας πραγμάτωναν την ταυτότητά τους. Ενδεικτική η περίπτωση
της Ευανθίας, η οποία δε γνώριζε πως να χειριστεί ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου
σχετικές με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών: «Ήτανε στα Αρχαία για την σεξουαλικότητα
των αρχαίων που γνωρίζουμε ότι είχαν και σχέσεις με άνδρες, οι μαθητές με τους καθηγητές.
Οπότε το απέφυγα [….] Και δεν το πήγαινα προς τα εκεί. Κάποιοι ρωτούσαν, οπότε εγώ το
γύρναγα απ’ την άλλη. Πιο πολύ, γιατί ήταν η σχέση καθηγητή-μαθητή. […] ένιωσα αμήχανα
και δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω, οπότε το απέφυγα εντελώς.» (8 η/1634-1642). Η Ευανθία
ανασυγκειμενοποίησε το διδακτικό συμβάν που έλαβε χώρα στην τάξη κατασκευάζοντάς το
ως μία προσωπική αδυναμία, όπως φανερώνουν τα ρήματα σε α΄ ενικό πρόσωπο, και
μεταφέροντας τα αρνητικά συναισθήματα που ένιωσε εξαιτίας της απειρίας της.
Η εξουσία του διευθυντή του σχολείου, επίσης, φάνηκε πως εγκλώβισε τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές σε πρακτικές με τις οποίες διαφωνούσαν: «[…] ο διευθυντής με ρωτάει “Τι
μάθημα θα πας να κάνεις;” και του εξηγώ ότι πρόκειται για βιωματικές δραστηριότητες […] θα
έχουνε θέμα τις έμφυλες σχέσεις […] μου λέει “Όχι” […] “Βάλε τους μια άσκηση, βάλε τους
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ένα διαγώνισμα, βάλε τους κάτι”. Μπαίνω μέσα στην τάξη, έχω αποσυντονιστεί φουλ. […]
μπήκε και ο διευθυντής μαζί μου, […] Μπαίνοντας στην τάξη, λοιπόν, ο διευθυντής άρχισε να
φωνάζει λες και ήταν στο γήπεδο, λες και οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν σε απόσταση χιλίων
μέτρων, δεν ξέρω, πολύ άσχημα με πολλούς χαρακτηρισμούς τύπου “ρε”. Με τάραξε. Πάρα
πολύ και (3)14 κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, έτσι όπως την όρισε, ξαναμπήκε στην τάξη
άλλες δύο φορές και βρέθηκα εγώ τη μία/από την μια να φοβάμαι ότι θα ξαναμπεί και θα
αρχίσει να φωνάζει, επειδή δεν θέλει/ επειδή βλέπει ότι δεν μπορώ να επιβληθώ στην τάξη έτσι
όπως ΑΥΤΟΣ θέλει και με έβαλε σε ένα τριπάκι να θέλω/να πρέπει εγώ να επιβληθώ που σαν
καθηγήτρια ή εκπαιδευτικός παιδαγωγός εγώ δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, αν ήμουν απέναντι
στην τάξη και να αρχίζω να φωνάζω στους μαθητές και στις μαθήτριες, λες και είναι και εγώ
δεν ξέρω τι. Καλύτερα να/αν έχουν δηλαδή αυτή την απαίτηση, καλύτερα και εγώ να παρατήσω
αυτό το επάγγελμα.» (Ελευθερία, 9 η/1204-1226).
Ο διευθυντής στο παραπάνω απόσπασμα φάνηκε πως άντλησε από έναν παραδοσιακό Λόγο
και ανέπτυξε μία αυταρχική ταυτότητα. Αντιλαμβανόμενος πως διδασκαλία σημαίνει
«άσκηση» ή «διαγώνισμα» δεν επέτρεψε στη φοιτήτρια να προχωρήσει με τις δραστηριότητες
που είχε σχεδιάσει. Ενδεχομένως το γεγονός ότι θα ασχολούνταν με έμφυλες σχέσεις ήταν και
αυτό που του προκάλεσε αμηχανία και άρνηση. Ωστόσο, η εξουσία του δε σταμάτησε εκεί,
αλλά συνεχίστηκε και μέσα στην τάξη έχοντας πλέον τη μορφή της άμεσης λεκτικής βίας. Η
φοιτήτρια χρησιμοποίησε το ρήμα «επιβάλλομαι», για να περιγράψει τη δράση που ο
διευθυντής επιθυμούσε να επιτευχθεί, ενώ η ίδια να αποφευχθεί. Το ίδιο ρήμα, η ίδια
διαδικασία νοηματοδοτήθηκε από τον διευθυντή και τη φοιτήτρια με διαφορετικό τρόπο. Για
τον διευθυντή σήμαινε την εξάλειψη της φασαρίας και της αντικατάστασής της από πλήρη
ησυχία και συνεκδοχικά αναγνώρισής του ως ηγετικού και καθοριστικού υποκειμένου στην
όλη διαδικασία. Η φοιτήτρια από την άλλη πλευρά αντλώντας από παιδοκεντρικούς Λόγους
επιθυμούσε να αποφύγει αυτή την ταυτότητα και να μην αναγκάσει τις μαθήτριες και τους
μαθητές σε σιωπή (επιβάλλω= υποχρεώνω κάποιον να δεχτεί κάτι). Η αγανάκτηση της
φοιτήτριας αποτυπώθηκε στον λόγο της με τη αύξηση της έντασης της φωνής της κατά την
άρθρωση της αντωνυμίας ΑΥΤΟΣ, που γραμματικά επιτελεί τον ρόλο της αντωνυμίας, αλλά
λειτουργικά επιδιώκει να δείξει, ή καλύτερα να υποδείξει, τον υπαίτιο της αναστάτωσής της.
Ο υποθετικός λόγος του πραγματικού που ακολουθεί (αν έχουν δηλαδή αυτή την απαίτηση,
καλύτερα και εγώ να παρατήσω αυτό το επάγγελμα) καταγράφει την αντίδραση της φοιτήτριας
στη βία του διευθυντή που την ωθούσε στην κατασκευή μίας αυταρχικής παραδοσιακής
ταυτότητας που επιθυμεί να επιβάλλει την πλήρη ησυχία.
Οι γονείς και ο συντηρητισμός της ελληνικής κοινωνίας ήταν δύο ακόμη συγκειμενικοί
πόροι, οι οποίοι αναδείχθηκαν με αφορμή διδασκαλίες και δραστηριότητες που απέβλεπαν
στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Οι μέντορες φάνηκαν διστακτικές και
διστακτικοί να επιτρέψουν στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να πραγματευτούν τέτοιου
είδους ζητήματα με τις μαθήτριες και τους μαθητές, φοβούμενες και φοβούμενοι μήπως
προκαλέσουν την αντίδραση των γονέων. Αυτό οδήγησε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε
14

Σύμβολο απομαγνητοφώνησης που δηλώνει ότι η ομιλήτρια έκανε παύση 3 δευτερολέπτων.
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μία αναδίπλωση των ταυτοτήτων τους.

Αντί επιλόγου
Η 3 η σπείρα λειτούργησε ως ένας 3 ος χώρος με έντονη διακειμενικότητα και πολυφωνία, που
επέτρεψε στα παιδαγωγικά υποκείμενα να εκφραστούν, να συζητήσουν, να (ανα)στοχαστούν,
να κατασκευάσουν και να μετασχηματίσουν τους Λόγους και τις ταυτότητές τους. Τα
πολλαπλά συγκείμενα στο πλαίσιο των οποίων συγκροτήθηκε η εκπαίδευση εκπαιδευτικών
καθιστούν εμφανή την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα των Λόγων και των ταυτοτήτων
που κατασκεύασαν οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά την πρακτική τους
άσκηση στο σχολείο.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά τις ανατροφοδοτικές συναντήσεις ανακατασκεύαζαν τις
ταυτότητες που πραγμάτωναν στο σχολείο αντλώντας κυρίως από νεωτεριστικές και
μετανεωτεριστικές θεωρίες της Αγωγής. Επεδίωκαν την εφαρμογή παιδοκεντρικών
πρακτικών, την απόδοση ενεργού ρόλου στις μαθήτριες και στους μαθητές για τη
συγκρότηση της γνώσης, τη σύνδεση της νέας γνώσης με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
των μαθητριών και των μαθητών, την ύπαρξη πολυφωνίας και πλουραλισμού μέσα στις
τάξεις που δίδασκαν και επεδίωκαν για τον εαυτό τους την ταυτότητα της συνεργάτιδας και
του συνεργάτη εκπαιδευτικού, της αναστοχαζόμενης και του αναστοχαζόμενου
εκπαιδευτικού. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, όμως, ενίοτε αντλούσαν και από προνεωτερικές
θεωρίες και πιο συγκεκριμένα από τον Λόγο του Εκπαιδευτικού Ρεαλισμού, την άρθρωση
του οποίου απέδιδαν κυρίως στην ίδια την τάξη του Λόγου (order of Discourse) του
σχολείου. Κάποιες και κάποιοι προσπάθησαν να αντισταθούν σε αυτούς τους Λόγους, άλλοτε
με επιτυχία και άλλοτε όχι, ενώ λίγες και λίγοι είχαν φυσικοποιήσει σε τέτοιο βαθμό, όπως
φάνηκε από τον λόγο τους, τους Λόγους αυτούς που δεν κατάφεραν να τους αμφισβητήσουν.
Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών αποδείχθηκε μία
διαδικασία έντονα κοινωνική και εξαρτώμενη από το συγκείμενο εντός του οποίου κινούνταν
και δρούσαν, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούσαν αυτό το συγκείμενο
(Ruohotie-Lyhty & Moate 2016). Η κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας συνιστούσε,
ως εκ τούτου, μία συνεχή διαλογική, με όρους Bakhtin, διαδικασία μεταξύ συγκειμένου και
εαυτού. Ενδεικτικό αυτού ήταν οι ποικίλοι συγκειμενικοί πόροι που συνέβαλλαν στην
κατασκευή των ταυτοτήτων των φοιτητριών και των φοιτητών ως εκπαιδευτικών έχοντας
μεγαλύτερη ή μικρότερη επίδραση.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές φάνηκε πως δεν ήταν εξοικειωμένες και εξοικειωμένοι με την
ποικιλία των ταυτοτήτων και επεδίωκαν μία ταυτοτική πραγμάτωση που θα αντλούσε
ξεκάθαρα από παιδοκεντρικούς και κονστρουκτιβιστικούς Λόγους για τη διδασκαλία. Ως εκ
τούτου, ο διδάσκων επεδίωκε να καταστήσει σαφές πως ως εκπαιδευτικοί διαθέτουμε
ποικίλες ταυτότητες και πως η ύπαρξη των πολλαπλών ταυτοτήτων σημαίνει πως καθώς
μετακινούμαστε από τη μία ταυτότητα στην άλλη, παίρνουμε στοιχεία και χαρακτηριστικά
και των άλλων ταυτοτήτων μας (Akkerman & Meijer 2011).
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Από την έρευνα προέκυψε ότι παρότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έφεραν μαζί τους στην
ΠΑ, ως είθισται, τις προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά με τη φύση της διδασκαλίας και της
μάθησης και τον σκοπό της/του εκπαιδευτικού, μετασχημάτισαν τις ταυτότητές τους και
διηύρυναν το ρεπερτόριο των Λόγων από τους οποίους αντλούσαν και τους οποίους
επανάρθρωναν. Ωστόσο, συχνά η μη επαρκής θεωρητική τους γνώση, η ανάγκη τους να
επιβιώσουν στην τάξη και να χαίρουν της εκτίμησης της/του μέντορά τους, υπονόμευε το νέο
που ήθελαν να πραγματώσουν (Frydaki & Mamoura 2011).
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Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην ανάπτυξη του Σχεδιασμού – Προγραμματισμού και
του Ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου. Απόψεις των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
The role of school leadership in the development of Planning - Planning and Control of
educational work. Opinions of the Secondary Education Teachers of the Regional Unit
of Drama.
Ιωάννης Αρναούτης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ME.d, αrnaoutisioannis@yahoo.gr
Ioannis Arnaoutis, Secondary Education Teacher, ME.d, arnaoutisioannis@yahoo.gr

Abstract: The purpose of this research was to investigate the views of both the teachers and
the directors of the secondary schools of Drama Regional Unity on the role that the school
leadership should play in the development and implementation of the basic f unctions of the
Administrationrelated to the Planning - Programming and Controlling of the educational work
produced in the School Unit. The research was conducted with the quantitative method. For
this purpose a sample of 149 partiapants teachers and principals of different specialities the
was used based on an appropriate questionnaire. The statistical analysis was based on the
SPSS 24 analysing program. The results showed that teachers are knowledgeable and aw are
of the importance of planning and programming, recognize the important role of the Teachers'
Association in the development of planning and programming, while realising that the
planning process should be rationalized and considered a product of overail participation
always taking in to account the existing situation. Moreover, teachers recognize the
contribution of Audit–Evaluation, and more specifically, that it helps in monitoring the course
of achievement of the unit’s goals, identifying any deviations and redefining them, and in
decision making. In addition, they recognize the important role of the principal by creating the
appropriate climate for staff to work towards the accomplishment of common goals.
Regarding the contribution of planning and programming, it appears that it creates a climate
of acceptance and trust, facilitates the control of results, contributes to high performance and
improvement, and helps to reduce waste of material and human resources.
Keywords: Planning-programming, control, educational task, management, leadership,
schoolleadership, total quality management.
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με τον ρόλο τον οποίο καλείται να επιτελέσει η
σχολική ηγεσία στην ανάπτυξη και εφαρμογή των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης που
αφορούν στον Σχεδιασμό – Προγραμματισμό και Έλεγχο του παραγόμενου εκπαιδευτικού
έργου στη Σχολική Μονάδα. Η έρευνα διεξήχθη με την ποσοτική μέθοδο. Για το σκοπό αυτό
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χρησιμοποιήθηκε δείγμα 149 εκπαιδευτικών και διευθυντών διαφόρων ειδικοτήτων με χρήση
κατάλληλου ερωτηματολογίου. H στατιστική ανάλυση βασίστηκε στο στατιστικό πρόγραμμα
SPSS 24. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώση και επίγνωση της
σημασίας του σχεδιασμού-προγραμματισμού, αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο του
συλλόγου διδασκόντων στην ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού, ενώ
συνειδητοποιούν ότι στην διαδικασία του σχεδιασμού –προγραμματισμού πρέπει να γίνεται
ορθολογική κατανομή του έργου καθώς και ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι προϊόν
συμμετοχής όλων και να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον,
αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο του διευθυντή μέσω της δημιουργίας κατάλληλου κλίματος
ώστε το προσωπικό να εργαστεί για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Επιπρόσθετα, οι
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη συμβολή του Ελέγχου-Αξιολόγησης και συγκεκριμένα ότι
βοηθάει στην παρακολούθηση της πορείας των στόχων της μονάδας, στον εντοπισμό
αποκλίσεων και στον επαναπροσδιορισμό τους και στη λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά στη
συμβολή του σχεδιασμού-προγραμματισμού προκύπτει ότι αυτός δημιουργεί κλίμα αποδοχής
και εμπιστοσύνης, διευκολύνεται ο έλεγχος των αποτελεσμάτων, συνεισφέρει στην υψηλή
απόδοση και βελτίωση και συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης σε υλικούς και ανθρώπινους
πόρους.
Λέξεις – κλειδιά: Σχεδιασμός - προγραμματισμός, έλεγχος, εκπαιδευτικό έργο, διοίκηση,
ηγεσία, σχολική ηγεσία, διοίκηση ολικής ποιότητας.

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με το ρόλο της
σχολικής ηγεσίας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού και του ελέγχου του
εκπαιδευτικού έργου. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας σχολικής μονάδας
είναι η σχολική ηγεσία της. Με τον όρο «σχολική ηγεσία» στο επίπεδο της σχολικής μονάδας
εννοούμε τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων. Η σχολική ηγεσία
έχει αναγνωριστεί από διάφορους ερευνητές ως στοιχείο-κλειδί στην αποτελεσματικότητα
των σχολείων (Brauckmann & Pashiardis, 2011; Marzano, Waters & McNutly, 2005). Η
λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού και του ελέγχου αποτελεί κομβικό σημείο
στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (Σαΐτης, 2007). Ο τρόπος που ασκείται η διοίκηση και
οι στόχοι που επιδιώκει η σχολική ηγεσία, μπορούν να επηρεάσουν τα ακαδημαϊκά
αποτελέσματα και συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική της λειτουργία της
σχολικής μονάδας Marzano, Waters & McNutly (2005). Ο τρόπος που ασκείται η διοίκηση
και οι στόχοι που επιδιώκει η σχολική ηγεσία, μπορούν να επηρεάσουν τα ακαδημαϊκά
αποτελέσματα και συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική της λειτουργία της
σχολικής μονάδας Marzano, Waters & McNutly (2005). Η προώθηση αυτών των στόχων
υλοποιείται μέσω διαδικασιών που αποφασίζονται από τη σχολική ηγεσία μιας σχολικής
μονάδας και υλοποιούνται μέσω του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, και
του ελέγχου (Κουτούζης, 1999).
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1. Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών
Μελετώντας την έννοια της Διοίκησης θα πρέπει αρχικά να την προσδιορίσουμε
εννοιολογικά. Η λέξη Διοίκηση προέρχεται από το ρήμα διοικώ που σημαίνει «διευθύνω,
διαχειρίζοµαι και ρυθµίζω συλλογικές υποθέσεις» (Μπαμπινιώτης, 2002). Η Διοίκηση έχει
ως κύριο στόχο τον προσδιορισμό του δημοσίου συμφέροντος για την επίτευξη του οποίου
σχετίζεται διαδραστικά (αλληλεπιδρά δυναμικά) με πολίτες, εργαζομένους, επιχειρήσεις,
κράτη, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Καραβασίλη (2012) η Δημόσια
Διοίκηση παρέχει μια σειρά υπηρεσιών προς επίλυση των προβλημάτων ή και ικανοποίηση
των αναγκών τα οποία αφορούν σε πολίτες, ομάδες πολιτών, στο κοινωνικό σύνολο. Η
Δημόσια Διοίκηση διέπεται σε κάθε έκφραση και πράξη της από την Αρχή της Νομιμότητας,
ασκούμενη για την επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος, καθώς εκτελεί τους κανόνες δικαίου
που θεσπίζονται από το Κοινοβούλιο. Ένας εκ των προσφάτων ορισμός της δοσμένος από
τον Μανουσόπουλο (2008), κάνει λόγο για τη Διοίκηση νοούμενη ως διαδικασία επιλογής
και ιεράρχησης στοχεύσεων από μέρους της, καταμερισμού πόρων (εμψύχων και μη –
φυσικών και ανθρωπογενών), καθώς και συντονισμού των επιμέρους πράξεων στην
κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των προαναφερθέντων πόρων.

2. Βασικές λειτουργίες της διοίκησης
Επιπλέον, η Διοίκηση οφείλει να επιτελεί συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες: πρωτίστως, να
σχεδιάζει και να προγραμματίζει, εν συνεχεία και επιπροσθέτως να οργανώνει, να διευθύνει
και τελικώς να ελέγχει την απόδοσή της επί των προγραμματισθέντων στόχων της ή
στοχοθεσίας της. Οι προαναφερθείσες λειτουργίες της Διοίκησης νοούνται στην αλληλουχία
τους, προκειμένου να αποβαίνουν αποτελεσματικές, και, επιπλέον, υφίστανται υπό την
προϋπόθεση ότι ανατροφοδοτούνται διαμορφωτικά ή τελικά (Κουτούζης, 1999).

Σχήμα 1. Οι λειτουργίες της διοίκησης
Πηγή: Κουτούζης, 1999

Καταρχάς, ο Προγραμματισμός αφορά στη σκιαγράφηση και στην περιγραφή μιας
μελλοντικής κατάστασης, η οποία μεταφράζεται και αποτυπώνεται με συγκεκριμένους
στόχους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί το επιθυμητό και επιζητούμενο περιβάλλον στο οποίο
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πρέπει να περιέλθει η Διοίκηση εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, μετερχόμενη μέσων και
πόρων για την πραγμάτωση της προαναφερθείσας επιδίωξης (Κουτούζης, 1999). Πρώτος ο
Taylor (1947) έκανε λόγο για τη σημαντικότητα του προγραμματισμού κατά την ανάληψη
μιας ομαδικής προσπάθειας. Η Οργάνωση έχει να κάνει με τον επιμερισμό του
συγκεκριμένου συνολικού έργου το οποίο η Διοίκηση θα αναλάβει, έτσι ώστε να επιτευχθεί
ό,τι ετέθη ως επιδίωξη κατά τον Προγραμματισμό, ανατιθεμένη σε συγκεκριμένη «δομή
ατόμων ή ομάδων» (Καραβασίλης, 2012). Ως εκ τούτου διαιρείται σε επιμέρους καθήκοντα,
με τα οποία επιφορτίζονται συγκεκριμένοι άνθρωποι ή και ομάδες ανθρώπων, προκειμένο υ
να τα φέρουν εις πέρας βάσει ορισμένων κανόνων (Κουτούζης, 1999). Η Διεύθυνση είναι
εκείνη η κατευθυντήρια λειτουργία της Διοίκησης κατά και με την οποία οι άνθρωποι και οι
ομάδες που εμπλέκονται στο έργο της, ατομικά και συλλογικά, αντιστοίχως, ωθούνται από τα
διευθυντικά στελέχη ως υφιστάμενοι σε συγκεκριμένες συμπεριφορές προς υλοποίηση του
συγκεκριμένου αναληφθέντος έργου με αποτελεσματικό τρόπο (Καραβασίλης, 2012). Ο
Έλεγχος της Διοίκησης καθορίζει προτυποποιημένες εκτιμήσεις βάσει των οποίων
καθίστανται μετρήσιμα τα όποια αποτελέσματα της επίτευξης του συγκεκριμένου έργου, σε
σύγκριση με τους, εξ αρχής, τεθέντες στόχους κατά τον Προγραμματισμό. Ο Έλεγχος
αποσκοπεί στην καθοδήγηση και τη ρύθμιση του όποιου διοικητικού Οργανισμού έτσι ώστε η
επίτευξη των τεθειμένων στόχων να καταστεί εφικτή ή και υλοποιήσιμη. Η Ανατροφοδότηση
αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο του Ελέγχου, ακριβώς γιατί τα προαναφερθέντα
αποτελέσματα τα οποία υπήχθησαν σε αυτόν (τον Έλεγχο) ελέγχονται, μεταξύ άλλων, για να
αποφασιστεί η αναγκαιότητα ή μη της λήψης διορθωτικών παρεμβάσεων. Στην περίπτωση
της λήψης σχετικών μέτρων κάνουμε λόγο για τη διαδικασία της Τροποποίησης (Κουτούζης,
1999). Υπό αυτό το πρίσμα ο Έλεγχος ως διοικητική λειτουργία ενέχει το στοιχείο της
μάθησης υπό την έννοια ότι ο Οργανισμός εντάσσεται σε μια συνεχή διαδικασία
αυτοβελτίωσης, μαθαίνοντας και από τα λάθη του ή και επαναλαμβάνοντας τις στρατηγικές
των επιτυχιών του (Καραβασίλης, 2012).

3. Σχεδιασμός-Προγραμματισμός και Έλεγχος διοικητικού έργου
Οι έννοιες σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι έννοιες παρεμφερείς – όχι ταυτόσημες. Ο
σχεδιασμός αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη στοχοθεσία ενός Οργανισμού, στη διαμόρφωση
των μελλοντικών στόχων με έναν ολιστικό τρόπο (Σαΐτης, 2008). Ο προγραμματισμός
αναφέρεται στο όλον της υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων ενός Οργανισμού
σχετικά με την κατανομή ρόλων, την οικονομία των πόρων, τη διευθέτηση του χρόνου κ.α.
(Κουτούζης, 1999). Ο Taylor (1947) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι κάθε ενέργεια του
εργαζομένου πρέπει να γίνεται ύστερα από προπαρασκευαστική (προγραμματισμένη)
ενέργεια της διοίκησης του οργανισμού.
Οι πράξεις, οι δράσεις και οι ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης προς εκπλήρωση στόχων και
σκοπών δεν είναι ανεξέλεγκτες, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο, καθώς, σε τελική ανάλυση,
αποσκοπούν στην επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος. Αυτός ο έλεγχος νοείται ως:
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-

πολιτικός, αν και τα κατώτερα όργανα της δημόσιας διοίκησης υπέχουν καθήκον
πολιτικής ουδετερότητας,

-

δικαστικός, με κατασταλτική λειτουργία,

-

διοικητικός, οπότε ασκείται για λόγους πρόληψης και

-

εσωτερικός, ιεραρχικός και εποπτικός: ο πρώτος ασκείται από τους ανωτέρους για
λόγους σκοπιμότητας και νομιμότητας, ενώ ο δεύτερος από το Κράτος
(Ακριβοπούλου &Ανθόπουλος, 2015).

Ο Προγραμματισμός στη συνέχειά του είναι αναγκαίος για την επίτευξη αλλά και τη
διατήρηση της ευταξίας του Οργανισμού, σύμφωνα με τον Παπούλια (2002), ενώ, όσον
αφορά στην αναγκαιότητα του Ελέγχου τον θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων για
την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία ενός Δημοσίου Οργανισμού (ΔΟ), καθώς είναι
αυτή ακριβώς η διαδικασία καταγραφής αποκλίσεων η οποία δύναται να υποβάλει
διορθωτική παρέμβαση, και η οποία, ούτως ή άλλως, είναι απολύτως απαραίτητη ως
αποτίμηση/αξιολόγηση της λειτουργίας και των δράσεων του Οργανισμού.

4. Αναγκαιότητα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού και Ελέγχου του διοικητικού
έργου
Ο Σχεδιασμός-Προγραμματισμός κρίνεται αναγκαίος διότι αποτελεί την πρώτη των
λειτουργιών της Διοίκησης, χωρίς τον οποίον είναι αδύνατη η ύπαρξη των υπολοίπων,
ακριβώς γιατί η επίτευξη της σκοποθεσίας και της στοχοθεσίας ενός ΔΟ, η υλοποίηση των
οποίων είναι το ζητούμενο και της Οργάνωσης, και της Διεύθυνσης και του Ελέγχου, δεν
μπορούν να υπάρξουν αν δεν σχεδιαστούν και αν δεν προγραμματιστούν. Εν ολίγοις, όπως
σημειώνει ο Σαΐτης (1992) ανάμεσα στο πού βρισκόμαστε και στο πού θέλουμε να φτάσουμε
από διοικητικής απόψεως υπάρχει χάσμα του οποίου τη γεφύρωση επιφέρει η λειτουργία του
Σχεδιασμού-Προγραμματισμού. Παρά την πολυπλοκότητα, όσον αφορά στον προσδιορισμό
των όρων ενός αποτελεσματικού Ελέγχου ως λειτουργίας στο πλαίσιο ενός ΔΟ, η
σημαντικότητά του είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς δια μέσου αυτού τεκμαίρεται η
αποδοτικότητα του Οργανισμού. Αυτό έχει να κάνει με τα εξής: καταρχάς, ο Έλεγχος
λειτουργεί μαθησιακά, είτε ως διαδικασία είτε εκ των υστέρων, οπότε στελέχη και
υφιστάμενοι μαθαίνουν - προσαρμόζονται και στην ελεγκτική διαδικασία και στα πορίσματά
της. Επιπλέον, καθίσταται για τα άτομα αυτά ενσωματωμένο το αίσθημα ελέγχου το οποίο τηρουμένων των ελεγκτικών διαδικασιών προϊόντος του χρόνου - διαμορφώνει ανάλογο
αίσθημα ευθύνης. Τέλος, το προσωπικό και η διεύθυνση του Οργανισμού μαθαίνουν να
συζητούν τα λάθη ή επιτυχίες τους και τις ανεπάρκειές ή δυνάμεις τους, τα οποία φωτίζει ο
Έλεγχος, ώστε να τα διορθώσουν ή καθιερώσουν, βελτιώνοντας εαυτούς και Οργανισμό
(Penini & Carmeli, 2010). Αν, λοιπόν, ο προγραμματισμός είναι εκείνο το οποίο μορφοποιεί
το όραµα από το οποίο οφείλουν να εμπνευστούν τα µέλη ενός οργανισμού, έτσι ώστε να
υλοποιήσουν ό,τι και όσα τους αναλογούν για την επίτευξη των στόχων του, η θετική εκδοχή
της ηγεσίας είναι εκείνη η οποία καθιστά ικανά τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού να
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εμπνεύσουν τα μέλη του, ώστε να επιτύχουν υψηλό επίπεδο υποκίνησης και δέσµευσης σε
σχέση με το όραμα του οργανισμού.

5. Σχολική ηγεσία: Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και Σύλλογος Διδασκόντων περιγραφή, σχέσεις και οριοθέτηση ρόλων
Διοίκηση «είναι η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που γίνεται στο πλαίσιο μιας
οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας (οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, επιχείρηση,
συνεταιρισμό κτλ.) και επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό,
κάποιου κοινού σκοπού (έργο, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις κτλ.) με την αξιοποίηση των
διαθέσιμων μέσων, μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η
διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος.» (Θεοφανίδης 1985, σ. 64).
Σύμφωνα με τους Getzels και Guba (1957), η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί,
πρωτίστως, κοινωνική διαδικασία η οποία συντελείται σε δύο επίπεδα: το οργανωτικό το
οποίο αφορά σε προκαθορισμένων αρμοδιοτήτων ρόλους και β) το ιδιογραφικό το οποίο
αφορά στα πρόσωπα που φέρουν τους προαναφερθέντες ρόλους. Ο Πασιαρδής (2004),
διαχωρίζει την διεύθυνση από την ηγεσία και θεωρεί ότι η ηγεσία εμπεριέχει την έννοια της
διοίκησης και της διεύθυνσης.

Σχήμα1. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων ηγεσία, διεύθυνση και διοίκηση
Πηγή: Πασιαρδής 2004

6. Σχεδιασμός-Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου
Σε κάθε σχολική μονάδα ο σχεδιασμός-προγραμματισμός αφορά ως επί το πλείστον σε
οργανωτικά ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας και καταμερισμού των όποιων
εργασιών λαμβάνουν χώρα στο σχολικό συγκείμενο (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Ως εκ τούτου
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δεν μπορεί παρά να είναι έργο των εκπαιδευτικών υπό την ηγεσία του διευθυντή και αφορά
σε ζητήματα Παιδαγωγικής, Διδασκαλίας, Μάθησης, αλλά και Διοίκησης, τα οποία
εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται με τη μορφή σαφούς στοχοθεσίας και σχετικών
δράσεων (Πετρίδου, 2000).
Οι λειτουργίες του μάνατζεντ σε σχέση με τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 2. Το μάνατζμεντ των λειτουργιών του σχολείου
Πηγή: Πετρίδου 2000

Παρατηρούμε ότι οι λειτουργίες του μάνατζεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και
έλεγχος) συνδέονται άμμεσα με τις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές
δραστηριότητες του σχολείου.

7. Έλεγχος και αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού έργου
Ο όρος «έλεγχος» νοούμενος ως ένας τύπος περιγραφικής αξιολόγησης, μέσω της συλλογής
πληροφοριών αποτελεί τη βάση για τις αποφάσεις διαχείρισης των διοικητικών δεδομένων
(Scheerens, Glas&Thomas, 2003). Σύµφωνα µε τον Ξωχέλλη (2006) ο έλεγχος του
εκπαιδευτικού έργου πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερα αξιολογικά επίπεδα, ήτοι:
-

σκοποί, στόχοι, αναλυτικά προγράμματα, διδακτικό υλικό,

-

υλικοτεχνική υποδοµή,

-

εκπαιδευτικός και μαθητής, ως οι κύριοι πομποί και δέκτες της αμφίδρομης σχέσης
διδασκαλίας και μάθησης,

-

αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού έργου.

Ο αξιολογικός έλεγχος όσον αφορά στο εκπαιδευτικό έργο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας
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μπορεί να γίνεται από φορείς εξωτερικούς ως προς τα τεκταινόμενα στη σχολική μονάδα οι
οποίοι (φορείς) ανήκουν στις ανώτερες διοικητικές βαθμίδες. Ο εν λόγω έλεγχος επιτελείται
βάσει σταθμισμένων από την κεντρική διοίκηση κριτηρίων σε κριτήρια διαµορφωµένα από
την κεντρική διοίκηση και λειτουργεί τόσο ελεγκτικά όσο και ανατροφοδοτικά (Eurydice,
2004). Επίσης, το εκπαιδευτικό έργο που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
υπόκειται σε εσωτερικό αξιολογικό έλεγχο, είτε με τη μορφή της ιεραρχικής εσωτερ ικής
αξιολόγησης κατά την οποία ο διευθυντής, ως διοικητικά ανώτερος, ελέγχει τους διοικητικά
κατωτέρους, τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που λόγω της ιεραρχικότητας τους ενδέχεται να
εμποδίζει την ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος (Solomon, 1998).
Ωστόσο, η αντίληψη που κερδίζει έδαφος αναφορικά με το ζήτημα που εξετάζουμε στην
παρούσα ενότητα είναι η συνδυαστική, η οποία υποστηρίζει την ενεργοποίηση διαδικασιών
ελέγχου «bottom-up» αλλά με την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης (McDonald, 2003).
Ο αξιολογικός έλεγχος ως οριζόντια εσωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο της σχολικής
μονάδας θεωρείται ότι συµβάλλει στην προαγωγή και στη βελτίωση των συνθηκών εντός
αυτής µε βάση ίδιες, εκ των εσω, δυνάµεις (Solomon, 1998), εφόσον οδηγεί στη λήψη
βελτιωτικών αποφάσεων. Επικεντρώνει στον ρόλο των εκπαιδευτικών και τους καθιστά
συνυπεύθυνους, επιτρέπει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, και κυρίως, κάνει πράξη
την από κοινού κατάστρωση της συνολικότερης πολιτικής για την εκπαίδευση και το σχολείο,
καθώς συντελείται με τον τρόπο του «bottom-up» (Κατσαρού & Δεδούλη, 2003).
Σύμφωνα με τον Καραβασίλη (2017), οι τρεις προβλεπόμενες ανά σχολικό έτος συνεδριάσεις
του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν αποτελέσουν οι πρώτες δύο το διαμορφωτικό έλεγχο
της διαδικασίας προς αποφυγή αποκλίσεων από τους στόχους, η δε τελευταία τον τελικό ή
απολογιστικό έλεγχο του συνολικά παραγόμενου έργου.

Σχήμα 4. Οργανωσιακή Ανάπτυξη Σχολικής Μονάδας ανά σχολικό έτος.
Πηγή: Karavasilisetal., 2010
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8. Περιγραφή της έρευνας
Η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών, σχετικά με το ρόλο της
σχολικής ηγεσίας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού - προγραμματισμού είναι αναγκαία, διότι
θα συμβάλει στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού
έργου. Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων για τη στοχοθεσία της σχολικής μονάδας, όσον αφορά
στη χάραξη της πορείας και στον προσδιορισμό των απαιτούμενων πράξεων για την επίτευξή
τους, δεν είναι άλλο τι από τη διαδικασία σχεδιασμού-προγραμματισμού (Σαΐτης, 2008).
Η παρούσα έρευνα αφορούσε και είχε ως σκοπό το να διερευνήσει τις απόψεις τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σχετικά με τον ρόλο τον οποίο καλείται να επιτελέσει η
σχολική ηγεσία, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης που
αφορούν στον Σχεδιασμό – Προγραμματισμό του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη
Σχολική Μονάδα.
Ο πληθυσμός στόχου της έρευνας ήταν επτακόσιοι (700) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου ήταν
αδύνατη η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το σύνολο του πληθυσμού στόχου,
για το λόγο αυτό έγινε συλλογή των δεδομένων από ένα δείγμα 149 εκπαιδευτικών και
διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας, που αποτελεί υποομάδα του γενικού πληθυσμού (Creswell, 2011). Η έρευνα
διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου 2018 έως 15 Απριλίου 2018, σε
σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Οι
149 εκπαιδευτικοί και διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο σε φόρμα της Google που δημιουργήθηκε με βάση το ερωτηματολόγιο της
παρούσας έρευνας από τον ερευνητή. Για την εισαγωγή και τη διεξαγωγή των ποσοστών των
αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα εισαγωγής, επεξεργασίας και
στατιστικής ανάλυσης δεδομένων SPSS version 24 το οποίο χρησιμοποιείται στη στατιστική
ανάλυση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων (Χαλικιάς, Μανωλέσου, & Λάλου, 2015).
Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες ήταν εύκολες
προς συμπλήρωση και είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν προσωπικά και αντικειμενικά οι
ερωτώμενοι. Οι απαντήσεις δόθηκαν στην πιο διαδεδομένη σε κοινωνικές έρευνες κλίμακα
«διαστημάτων-βαθμολόγησης» του Likert (Creswell, 2011). Ζητήθηκε από τους
ερωτώμενους της έρευνας, να απαντήσουν σε ένα σύνολο 18 ερωτήσεων κατά πόσο
συμφωνούν, επιλέγοντας μία από τις πέντε κατηγορίες που κυμαίνονται από υψηλό βαθμό
συμφωνίας «συμφωνώ απόλυτα», μέχρι τον υψηλό βαθμό διαφωνίας «διαφωνώ απόλυτα».
Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, διενεργήθηκε πιλοτική χορήγηση του σε
ένα μικρό δείγμα 15 εκπαιδευτικών, που δεν συμμετείχαν στη συνέχεια στην κυρίως έρευνα
για να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές και διατυπωμένες σωστά και να
διορθωθούν τυχόν ατέλειες. Στη συνέχεια αφού τροποποιήθηκαν ορισμένα ερευνητικά
ερωτήματα διότι τα διφορούμενα και ασαφή ερωτήματα οδηγούν στη λήψη μη αξιόπιστων
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δεδομένων (Creswell, 2011), διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς. Για την
αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας και συνοχής του ερωτηματολογίου της έρευνας,
εφαρμόστηκε ο δείκτης Cronbach’s a (alpfa). O συντελεστής αξιοπιστίας a του Cronbach
στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας για τις 18 μεταβλητές είναι a=0,93 και κρίνεται
άριστος

9. Ερευνητικά ερωτήματα
Από τη μελέτη της σχετικής με το θέμα μας βιβλιογραφίας και το στόχο της έρευνας
προέκυψε η διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων:
1.

Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων
στην ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού;

2.

Ποια θεωρούν ως ενδεδειγμένη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμούπρογραμματισμού;

3.

Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο και το είδος του ΕλέγχουΑξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα;

4.

Πώς σχετίζουν οι εκπαιδευτικοί τον ρόλο του Διευθυντή με τη λειτουργία του
Ελέγχου-Αξιολόγησης;

10. Αποτελέσματα
Σχετικά με την κατανομή του φύλου των 149 συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Το 51% (n=76)
των 149 συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες και το 49% (n=73) των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν άντρες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το 95.3% (n=142)
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είχαν μόνιμη σχέση εργασίας και μόλις το 4.7% (n=7)
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν αναπληρωτές. Τέλος, από τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών προέκυψε ότι το 16.8% (n=25) είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 3.4%
(n=5) είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών και το 4% (n=6) ήταν κάτοχοι δεύτερου πτυχίου.
10.1 Απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στην
ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε πολύ
μεγάλο βαθμό με το ότι ο σύλλογος διδασκόντων συμβάλλει σε θέματα λειτουργίας του
σχολείο (Μ=4.18, ΤΑ=0.80) και συμβάλλει στις μεθόδους διδασκαλίας και τους
παιδαγωγικούς χειρισμούς. (Μ=3.81, ΤΑ=0.88). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν
ουδέτερη στάση με το ότι ο σύλλογος διδασκόντων συμβάλλει στην επιμόρφωση και
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΜΤ=3.10, ΤΑ=0.98) και με το ότι ο σύλλογος
διδασκόντων συμβάλλει σε θέματα οικονομικής διαχείρισης του σχολείου (ΜΤ=2.84,
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ΤΑ=1.02).

Πίνακας 1 Αποτελέσματα απόψεων των εκπαιδευτικών για το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στην
ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού

Ο σύλλογος διδασκόντων συμβάλλει

ΜέσηΤιμή Τυπική Απόκλιση
(ΜΤ)
(ΤΑ)

1. Επιμόρφωση και επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

3.10

.98

2. Θέματα οικονομικής διαχείρισης
του σχολείου.

2.84

1.02

3. Θέματα λειτουργίας του σχολείου.

4.18

.80

4. Μεθόδους
διδασκαλίας
παιδαγωγικούς χειρισμούς.

3.81

.88

10.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών για την ενδεδειγμένη διαδικασία δημιουργίας του
σχεδιασμού-προγραμματισμού
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε πάρα
πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι κατά τη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού –
προγραμματισμού, πρέπει να γίνεται ορθολογική κατανομή του έργου (Μ=4.39, ΤΑ=0.65),
καθώς και στο ότι η διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού –προγραμματισμού πρέπει να
είναι προϊόν συμμετοχής όλων (Μ=4.34, ΤΑ=0.66) και με το ότι η διαδικασία δημιουργίας
του σχεδιασμού –προγραμματισμού, οφείλει να καταλήγει σε σαφή και ευέλικτα σχέδια
(Μ=4.30, ΤΑ=0.59). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το
ότι στη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού –προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση (Μ=4.01, ΤΑ=0.73).
Πίνακας 2 Αποτελέσματα απόψεων των εκπαιδευτικών για την ενδεδειγμένη διαδικασία δημιουργίας
του σχεδιασμού-προγραμματισμού

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του
σχεδιασμού –προγραμματισμού
1. Να
λαμβάνεται
υπόψη
υφιστάμενη κατάσταση.

η

Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση
(ΜΤ)
(ΤΑ)
4.01

.73

2. Οφείλει να καταλήγει σε σαφή και
ευέλικτα σχέδια.

4.30

.59

3. Πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχής
όλων.

4.34

.66
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4. Να γίνεται ορθολογική κατανομή
του έργου.

4.39

.65

10.3 Απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο και το είδος του Ελέγχου-Αξιολόγησης
του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών
για το ρόλο και το είδος του Ελέγχου-Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική
Μονάδα. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε
πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι η διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης οδηγεί στην
Επαναστοχοθεσία του Σχεδιασμού-Προγραμματισμού (Μ=4.10, ΤΑ=0.73) και με το ότι η
διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης διαπιστώνει αν έχουν υλοποιηθεί οι αρχικοί στόχοι
(ΜΤ=4.03, ΤΑ=0.70). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το ότι η
διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης βοηθά στη λήψη αποφάσεων (ΜΤ=3.96, ΤΑ=0.77),
εμφανίζει λάθη και αδυναμίες (ΜΤ=3.90, ΤΑ=0.76) και διαπιστώνει αν σημειώθηκε
απόκλιση από τα προγραμματισθέντα (ΜΤ=3.89, ΤΑ=0.79). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί
συμφωνούν με το ότι η διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης διορθώνει λάθη ή αβλεψίες
(ΜΤ=3.89, ΤΑ=0.84).
Πίνακας 3 Αποτελέσματα απόψεων των εκπαιδευτικών για το ρόλο και το είδος του ΕλέγχουΑξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα

Η διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης

ΜέσηΤιμή
(ΜΤ)

Τυπική
Απόκλιση (ΤΑ)

1. Διαπιστώνει
αν
σημειώθηκε
απόκλιση
από
τα
προγραμματισθέντα.

3.89

.79

2. Διαπιστώνει αν έχουν υλοποιηθεί οι
αρχικοί στόχοι.

4.03

.70

3. Εμφανίζει λάθη και αδυναμίες.

3.90

.76

4. Βοηθά στη λήψη αποφάσεων.

3.96

.77

5. Οδηγεί στην Επαναστοχοθεσία του
Σχεδιασμού-Προγραμματισμού.

4.10

.73

6. Διορθώνει λάθη ή αβλεψίες

3.89

.84

Προκειμένου να διερευνηθούν διαφορές των απόψεων μεταξύ των δημογραφικών
χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία και προϋπηρεσία) του δείγματος έγινε εφαρμογή της
διευρευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis - FA) και στη συνέχεια ανάλυση
Page 341 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (Analysis of Variance - ANOVA). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Η μόνη
στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία
16-20 ετών και 31-35 ετών. Η εφαρμογή του κριτηρίου ελέγχου ανεξαρτησίας χ2
πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των μεταβλητών που εξαιρέθηκαν και των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία και
προϋπηρεσία) του δείγματος. Από την ανάλυση των δεδομένων μέσω του ελέγχου
ανεξαρτησίας χ2 δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο.
Προέκυψαν όμως μία (1) στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ηλικία των
εκπαιδευτικών και μία (1) στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την προϋπηρεσία.
Στον Πίνακα 4 φαίνεται η στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ηλικία. Διαπιστώθηκε,
στην ενότητα που κατέγραφε τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή της
σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού και ειδικότερα στην
πρόταση 4.2 «Ιεραρχεί τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών» χ2=21.018 p=0.013<0.05.
Πίνακας 4 Ηλικία * 4.2 Ιεραρχεί τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα
με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance
(2-sided)

df

Pearson Chi-Square

21,018 a

9

,013

Likelihood Ratio

22,533

9

,007

Linear-by-Linear
Association

2,387

1

,122

N of Valid Cases

148

a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,76.
Τέλος στον Πίνακα 5, παρατηρούμε τη στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την
προϋπηρεσία. Διαπιστώθηκε στην ενότητα που κατέγραφε τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού-προγραμματισμού
και ειδικότερα στην πρόταση 4.1 «Ιεραρχεί τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού έργου
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών» χ2=62,624 p=0.00<0.05.
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Πίνακας 5 Προϋπηρεσία * 4.1 Ιεραρχεί τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις
ανάγκες των μαθητών

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance
(2-sided)

df

Pearson Chi-Square

62,624 a

24

,000

Likelihood Ratio

24,872

24

,413

Linear-by-Linear
Association

2,318

1

,128

N of Valid Cases

149

a. 26 cells (74,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,02.
10.4 Συσχετισμός του ρόλου του Διευθυντή με τη λειτουργία του Ελέγχου Αξιολόγησης
Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου, δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν το
συσχετισμό του ρόλου του Διευθυντή με τη λειτουργία του Ελέγχου-Αξιολόγησης. Από τα
αποτελέσματα του Πίνακα 6, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με
το ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη της κατεύθυνσης των εκπαιδευτικών ώστε να
ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν (Μ=3.93, ΤΑ=0.77) και την
ευθύνη ελέγχου της πορείας των εργασιών (ΜΤ=3.91, ΤΑ=0.73).
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη της πρότασης
διορθωτικών παρεμβάσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τους αρχικούς
στόχους (Μ=3.78, ΤΑ=0.85). Ενώ σε κάποιον βαθμό, φαίνεται ότι συμφωνούν με το ότι ο
διευθυντής αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς (Μ=3.24, ΤΑ=1.08).

Πίνακας 6 Αποτελέσματα για τον συσχετισμό του ρόλου του Διευθυντή με τη λειτουργία του ΕλέγχουΑξιολόγησης

Ο διευθυντής
1. Έχει την ευθύνη ελέγχου
πορείας των εργασιών.

της

ΜέσηΤιμή
(ΜΤ)

Τυπική
Απόκλιση (ΤΑ)

3.91

.73
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2. Έχει την ευθύνη της κατεύθυνσης
των εκπαιδευτικών ώστε να
ανταποκρίνονται
έγκαιρα στις
υποχρεώσεις που ανέλαβαν.

3.93

.77

3. Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς.

3.24

1.08

4. Έχει την ευθύνη της πρότασης
διορθωτικών
παρεμβάσεων σε
περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων
από τους αρχικούς στόχους.

3.78

.85

5. Συμπεράσματα
Επιδίωξη της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις τόσο των εκπαιδευτικών
όσο και των διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με τον ρόλο τον οποίο καλείται να επιτελέσει η
σχολική ηγεσία στην ανάπτυξη και εφαρμογή των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης που
αφορούν στον σχεδιασμό – προγραμματισμό και έλεγχο του παραγόμενου εκπαιδευτικού
έργου στη Σχολική Μονάδα. Η σημαντικότητα του θέματος έγκειται στο ότι η διερεύνηση και
καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της σχολικής ηγεσίας στην
ανάπτυξη του σχεδιασμού - προγραμματισμού και κατ΄ επέκταση της ανατροφοδότησής του
δια του ελέγχου-αξιολόγησής του είναι αναγκαία διότι θα συμβάλει στη βελτίωση και την
αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για το σκοπό της έρευνας
διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση κατάλληλου δομημένου εργαλείου σε δείγμα 149
εκπαιδευτικών για να διερευνηθούν τα 5 ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν σε
προηγούμενη παράγραφο. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο πώς
αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στην ανάπτυξη του
σχεδιασμού-προγραμματισμού. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι αυτοί
συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι ο σύλλογος διδασκόντων, μπορεί συμβάλλει σε
θέματα λειτουργίας του σχολείου και στις μεθόδους διδασκαλίας και τους παιδαγωγικούς
χειρισμούς που γίνονται. Παρόμοια στοιχεία βρίσκουμε στην έρευνα του Οικονόμου (2010),
ο οποίος υποστηρίζει ότι ο σύλλογος διδασκόντων παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και
στη δόμηση των συνεδριάσεων και του Μπαγάκη (2005), ο οποίος τονίζει ότι η επιμόρφωση
και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης
θεωρείται σημαντική και απαραίτητη. Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ποια
θεωρούν ως ενδεδειγμένη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού-προγραμματισμού. Οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι αυτοί συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι
κατά τη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού-προγραμματισμού πρέπει να γίνεται
ορθολογική κατανομή του έργου καθώς και με το ότι αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι
προϊόν συμμετοχής όλων και να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί σε αρκετά μεγάλο βαθμό αναγνώρισαν ότι η διαδικασία δημιουργίας του
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σχεδιασμού -προγραμματισμού οφείλει να καταλήγει σε σαφή και ευέλικτα σχέδια. Τα
παραπάνω ευρήματα της έρευνάς μας συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ερευνών του
θεωρητικού πλαισίου (Τσατσούλη, 2017· Καστανίδου & Τσικαντέρη 2015· Γεροδήμος,
2012). Σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο και το είδος του
Ελέγχου-Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα (τρίτο ερευνητικό
ερώτημα). Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί έδειξαν να συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το
ότι η διαδικασία του Ελέγχου-Αξιολόγησης οδηγεί στην Επαναστοχοθεσία του ΣχεδιασμούΠρογραμματισμού, διαπιστώνει αν έχουν υλοποιηθεί οι αρχικοί στόχοι, βοηθά στη λήψη
αποφάσεων, εμφανίζει λάθη και αδυναμίες, διαπιστώνει αν σημειώθηκε απόκλιση από τα
προγραμματισθέντα και διορθώνει λάθη ή αβλεψίες. Τα παραπάνω ευρήματα της έρευνάς μας
συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ερευνών του θεωρητικού πλαισίου (Hoxby, 1999·
Roueche & Baker, 1986· Ανδρεάδης, Βρυώνης, & Χαρώνης, 2017). Τέλος, όσον αφορά τα
συμπεράσματα για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, το πώς σχετίζουν οι εκπαιδευτικοί τον
ρόλο του Διευθυντή με τη λειτουργία του Ελέγχου-Αξιολόγησης. Εδώ οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών έδειξαν ότι αυτοί συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι ο διευθυντής
έχει την ευθύνη της κατεύθυνσης των εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις
υποχρεώσεις που ανέλαβαν και με το ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη ελέγχου της πορείας
των εργασιών, παρόμοια, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν σε κάπ οιο βαθμό ότι ο διευθυντής
έχει την ευθύνη της πρότασης διορθωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση διαπίστωσης
αποκλίσεων από τους αρχικούς στόχους και πρέπει αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς. Τα
ευρήματα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα άλλης έρευνας σύμφωνα με την ο ποία ο
διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη λειτουργία του
σχεδιασμού - προγραμματισμού και του ελέγχου-αξιολόγησης (Ρεντίφης, 2015), καθώς και
με άλλη έρευνα που έγινε στην Κύπρο σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής πρέπει να
αποτελεί φορέα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (Πασιαρδή, 1994).
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Abstract: The present qualitive study aims to outline educational actions which harmonize
with Greek teachers’ educational needs. Research questions concerns to the desirable content
and structure of educational projects, along with the obstacles that obstruct participation.
Responses were collected from a sample of 16 Language teachers using the semi -structured
interview and that was a convenience sampling. Regarding the preferences of those asked
relatively to the ideal educational project, this should relate to teaching techniques, as well as
psychological educational thematic units of median duration that apply mainly experimental
and cooperative educational techniques. Also, the programs offered should be blended and
during working hours. In addition, there was a positive response to the peer assessment
process, while the sample appeared skeptical about mentoring faction. Finally, it was showed
that factors which deter participation in offered in-service educational programs relate mainly
to organizational obstacles.
Keywords: barriers, educational needs, philologists
Περίληψη: Η παρούσα ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στον αδρομερή σχεδιασμό
επιμορφωτικών δράσεων που να συνάδουν με τις επιμορφωτικές ανάγκες του φιλολογικού
κλάδου. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στις επιθυμητές θεματικές κ αι στην επιθυμητή
δομή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για φιλολόγους, όπως επίσης και στον εντοπισμό
των φραγμών και των ανασχετικών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν διαρροϊκά
φαινόμενα. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 φιλόλογοι υπηρετούντες στη Δυτική Αττική οι
οποίοι επελέγησαν με βολική δειγματοληψία, ενώ το ερευνητικό εργαλείο υπήρξε η
ημιδομημενη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το δείγμα επιθυμεί δράσεις που
να αφορούν κυρίως σε θέματα ψυχολογίας και διδακτικής, τα οποία θα πρέπει να
προσφέρονται με το μεικτό μοντέλο και με συνεργατικές μεθόδους, να είναι μέσης
διάρκειας και εντός του διδακτικού ωραρίου. Επίσης, το δείγμα κρατά επιφυλακτική στάση
απέναντι στον θεσμό του μέντορα, ενώ διάκειται θετικά στην καθιέρωση του θεσμού της
αλληλοαξιολόγησης ομοτίμων. Όσον αφορά στα εμπόδια και στους φραγμούς συμμετοχής
στα επιμορφωτικά προγράμματα αυτά φαίνεται ότι είναι κυρίως οργανωτικά.
Λέξεις κλειδιά: φραγμοί, επιμορφωτικές ανάγκες, φιλόλογοι
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Εισαγωγή
Στις σύγχρονες κοινωνίες η γραμμική απόκτηση των γνώσεων καθίσταται πλέον ανεπαρκής
και αναγκαιότητα αποτελεί η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των ατόμων προκειμένου να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η επαγγελματική
ομάδα των εκπαιδευτικών δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Οι
νέοι παιδαγωγικοί προσανατολισμοί, οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις, το νέο οργανωσιακό
μοντέλο που στοχεύει στην αυτονομία των σχολικών μονάδων, η ανάγκη συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης, όπως και ο νέος ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού απαιτούν τη δια βίου
επαγγελματική του ανάπτυξη. Επειδή όμως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι
βαρύνουσας σημασίας, είναι αναγκαίο αυτή να προσφέρεται οργανωμένα και
ενδοϋπηρεσιακά. Μείζονος σημασίας για την υλοποίηση ποιοτικών και αποτελεσματικών
επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι να σχεδιάζονται και να εναρμονίζονται με βάση τις
ανάγκες των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις επί μέρους περιφερειακές διευθύνσεις.
Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συνεισφέρει στον σχεδιασμό επιθυμητών
επιμορφωτικών δράσεων για φιλολόγους, καθώς θα εστιάσει στην επιθυμητή θεματική και
δομή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως επίσης και στα είδη των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη συμμέτοχή τους σε τέτοιου είδους δράσεις. Αρχικά
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο με τα στάδια σχεδιασμού μίας επιμορφωτικής
παρέμβασης, τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, τον εννοιολογικό
προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση των ‘’ εμποδίων ‘’ συμμετοχής. Ακολουθεί μια
βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φιλόλογοι στη συμμετοχή τους στις ενδοϋπηρεσιακά
προσφερόμενες επιμορφωτικές δράσεις. Έπειτα, γίνεται αναφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο
της έρευνας και τέλος παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

1. Τα στάδια σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και τα εμπόδια
συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση
Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τον άρτιο σχεδιασμό του, διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια. Το πρώτο και
πιο σημαντικό στάδιο είναι η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτή περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό των σημαντικών δεδομένων, τον εντοπισμό των προβλημάτων της ομάδας
στόχου και των εκπαιδευτικών της αναγκών, τη διερεύνηση των διαθέσιμων υλικών και των
ανθρώπινων πόρων. Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτές διακρίνονται σε ρητές (η
ομάδα στόχος γνωρίζει πως τις έχει), άρρητες (οι εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι διστάζουν να
ομολογήσουν πως τις έχουν) και λανθάνουσες (οι εν δυνάμει συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν
καν πως τις έχουν). Έπειτα, καθορίζεται ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Στη συνέχεια,
γίνεται η επιλογή και η δόμηση του περιεχομένου και έπεται η επιλογή των παιδαγωγικών και
διδακτικών μεθόδων. Ακολουθεί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του
προγράμματος και τέλος υπάρχει πρόβλεψη και για τις μεθόδους αξιολόγησής του (Βεργίδης
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& Καραλής, 2008). Για να είναι όμως άρτιος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δια βίου
προγράμματος τόσο ο σχεδιαστής όσο και ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη
τους και τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους ενήλικες από τους ανήλικους
εκπαιδευόμενους. Με βάση τη βιβλιογραφία οι ενήλικες είναι στοχοπροσηλωμένοι, απαιτούν
από το πρόγραμμα πρακτική εφαρμογή, έχουν απόθεμα εμπειριών προς αξιοποίηση, έχουν
την τάση αυτοκαθορισμού και αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη μάθηση(Κόκκος, 2008∙
Rogers, 1999). Τα εμπόδια αυτά λοιπόν χρειάζεται να εντοπιστούν και να αρθούν, καθώς
μπορεί να πάρουν τη μορφή αποτρεπτικών παραγόντων ή και φραγμών. Οι αποτρεπτικοί
παράγοντες είναι αρνητικές δυνάμεις και δυσκολίες που λειτουργούν συνδυαστικά και
αποθαρρύνουν τη συμμετοχή στα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ οι
φραγμοί δρουν εντελώς απαγορευτικά (absolute blockage). H γνώση των αποτρεπτικών
παραγόντων, των εμποδίων και των φραγμών μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά των
συμμετεχόντων, να συντελέσει στην αποφυγή της διαρροής και βέβαια να βελτιώσει τη
μαθησιακή διαδικασία (Paulette, 2011). Κατά τη McGivney (2006) ως εμπόδια ορίζονται οι
μη επιθυμητές συνθήκες ή οι συνθήκες που είναι πέρα από τις δυνάμεις του ατόμου, καθώς
διαμορφώνουν ένα φορτίο (load) απαιτήσεων που ο ενήλικος δεν μπορεί να σηκώσει
(McGivney, 2006: όπως αναφέρεται στο Ζαρίφης, 2015). Κάθε άτομο διαθέτει συγκεκριμένες
δυνάμεις και δυνατότητες (power) και καλείται να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες
απαιτήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές (load). Ο λόγος του φορτίου αυτού προς το σθένος
που διαθέτει το υποκείμενο καθορίζει και την απόφαση συμμετοχής ή και την ολοκλήρωση
ενός προγράμματος (Maclusky, 1980: όπως αναφέρεται στο Eze, 1999). Οι ανασχετικοί αυτοί
παράγοντες μπορεί να δράσουν σε δύο χρονικές φάσεις. Πριν από την έναρξη του
προγράμματος (entry barriers), οπότε ο ενήλικας δε θα συμμετάσχει καθόλου ή μετά την
έναρξή του προγράμματος, οπότε θα προκαλέσουν το φαινόμενο της διαρροής (Βεργίδης,
Ζάγκος, Κόκκινος, Κουτούζης, Κυρίδης, Πανδής, & Σωτηρόπουλος, 2013). Στη συνέχεια, θα
γίνει μία προσπάθεια χαρτογράφησής των αρνητικών αυτών δυνάμεων που επηρεάζουν τη
συμμετοχή. Οι Johnstone & Rivera (1965) διέκριναν δύο είδη φραγμών, τα καταστασιακά
(εξωτερικά) και τα προδιαθετικά (εσωτερικά) εμπόδια (Johnstone &Rivera, 1965: όπως
αναφέρεται στο Malhorta et al., 2007). Την κατάταξη αυτή ακολουθεί και η Falasca (2011).
Τα πρώτα συνδέονται με την υπάρχουσα κατάσταση του ατόμου. Τα δεύτερα που
ονομάζονται και ‘’εμπόδια προσωπικότητας’’ συχνά σχετίζονται με παγιωμένες αντιλήψεις
οι οποίες είναι και πιο δύσκολο να αποδομηθούν (Clain, 2016) ή με ψυχολογικούς
παράγοντες. Κοντά σε αυτές τις δύο κατηγορίες έρχεται να προστεθεί και μία τρίτη, τα
οργανωτικά εμπόδια. Είναι εκείνα που σχετίζονται με την τοποθεσία διεξαγωγής του
προγράμματος, με το περιεχόμενο και τη δομή του που μπορεί να μη συνάδει με τα
ενδιαφέροντα τις ανάγκες της ομάδας στόχου ή και από ανελαστικά ωρολόγια προγράμματα
(Cross, 1981: όπως αναφέρεται στο Paulette, 2011). Η Cross (2004) υποστηρίζει ότι η
τυπικότητα και η έμφαση στη δομή των προσφερόμενων προγραμμάτων φέρνει αντίθετα από
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα μη ευέλικτα ωράρια, το απρόσωπο
μαθησιακό κλίμα, η ύπαρξη ελέγχου και η πίεση για την ανάληψη καθορισμένων και μη
αποδεκτών από το άτομο ρόλων μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Στη συνέχεια, οι
Page 351 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Rubenson & Desjardins (2009) προέβησαν σε μία ομαδοποίηση των καταστασιακών και
θεσμικών εμποδίων της Cross δημιουργώντας μία ευρύτερη κατηγορία, τα δομικά (structural
barriers). Τα δομικά εμπόδια αναφέρονται στις κοινωνικές συνθήκες και δομές που επιδρούν
στο άτομο και επηρεάζουν τις αποφάσεις του. Η τυπολογία τους λοιπόν, περιλαμβάνει δύο
κατηγορίες εμποδίων, τα δομικά και τα προδιαθετικά (Rubenson & Desjardins, 2009: όπως
αναφέρεται στο Καραλής, 2013). Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση εντοπίστηκαν και
άλλες κατηγοριοποιήσεις. Οι Hillage & Aston (2001) διακρίνουν τρεις μορφές εμποδίων.
Είναι τα φυσικά και υλικά (physical and material) τα οποία εμποδίζουν το άτομο να
αξιοποιήσει τις μαθησιακές ευκαιρίες ακόμη και αν το επιθυμεί. Για παράδειγμα, η έλλειψη
χρόνου, το κόστος, η απουσία απασχόλησης για τα μικρά παιδιά, η έλλειψη πληροφόρησης, η
γεωγραφική απομόνωση. Είναι τα εμπόδια που σχετίζονται με τη νοοτροπία του ατόμου
(attitudinal), όπως η έλλειψη αυτοπεποίθησης, τα κοινωνικά πρότυπα, τα αρνητικά βιώματα
και τέλος τα δομικά- θεσμικά εμπόδια (structural) που αφορούν στον τρόπο προσφοράς των
παρεχόμενων προγραμμάτων ο οποίος λειτουργεί ανασχετικά.
Στον Longworth (2003) τα εμπόδια κατηγοριοποιούνται σε διανοητικά (mental), οικονομικά
εμπόδια,
εμπόδια πρόσβασης, πληροφόρησης, και σχεδιασμού της μαθησιακής
δραστηριότητας. Στη De Vito (2009) τα εμπόδια διαιρούνται σε εμπόδια προσβασιμότητας
(έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, ωράριο, χρονική διάρκεια του προγράμματος,
διδακτικές προσεγγίσεις ασύμβατες με την ενηλικιότητα), οικονομικά εμπόδια και εμπόδια
που σχετίζονται με την ποιότητα και την αξιολόγηση του προγράμματος. Τέλος, οι Malhorta
et al. (2007) παρουσίασαν έξι παράγοντες που φαίνεται να λειτουργούν ως φραγμοί με βάση
τα ερευνητικά τους δεδομένα. Ο πρώτος είναι η προηγούμενη αρνητική εμπειρία. Ο δεύτερος
και ο πιο σημαντικός είναι η έλλειψη πηγών (χρημάτων, χρόνου, ενέργειας). Οι υπόλοιποι
παράγοντες είναι τα μη επιθυμητά προσφερόμενα προγράμματα, τα οργανωτικά εμπόδια, η
δυσαναλογία κόστους- κέρδους και η έλλειψη μέριμνας για τη φροντίδα των μικρών παιδιών.

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών
Η βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών σε φιλολόγους κατέδειξε μία ποικιλία επιμορφωτικών
αναγκών, όπως επίσης και πολλαπλούς φραγμούς. Στην έρευνα της Τσιούρη (2016) οι
συμμετέχοντες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας
από σχολικό σύμβουλο. Επιπλέον, για θεματολογία σχετική με συμμετοχικές, ανακαλυπτικές
και νέες διδακτικές μεθόδους (ομαδοσυνεργατική, project), με τη διαχείριση της σχολικής
βίας και την ένταξη αλλοδαπών μαθητών. Ερευνητικά δεδομένα των Δανιηλίδου & Βορβή
(2014) σε 255 φιλολόγους στη Θεσσαλονίκη εστιάζουν επίσης στην ανάγκη διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Στην ποσοτική έρευνα της Πούλου (2019) σε 47 φιλολόγους στο νομό
Αρκαδίας διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων επιθυμεί πρωτίστως
υποστήριξη στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στην παιδαγωγική τους κατάρτιση.
Ακολουθεί η διαχείριση καθημερινών προβλημάτων, το γνωστικό, η μαθητική αξιολόγηση, η
διαπολιτισμική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή. Μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνουν η
σχολική αποτυχία και διαρροή, η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους, η οργάνωση και
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διοίκηση. Τέλος, τα προσφερόμενα προγράμματα θα πρέπει να είναι μέσης ή βραχείας
διάρκειας σε ενδοσχολικό πλαίσιο. Ο Παπαθανασίου (2017) εξετάζει ποσοτικά τις
επιμορφωτικές ανάγκες 124 φιλολόγων στη Θεσσαλονίκη. Το δείγμα επιθυμεί δια ζώσης
επιμορφώσεις που συνδυάζουν θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο, μέσης διάρκειας, με τη
χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, προαιρετικές ως προς τον χαρακτήρα, εντός
του σχολικού πλαισίου και εκτός σχολικού ωραρίου. Αναφορικά με τα επιθυμητά θεματικά
επιμορφωτικά πεδία, με ιεραρχική σειρά προτιμώνται η αξιοποίηση των ΤΠΕ, η ειδική
διδακτική ανά γνωστικό, η ειδική αγωγή, η προώθηση καινοτομιών, οι σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις. Οι Βορβή & Χασεκίδου- Μάρκου (2010) διερευνώντας ποσοτικά τις
εκπαιδευτικές ανάγκες 182 φιλολόγων στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν στο ότι καταλληλότερ οι
εκπαιδευτές, κατά τους ερωτηθέντες, κρίνονται οι έμπειροι εκπαιδευτικοί, ενώ ως προς το
θεματικό αντικείμενο, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, τη
στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, τις ΤΠΕ, τα θέματα παιδαγωγικής- ψυχολογίας.
Το δείγμα προτιμά οι δράσεις να διεξάγονται τις πρωινές ώρες και ενδοσχολικά ή σε
γειτονική μονάδα. Ελάχιστοι επέλεξαν τα εξ αποστάσεως προγράμματα. Καταλληλότερες ως
προς τη χρονική διάρκεια κρίνονται οι ημερίδες, οι διημερίδες ή οι εβδομαδιαίας διάρκειας
επιμορφωτικές δράσεις. Το 2014-2015 η έρευνα επαναλήφθηκε σε 73 φιλολόγους, αλλά
αφορούσε μόνο στις επιθυμητές θεματικές ενότητες. Οι συμμετέχοντες αυτή τη φορά
πρωτίστως επέλεξαν να επιμορφωθούν σε εκπαιδευτικό λογισμικό συναφές με την ειδικότητά
τους και έπειτα στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Ακολουθεί θεματική σχετικά με τη
στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και έπονται τα προβλήματα συμπεριφοράς και
διαχείρισης τάξης που σημείωσαν μεγάλη αύξηση. Αύξηση του ενδιαφέροντος επίσης,
σημειώθηκε και στο πεδίο της αξιολόγησης και στα προγράμματα καινοτόμων δράσεων.
Περιορισμένο ακόμη στη νεότερη έρευνα υπήρξε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για
θεματικά πεδία που αφορούν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και σχέσεων
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων (Βορβή& Χασεκίδου-Μάρκου, 2015). Με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των φιλολόγων αναφορικά με την αντιμετώπιση μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες ασχολείται η έρευνα της Χατζηαβραάμ Αγγελικής (2007) σε 103
συμμετέχοντες του νομού Λάρισας και των Γρεβενών. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τα
προσφερόμενα προγράμματα να διεξάγονται στη θέση του ωραρίου εργασίας ή παράλληλα
με ένα μειωμένο εργασιακό ωράριο και να εμβαθύνουν στο θέμα, δηλαδή να διαρκούν 150200 ώρες. Θεματικά προτείνεται να εστιάζουν στον τρόπο ανάπτυξης ειδικού εκπαιδευτικού
υλικού και αξιολόγησης. Επίσης, στην εκμάθηση δεξιοτήτων και στη συνεργασία με τους
γονείς. Η Γκούμα (2020) επικεντρώνεται στη χρήση των εναλλακτικών μεθόδων
αξιολόγησης και ταυτόχρονα εξετάζει ποιοτικά και τις επιμορφωτικές ανάγκες 15 εν ενεργεία
φιλολόγων.
Η πλειοψηφία του δείγματος εκδηλώνει ενδιαφέρον πρωτίστως για
εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και έπειτα για νέες διδακτικές τεχνικές και για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Καταλληλότεροι επιμορφωτές κρίνονται οι έχοντες εμπειρία στο πεδίο
οι οποίοι συνδυάζουν θεωρία και πρακτική. Παράλληλα, προτιμώνται τα δια ζώσης
ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα με τη χρήση βιωματικών μεθόδων. Στην
προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ του ιδανικού εκπαιδευτικού προγράμματος οι 12
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συμμετέχοντες ποιοτικής έρευνας της Σιμήρη (2019) αναφέρθηκαν στη διάρκεια (2-5 μήνες),
στη βιωματικότητα, στη διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτών, στην επικοινωνία, στην
παροχή κινήτρων, σε περιεχόμενο σχετικό με τη σχολική καθημερινότητα και τα σχολικά
προβλήματα. Τέλος, ποιοτική έρευνα που διεξήχθη κατά την περίοδο της πανδημίας και της
εφαρμογής της εξ αποστάσεως μεθόδου με δείγμα 16 συντονιστές εκπαιδευτικού έργου
φιλολόγων κατέδειξε ότι, δεδομένης του προσανατολισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας
προς ένα μεικτό μοντέλο, ο κλάδος των φιλολόγων έχει ανάγκη μίας πληθοποριστικής
επιστημονικά υποστηριζόμενης συνεργατικής πλατφόρμας που θα αξιοποιεί την εμπειρία των
πληθοποριστών της. Τα επιθυμητά θεματικά πεδία αφορούν στον ρόλο του εκπαιδευτικού
στο μάθημα, στους μαθησιακούς στόχους, στην οργάνωση μαθησιακών σεμιναρίων, στην
αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας, στην επαφή με τους μαθητές, στη διαχείριση
ψηφιακών βιβλιογραφικών πηγών (Ξέστερνου, 2021). Αναφορικά τώρα με τους
ανασχετικούς παράγοντες συμμετοχής ανασταλτικά μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό
κόστος, ο χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης, η μετακίνηση, οι οικογενειακές υποχρεώσεις,
ο φόρτος εργασίας (Παπαθανασίου, Πούλου, 2019), η απουσία ενδιαφέροντος για το
πρόγραμμα (Χασεκίδου -Μάρκου, 2010), η απουσία διευκόλυνσης από τον σχολικό
οργανισμό, η απόσταση, η προηγούμενη αρνητική εμπειρία, το δυσλειτουργικό πλαίσιο λόγω
περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και η απουσία βοήθειας από την πολιτεία (Σιμήρη,
2019). Διαρροϊκά φαινόμενα, κατά τον Παπαθανασίου (2017) μπορεί να προκαλέσουν τα
οργανωτικά προβλήματα, η ανεπάρκεια του επιμορφωτικού υλικού, η απουσία σύνδεσης
θεωρητικού περιεχομένου και διδακτικής πράξης, η ανεπάρκεια των επιμορφωτών. Αντίθετα,
ο φόρτος εργασίας και τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα δε φαίνεται να ενισχύουν
φαινόμενα διαρροής. Πρόκειται δηλαδή στην πλειοψηφία τους για θεσμικά εμπόδια και για
περιστασιακές και δομικές συνθήκες ανάσχεσης.

3. To μεθοδολογικό πλαίσιο
Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας ήταν να διερευνηθεί το επιθυμητό
προφίλ επιμορφωτικών δράσεων που να συνάδουν με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού αυτού
κλάδου στην περιφερειακή αυτή Διεύθυνση. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής.
1. Σε ποια θεματικά πεδία επιθυμούν να επιμορφωθούν οι φιλόλογοι στη Δυτική
Αττική;
2. Ποια είναι η κατάλληλη δομή ενός αποτελεσματικού επιμορφωτικού προγράμματος
κατά τους συμμετέχοντες;
3. Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν οι φιλόλογοι του δείγματος στη συμμετοχή τους στα
προσφερόμενα ενδοϋπηρεσιακά επιμορφωτικά προγράμματα;
Καταλληλότερη μέθοδος για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων
κρίθηκε η ποιοτική μελέτη, καθώς ενδείκνυται για την εις βάθος διερεύνηση των
προβλημάτων και όταν οι γνώσεις μας πάνω σε κάποιον τομέα είναι περιορισμένες και
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απαιτείται μεγαλύτερη εμβάθυνση (Creswell, 2015), όπως για παράδειγμα στις νέες συνθήκες
που δημιούργησε η πανδημία. Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021
με δείγμα δεκαέξι φιλόλογους, ενώ ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η
ημιδομημένη συνέντευξη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι γυναίκες (13) και μόνιμοι
υπάλληλοι, καθώς μόνο δύο υπηρετούν ως αναπληρωτές. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί
έχουν δωδεκαετή κατά μέσο όρο προϋπηρεσία στην περιφερειακή αυτή διεύθυνση, ενώ τρεις
ασκούν και διοικητικά καθήκοντα. Η πλειονότητα έχει παρακολουθήσει κάποια
επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ εκτός από πέντε που δεν έχουν επιμορφωθεί καθόλου
στον τομέα αυτό. Ωστόσο, το 53% του δείγματος δήλωσε πως αισθάνεται μερικώς ασφαλής
ή καθόλου ασφαλής με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μόνο το 7% αισθάνεται
μεγάλη ασφάλεια. Ως δειγματοληπτική μέθοδος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της βολικής
δειγματοληψίας και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση
(context analysis). Βασικοί περιορισμοί της έρευνας είναι τα περιορισμένα χρονικά
περιθώρια, η αδυναμία πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων λόγω πανδημίας και η μη
αντιπροσώπευση κάποιων περιοχών, όπως τα Βίλια και οι Ερυθρές. Επομένως, δεν μπορεί να
γίνει λόγος για γενίκευση των συμπερασμάτων.

4.Τα ερευνητικά αποτελέσματα
Τα ερευνητικά αποτελέσματα αφορούν στις επιθυμητικές θεματικές και στην επιθυμητή δομή
των προσφερόμενων προγραμμάτων, όπως επίσης και στα εμπόδια και στους φραγμούς που
αντιμετωπίζει το δείγμα στη συμμετοχή του σε ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα.
4.1.Τα επιθυμητά θεματικά επιμορφωτικά πεδία
Ως προς τις επιθυμητές θεματικές ενότητες, οι φιλόλογοι εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον να
επιμορφωθούν σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικής. Πιο συγκεκριμένα, πρώτη στις
προτιμήσεις τους είναι η θεματική της ψυχολογίας που αφορά στη διαχείριση των εφηβικών
συγκρούσεων, του εφηβικού άγχους και της εφηβικής συμπεριφοράς εντός και εκτός τάξης.
Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι πολλοί μαθητές φαίνεται να μη γνωρίζουν πώς να
διαχειριστούν τις διαφωνίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στις διαπροσωπικές τους
σχέσεις και χρειάζονται καθοδήγηση σε αυτό. Η υποστήριξη στο να βελτιώσουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, να μειώσουν το άγχος που τους διακατέχει και να
βελτιώσουν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή τους μπορεί να τους βοηθήσει να
διαμορφώσουν μία πιο ομαλή σχέση με τους συνομήλικους τους και με το σχολείο.
Σ.2:«Στη διαχείριση συγκρούσεων περισσότερο και άγχους. Και των προβλημάτων που
έχουν δηλαδή, τα παιδιά. Στον τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή θέματα, που έχουν να κάνουν
περισσότερο με την ψυχολογία του εφήβου…. Θα ήθελα να μάθω περισσότερο πράγματα για τις
σχέσεις, το πώς να διαχειρίζομαι τις σχέσεις. Πώς να βοηθάω μάλλον τους μαθητές στις
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διαπροσωπικές τους σχέσεις, μεταξύ τους, ας πούμε, ή στις σχέσεις με τους γονείς τους. Σε ένα
βαθμό. Μέχρι εκεί που έχω δικαιοδοσία, εννοώ.»
Άλλες θεματικές ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης που αναφέρθηκαν από μεμονωμένα άτομα
είναι αυτές της διαχείρισης της τάξης και της δυναμικής της ομάδας, όπως επίσης και
θεματολογία που σκιαγραφεί τον ρόλο και το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Στόχος
είναι να γνωρίζουν οι διδάσκοντες ποιες ακριβώς δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτουν ώστε να
είναι επαγγελματικά επαρκείς.
Εξίσου όμως, ενδιαφέρουσες φαίνεται πως είναι ενότητες που σχετίζονται με τη διδακτική
μεθοδολογία, χωρίς βέβαια τα όρια μεταξύ διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικών να είναι πάντα
στεγανά. Έτσι, πέντε συμμετέχοντες προτιμούν θεματικά πεδία αναφορικά με καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους (π.χ ομαδοσυνεργατικές, ΤΠΕ) και τέσσερις εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
ζητήματα ειδικής διδακτικής στα αρχαία, στα νέα και στην ιστορία. Ιδιαίτερα τα βιβλία των
νέων ελληνικών του Γυμνασίου χαρακτηρίστηκαν ως δύσχρηστα και φαίνεται να υπάρχει
ανάγκη καθοδήγησης για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα Επίσης, τα αρχαία
ελληνικά είναι ένα μάθημα στο οποίο ο μαθητικός πληθυσμός εμφανίζει αρκετές αδυναμίες
και επισημάνθηκε η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένας πιο παιγνιώδης τρ όπος για τη
διδασκαλία τους. Νέες διδακτικές προσεγγίσεις όμως, χρειάζονται και στο μάθημα της
ιστορίας το οποίο τα παιδιά δεν αγαπούν κατά την άποψη μίας συμμετέχουσας.
Σ.8:«Επίσης, και στο γνωστικό γενικότερα. Νομίζω ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ένα
μάθημα που έχει γίνει πολύ τεχνοκρατικό και δεν τραβάει καθόλου. Δεν ξέρω! Φταίνε τα
βιβλία; Φταίμε εμείς; Φταίει ο τρόπος διδασκαλίας; Πάντως, το επίπεδο των μαθητών είναι
πάρα πολύ χαμηλό στα αρχαία ελληνικά. Πάρα πολύ χαμηλό. Μαθαίνουμε κάτι τώρα και την
επόμενη στιγμή το ξεχνάνε….
Πέρα όμως από την ειδική διδακτική, τέσσερις φιλόλογοι ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες σχετικές με την ειδική αγωγή, τις μαθησιακές
δυσκολίες και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, δεδομένου ότι αυξάνεται ο αριθμός των
μαθητών που παρουσιάζουν διαφοροποιημένες ανάγκες.
Σ.3:«Επίσης, θα με ενδιέφερε να έχω κάποιες γνώσεις και στην ειδική αγωγή, γιατί
παρατηρώ ότι όλο και περισσότεροι μαθητές έρχονται με αρκετές μαθησιακές δυσκολίες.
Έρχονται δηλαδή με διαγνώσεις όπως είναι διαταραχές στη συμπεριφορά τους, έχουν ΔΕΠΥ,
έχουν δυσκολίες, δυσορθογραφίες, έχουν συναισθηματικές δυσκολίες. Ίσως, θα ήταν καλό να
έχουμε περισσότερες γνώσεις για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους μαθητές.»
Επιπλέον, ο τομέας του γνωστικού συγκέντρωσε τρεις προτιμήσεις. Εξίσου σημαντική είναι
και η αναφορά που υπήρξε σε θεματολογία σχετική με ζητήματα ψυχοκοινωνικής
ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα για την ανάγκη επιμόρφωσης στον εντοπισμό και στην
αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού απέναντι σε μαθητές και καθηγητές, αλλά
και διαχείρισης ατόμων με ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα οι ομοφυλόφιλοι μαθητές.
Σ.10:«Επίσης, θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με θέματα bulling, τρόπους
αντιμετώπισης. Ή να καταλάβω ότι αυτό που γίνεται είναι bulling! Σε βάρος είτε καθηγητή είτε
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και μαθητή. Έτσι; Γιατί το bulling δεν είναι μόνο από την πλευρά του μαθητή, σε βάρος
μάλλον του μαθητή. Μπορεί να γίνει και σε βάρος κάποιου καθηγητή. Όμως, επειδή είναι τόσο
γενικά όλα αυτά, θα ήθελα να πάρω μέρος σε ένα σεμινάριο που να έχει να κάνει με το bulling ,
για να καταλάβω αν αυτό που βιώνω είναι bulling!»
Τέλος, μεμονωμένα άτομα εκδήλωσαν την προτίμησή τους για θεματολογία που σχετίζεται
με τη διοίκηση, με πολιτιστικά θέματα και κυρίως με τη θεατρική αγωγή, όπως και με τις
στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών
αυτή τη φορά.
4.2. Η δομή του επιθυμητού επιμορφωτικού προγράμματος
Η επιθυμητή δομή αφορά στο επιθυμητό επιμορφωτικό μοντέλο, στην επιθυμητή διάρκεια,
τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος.
4.2.1.Το επιδιωκόμενο επιμορφωτικό μοντέλο
Οκτώ συμμετέχοντες, προκρίνουν ως καταλληλότερο το μικτό επιμορφωτικό μοντέλο, καθώς
συνδυάζει ευελιξία και αλληλεπίδραση. Επειδή οι ενήλικες έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις, το
μεικτό μοντέλο βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου τους, αίρει τα εμπόδια της
απόστασης και της μετακίνησης, ενώ καθιστά εφικτή και τη δια ζώσης επαφή που για
κάποιους θεωρείται αναντικατάστατη.
Σ.8:«Νομίζω το μεικτό μοντέλο. Γιατί σε αυτή τη φάση που είμαι και πρακτικά μου
είναι δύσκολο να συμμετέχω λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων Από την άλλη νομίζω ότι
κάποια προγράμματα που παρακολούθησα τα οποία ήταν σε ασύγχρονη μορφή με βοήθησαν
ιδιαίτερα, γιατί είχα το χρόνο και την άνεση να τα παρακολουθήσω. Από την άλλη βέβαια, η δια
ζώσης εκπαίδευση δεν αντικαθίσταται, γιατί εκεί μπορείς να πεις κατευθείαν τη γνώμη σου, να
δεις πράγματα, παραδείγματα. Είναι κάτι πιο ζωντανό, πιο χειροπιαστό, δεν ξεχνιέται τόσο
εύκολα.»
Τέσσερις πάλι εκπαιδευτικοί προτιμούν το δια ζώσης μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι η
αμεσότητα που διασφαλίζει συντελεί στην επικράτηση ενός προσωπικού κλίματος που ευνοεί
τη μάθηση, στην ύπαρξη βιωματικότητας, στην καλύτερη κατανόηση της ύλης και γενικά σε
υψηλότερα επίπεδα μεταδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ενώ δύο το εξ ολοκλήρου εξ
αποστάσεως. Τέλος, δύο συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι υπάρχει συνερξάρτηση θεματικής
και επιμορφωτικού μοντέλου.
4.2.2. Η αποτελεσματικότητα των τηλεδιασκέψεων
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως μεθοδολογίας το
δείγμα παρουσιάζεται διχασμένο. Οκτώ συμμετέχοντες στέκονται αρνητικά απέναντι σε αυτή
τη μορφή επιμόρφωσης. Επισημαίνουν ότι με την τηλεδιάσκεψη δεν παρέχεται ουσιαστική
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μάθηση παρά μόνο στείρες πληροφορίες, χάνεται η ζωντάνια της επαφής, ενώ δεν παρέχεται
η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και βιωματικότητας.
Σ.5:«Τα θετικά στοιχεία είναι ότι παίρνεις, ας πούμε, καθαρή την…..εεε…Πώς να το
πω; Σου δίνεται η γνώση, ας πούμε, η πληροφορία. Η πληροφορία! Αλλά η πληροφορία από
μόνη της δεν είναι αρκετή. Την πληροφορία μπορείς να τη βρεις και από μόνη σου και αν
ανατρέξεις στο διαδίκτυο ή σε κάποιο βιβλίο… Μόνο πληροφορία! Δε γνωρίζεις πώς να την
εφαρμόσεις, πώς να την αφομοιώσεις την πληροφορία. Πώς μπορεί να σου φανεί χρήσιμη στο
διδακτικό έργο. ...Μαθαίνω κάποια πράγματα, αλλά η πράξη πάντοτε είναι αυτή που
δοκιμάζεται η γνώση.»
Επίσης, οι τηλεδιασκέψεις υστερούν σε αλληλεπίδραση και η επικοινωνία κάθε άλλο παρά
ουσιαστική μπορεί να είναι. Ένα άλλο αρνητικό είναι η αδυναμία συγκέντρωσης και το
γεγονός ότι η επιμορφωτική τεχνική του μονολόγου που χρησιμοποιείται συνήθως τις
καθιστά κουραστικές. Πρόκειται για αναγκαίο υποκατάστατο κατά την άποψη ενός
φιλολόγου.
Σ.10:«Δεν με πολυαφορούν για να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι στην επιμόρφωση
την εξ αποστάσεως, όταν υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό και κατανοητό και πλήρες, δεν θεωρώ
ότι είναι απαραίτητο. Θεωρώ περιττό να γίνονται κάποιες τηλεδιασκέψεις. Εμένα προσωπικά
με κουράζουν.»
Από την άλλη πλευρά πάλι, επτά συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα θετικά είναι περισσότερα
από τα αρνητικά και εστιάζουν στην άνεση που παρέχουν οι τηλεσυναντήσεις, στην
εξοικονόμηση χρόνου και στην ευελιξία. Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας όμως,
θεωρούνται η άρτια οργάνωση και η επάρκεια του επιμορφωτή.
4.2.3. Η επιθυμητή χρονική διάρκεια και ο επιθυμητός χρόνος διεξαγωγής των
επιμορφωτικών δράσεων
Αναφορικά με τη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, επτά φιλόλογοι προτιμούν τα
μέσης διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς αυτά μπορούν να καλύψουν τις βασικές
τους ανάγκες. Αντιθέτως, τα μακράς διάρκειας πολλές φορές πλατειάζουν, χάνεται η ουσία
και γίνονται κουραστικά.
Σ.6:«Ναι. Και ίσως, επειδή ανοίγουν και πάρα πολύ. Οι μακράς διάρκειας ανοίγουν και
πάρα πολύ. Όταν λέω ανοίγουν, πλαταίνουν (έμφαση) στο αντικείμενο πάρα πολύ, οπότε
χάνουμε τη συνοχή. Ενώ οι μέσης διάρκειας καλύπτουν βασικές ανάγκες.
Δεδομένου ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές, πέντε
συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι βραχείας διάρκειας δράσεις είναι επίσης συμβατές με τις
ανάγκες τους λόγω έλλειψης χρόνου και πολλαπλών υποχρεώσεων. Το θετικό τους στοιχείο
είναι ότι μπορούν να διεξάγονται και εντός σχολικού ωραρίου, χωρίς να διαταράσσουν σε
μεγάλο βαθμό τη σχολική ζωή, το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και τον προσωπικό χρόνο του
επιμορφούμενου. Τέσσερις πάλι εκπαιδευτικοί προκρίνουν ως περισσότερο αποτελεσματικά
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τα μακράς διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς προσφέρουν μία εμβάθυνση στο
αντικείμενο είτε μέσω των εργασιών που καλείται να υλοποιήσει ο εκπαιδευόμενος είτε μέσω
του υλικού που παρέχουν το οποίο είναι πληρέστερο. Τέλος, η επιθυμητή διάρκεια της
επιμορφωτικής δράσης φαίνεται να εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Πιο
συγκεκριμένα, τρία άτομα δήλωσαν ότι η διάρκεια της επιμορφωτικής πρακτικής εξαρτάται
από τη θεματολογία, τον επιδιωκόμενο βαθμό εμβάθυνσης, το ενδιαφέρον και τη χρονική
συγκυρία. Για παράδειγμα, όταν εισάγονται αλλαγές, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερης
διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα
Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επιμορφώσεων, το δείγμα φαίνεται να προτιμά
οι δράσεις να διεξάγονται κυρίως εντός σχολικού ωραρίου, καθώς πρόκειται για συμπλήρωμα
του σχολείου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις και τα
προγράμματα εκτός ωραρίου αποτελούν μία ακόμη επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά, έξι
φιλόλογοι -και ανάμεσα τους και οι δύο που υπηρετούν στο Λύκειο- υποστηρίζουν ότι πιο
συμβατή με τις ανάγκες τους είναι η διεξαγωγή των ενδοϋπηρεσιακών επιμορφώσεων να
γίνεται εκτός του σχολικού ωραρίου, καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης και
αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στην κάλυψη της
ύλης. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις συμμετέχοντες βρίσκουν καλή την ιδέα να διεξάγονται οι
επιμορφωτικές δράσεις και κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεδομένου ότι τότε υπάρχει
μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
4.2.4.Το επιθυμητό πλαίσιο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων
Ως προς το πλαίσιο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων, το δείγμα εμφανίζεται
διχασμένο. Κάποιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερα οι επιμορφώσεις να
διεξάγονται εντός του σχολικού πλαισίου, ενώ κάποιοι άλλοι εκτός. Οι περισσότεροι πάντως
θεωρούν εξίσου αναγκαίες και τις δύο μορφές δεδομένου ότι καλύπτουν διαφορετικές
ανάγκες και δηλώνουν ότι το πλαίσιο δεν θα αποτελέσει παράγοντα επιλογής. Οι
ενδοσχολικές επιμορφώσεις μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένα προβλήματα της
σχολικής μονάδας και παρέχουν μία αίσθηση εξοικείωσης δίνοντας και τη δυνατότητα
πρακτικής εφαρμογής, ενώ οι δράσεις εκτός σχολικού πλαισίου συμβάλλουν στην
αλληλεπίδραση συναδέλφων από διαφορετικές σχολικές μονάδες και στον μεταξύ τους
διάλογο.
4.2.5. Καταλληλότεροι Εκπαιδευτές
Οι ερωτηθέντες με διαφορά υποστήριξαν ότι καταλληλότεροι εκπαιδευτές θεωρούνται οι
συνάδελφοι που έχουν πολύχρονη εμπειρία στο πεδίο και γνωρίζουν από την προσωπική τους
πείρα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός.
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Σ.8:«Εε.. νομίζω ότι οι έμπειροι, οι μάχιμοι συνάδελφοι μπορούν να ανταποκριθούν. Οι
πανεπιστημιακοί νομίζω ότι είναι μακριά από τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να
έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά δεν έχουν εικόνα τι μπορεί να γίνεται μέσα σε μία τάξη.
Κάποιοι πάλι πιστεύουν ότι ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτής μπορεί να είναι αποτελεσματικός,
αρκεί να είναι επαρκής και να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες. Δεν είναι δηλαδή θέμα
ιδιότητας, αλλά επιμορφωτικής επάρκειας, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι
συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
Σ.10:«Οποιοσδήποτε από αυτούς. Αρκεί να ανταποκρίνεται καλά ή επαρκώς ή πάρα
πολύ καλά! Γιατί όταν κάνεις ένα σεμινάριο, θέλεις ένα επίπεδο… όχι απλά μέτριο. Θέλεις ένα
πάρα πολύ καλό επίπεδο! Αρκεί να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι που θα πρέπει εγώ να
μάθω κάποια πράγματα με βάση το υλικό που θα μου δώσουν και βέβαια, θα πρέπει να
συνεργάζονται και εμάς.»
4.2.6. Οι επιθυμητές επιμορφωτικές τεχνικές
Αναφορικά με τις επιμορφωτικές τεχνικές, η πλειοψηφία του δείγματος εκδηλώνει την
ανάγκη να παρακολουθήσει δειγματικές διδασκαλίες οι οποίες όμως, θα διεξάγονται σε
πραγματικές συνθήκες και όχι σε ουτοπικές. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την
επιθυμία τα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα να υλοποιούνται συνδυάζοντας το
θεωρητικό κομμάτι με την αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή.
Σ.3: «Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πιο εύστοχο να υπάρχουν δειγματικές διδασκαλίες, αλλά
δειγματικές διδασκαλίες που να στηρίζονται σε, ας το πούμε έτσι, πραγματικές συνθήκες, όχι σε
ιδανικές. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα ιδανικό σχέδιο μαθήματος, το οποίο όμως, να μη
μπορεί να βρει εφαρμογή σε καμία τάξη, ούτε καν στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο. Συνάμα να
συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη.»
Οκτώ εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ των ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, όπως η συζήτηση και
τα παιχνίδια ρόλων, καθώς έτσι το πρόγραμμα γίνεται πιο βιωματικό. Η εισήγηση πάλι
υποστηρίζεται ότι μπορεί να γίνει κουραστική, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες και αν ο
επιμορφωτής δε διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες. Από την άλλη, πέντε φιλόλογοι
υποστηρίζουν ότι και η εισήγηση μπορεί να είναι αποτελεσματική και κρίνεται απαραίτητη,
ιδιαίτερα στην παρουσίαση ενός νέου αντικειμένου. Τέλος, επισημαίνεται ότι καλό είναι να
χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός μεθόδων και πρακτικών ανάλογα βέβαια με τη
θεματολογία και τις ανάγκες.
4.2.7.Στάση του δείγματος απέναντι στην υιοθέτηση του θεσμού του μέντορα ως
επιμορφωτικής μεθόδου
Όσον αφορά στη θεσμοθέτηση του θεσμού του μέντορα ως μέσου επαγγελματικής ανάπτυξης
για τους νεοδιόριστους συναδέλφους, οι μισοί (οκτώ) εξέφρασαν θετική άποψη. Ειδικότερα ,
υποστηρίζουν ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης και της
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εμπειρίας σε ουσιαστικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ο εμπειρότερος συνάδελφος μπορεί να
βοηθήσει και να καθοδηγήσει τον νεότερο.
Σ.5:«Θετική είμαι….πολύ. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι η εμπειρία είναι η καλύτερη
γνώση. Από εκεί μαθαίνεις τα περισσότερα και αυτή δεν πρέπει να χάνεται. Πρέπει να
μεταδίδεται, γιατί έτσι οι νέοι συνάδελφοι θα γλιτώσουν από πολύ κόπο.,
Από την άλλη πλευρά πάλι, οκτώ συμμετέχοντες κρατούν επιφυλακτική και αρνητική στάση.
Αυτοί θεωρούν ότι η ενδεχόμενη αλαζονική συμπεριφορά που μπορεί να επιδείξει ο μέντορας
διαμορφώνει όρους μη ισοτιμίας μεταξύ των συναδέλφων. Επίσης, επισημαίνουν τον κίνδυνο
να υπάρξει διαφορά χαρακτήρων, διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει στην αποθάρρυνση του νέου συναδέλφου αντί για την εξέλιξή του.
Επίσης, επισημάνθηκε η δυσκολία του να προσδιοριστούν τα κριτήρια για να επιλεγεί
κάποιος ως μέντορας, αλλά και η ανάγκη επιμόρφωσής του.
Σ.1:«Για παράδειγμα, εε. εφόσον ένας συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ορίζεται ως
μέντορας, οι συνάδελφοι στην ουσία θα ακολουθήσουν τη μέθοδο, την πρακτική του
συγκεκριμένου συναδέλφου, χωρίς να έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.»
4.2.8. Απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την αλληλοαξιολόγηση ομοτίμων ως
επιμορφωτική μέθοδο
Θετικοί εμφανίζονται οι φιλόλογοι του δείγματος στην καθιέρωση του θεσμού της
αλληλοαξιολόγησης ομοτίμων. Υποστηρίζεται ότι οι τάξεις κάποια στιγμή πρέπει να
ανοίξουν και ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να βοηθήσει στην ανατροφοδότηση των
εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδακτική τους πρακτική, αλλά και στη διαχείριση της τάξης
για όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα απειθαρχίας. Προϋποθέσεις
αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού είναι η καλοπροαίρετη κριτική, η επιθυμία να
συμμετάσχει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, η επιλογή του συναδέλφου με τον οποίο θα
συνεργαστεί ο διδάσκων, το καλό κλίμα στον σύλλογο διδασκόντων και βέβαια το να είναι οι
εκπαιδευτικοί ανοιχτοί στην κριτική.
Σ.16:«Είμαι πολύ θετική σε αυτό. Δεν έχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι
βοηθάει. Πρέπει να ανοίξουνε λίγο οι τάξεις. Αυτό θα συμβάλει και στη διαχείριση της τάξης,
θα βοηθήσει εκείνους που έχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά και σε τεχνικές, ας πούμε
διδακτικές.»
Ωστόσο, τέσσερις φιλόλογοι φάνηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στον θεσμό, καθώς θεωρούν
ότι εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Μάλιστα, οι δύο από αυτούς ασκούν παράλληλα με το
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Οι επιφυλάξεις οφείλονται στο γεγονός ότι πρόκειται γ ια
κάτι που ακούγεται θεωρητικά ωραίο, αλλά δεν υπάρχει η κουλτούρα αξιολόγησης και η
νοοτροπία αυτή στον εκπαιδευτικό κόσμο ώστε να ευδοκιμήσει μία τέτοιου είδους
προσπάθεια.
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4.3. Φραγμοί και εμπόδια στη συμμετοχή στις επιμορφωτικές δράσεις
Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούν τόσο οι αποτρεπτικοί παράγοντες συμμετοχής όσο και
οι φραγμοί.
4.3.1Φραγμοί στη συμμετοχή
Όσον αφορά τώρα στα εμπόδια που έχουν συναντήσει οι φιλόλογοι του δείγματος στο να
συμμετάσχουν στις προσφερόμενες από την υπηρεσία τους επιμορφωτικές δράσεις
πρωταρχικός παράγοντας φαίνεται πως είναι ο χρόνος διεξαγωγής. Έτσι, αναφέρουν ότι
συχνά η χρονική συγκυρία και το ωράριο δεν είναι βολικό. Για παράδειγμα, όταν το
πρόγραμμα είναι εκτός σχολικού ωραρίου, πολύωρο, καθημερινές που υπάρχει έντονη η
κόπωση και μεσημεριανές ώρες, τότε οι συνθήκες αυτές μπορεί να λειτουργήσουν
αποτρεπτικά. Το δεύτερο εμπόδιο σχετίζεται με τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος.
Επειδή οι περισσότεροι που υπηρετούν στη Δυτική Αττική διαμένουν αρκετά μακριά από τις
σχολικές τους μονάδες, οι μακρινές αποστάσεις, η δυσκολία στη μετακίνηση λόγω κόστους
και κυκλοφοριακής συμφόρησης και η δυσκολία πρόσβασης στον χώρο διεξαγωγής της
επιμόρφωσης συχνά λειτουργούν ανασχετικά.
Σ.16:«Για μένα το μόνο που λειτουργεί έτσι κάπως ανασταλτικά είναι ότι, επειδή ό
τόπος διαμονής μου δεν είναι η Δυτική Αττική, είναι λίγο πρόβλημα, όταν είναι εκτός ωραρίου
ή κάποια άλλη μέρα και Σαββατοκύριακα. Η μετακίνηση, επειδή μετακινούμαι καθημερινά,
είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας πολλές φορές.»
Έπειτα, αναφέρθηκε η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η πληροφόρηση
και το δυσλειτουργικό πλαίσιο. Το δυσλειτουργικό πλαίσιο σχετίζεται κυρίως με την
προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων που δεν έχουν καθολικό χαρακτήρα. Όσον αφορ ά
στην πληροφόρηση, αποτρεπτικός παράγοντας μπορεί να είναι τόσο η ελλιπής πληροφόρηση,
οπότε και οι εκπαιδευτικοί δεν πληροφορούνται καθόλου για τις υλοποιούμενες
επιμορφωτικές δράσεις ή τις μαθαίνουν εκ των υστέρων όσο και η μη έγκαιρη πληροφόρηση
η οποία δεν αφήνει περιθώρια σωστού προγραμματισμού.
Σ.14:«Νομίζω ότι περισσότερο παίζει ρόλο η πληροφόρηση. Δηλαδή πολλές φορές
έχουμε επιμόρφωση και το έχουμε μάθει τελευταία στιγμή.
Άλλο ένα εμπόδιο που επισημάνθηκε είναι η προηγούμενη κακή εμπειρία. Πρόκ ειται για το
γνωστό ‘’epimorfosis trauma’’ (Κούλης & Μπαγάκης, 2018).
Σ.1:«Το μόνο εμπόδιο ήταν η κακή μου εμπειρία από τη συμμετοχή…. Η αντιμετώ πισή
μου ως ατόμου που δεν μπορεί, που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη, ας
πούμε, κατάρτιση να λειτουργεί μέσα στην τάξη.»
Επιπλέον, η έμφαση στο θεωρητικό κομμάτι και η έλλειψη πρακτικής εφαρμογής μπορεί να
αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα. Τέλος, τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν έχουν
συναντήσει κανένα πρόβλημα έως τώρα.
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4.3.2 Ανασταλτικοί παράγοντες κατά την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων
Άλλοι παράγοντες τώρα που μπορεί να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα μίας δράσης
και να προκαλέσουν φαινόμενα διαρροής είναι οι παρακάτω: Αρχικά βαρύνουσα σημασία
στην επιτυχία μίας επιμορφωτικής πρακτικής είναι η επάρκεια του επιμορφωτή.
Σ.10:«Δηλαδή, η ανεπάρκεια, να το πω, του επιμορφωτή με κουράζει…, με εξοργίζει!»
Ωστόσο, κάποιοι από εκείνους που ασκούν τον ρόλο του επιμορφωτή χρησιμοποιούν συχνά
τεχνικές οι οποίες δε συνάδουν με την ενηλικιότητα ή εμφανίζουν ανεπάρκειες. Για
παράδειγμα, οι διαλέξεις και η απλή ανάγνωση ενός powerpoint, τεχνικές που
χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, θεωρούνται αναποτελεσματικές, καθώς απουσιάζει εντελώς
η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Σ.16:«Να έχουν τη μορφή μία διάλεξης όπου προβάλλεται ένα powerpoint και μέχρι
εκεί (γέλια). Και να μην έχει κάποιο ενδιαφέρον».
Ανασχετικά όμως, μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ο τόνος της φωνής και η έλλειψη
μεταδοτικότητας, όπως και η αδυναμία του εισηγητή να κρατά σε εγρήγορση τους
επιμορφούμενους. Ένα άλλο αρνητικό είναι η αυτοπροβολή των επιμορφωτών και η έλ λειψη
αγάπης για το αντικείμενό τους.
Σ.2:«Δηλαδή, πιστεύω ότι ο επιμορφωτής παίζει ρόλο. Κατά πόσο το κάνει για να
επιμορφώσει ή για να δει το όνομά του κάπου γραμμένο, ότι συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα»
Δυσαρέσκεια προκαλούν επίσης, και οι οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη
δόμηση του προγράμματος και τη διαχείριση του χρόνου. Η εμμονή σε πράγματα άσχετα με
το θέμα, η φλυαρία και ο πλατειασμός, ο βερμπαλισμός, η μη καλή δόμηση και οργάνωση
του υλικού και η προχειρότητα φαίνεται να ενοχλούν τους εκπαιδευόμενους.
Σ.9:«Ή σε πράγματα άσχετα με τη δουλειά μου. Ήτανε επιμορφωτές που έλεγαν άσχετα
πράγματα. Τους λέγαν τι κάνανε όταν ήτανε μικροί.. Πού τους πήγαινε ο θείος βόλτα κτλ.»
Σ.12:«Δηλαδή, κάποιον που σου είπα πριν από το ΠΕΚΕΣ ξεχνάει να
σταματήσει.Πρέπει να είναι λίγο ευσύνοπτα. Να μην είναι τετράωρα.»
Παράλληλα, αναποτελεσματικοί θεωρούνται και οι εκπαιδευτές οι οποίοι δεν έχουν γνώση
της σχολικής ζωής και των προβλημάτων. Επειδή αγνοούν σημαντικές παραμέτρους, οι
προτάσεις τους είναι συχνά ανεδαφικές και ανέφικτες.
Σ.15:«Και να υπάρχει επιμόρφωση που να ανταποκρίνεται, έτσι, και στην
πραγματικότητα. Όχι επιμορφώσεις του τύπου «Ξέρετε η δασκαλοκεντρική διδασκαλία πέθανε»
και εμένα να με επιμορφώνεις σε νέες τεχνικές διδασκαλίας, αλλά στην πραγματικότητα στο
σχολείο να υπάρχει αυτού του τύπου η διδασκαλία και να κυριαρχεί…
Τέλος, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαινόμενα διαρροής μπορεί να οφείλονται και στην
ανεπάρκεια του συντονιστή να υποστηρίξει τον εκπαιδευόμενο τόσο στο να προσπελάσει το
υλικό, όσο και στο να αποκτήσει δεξιότητες αυτοοργάνωσης.
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Σ.13:«Δηλαδή, και εγώ δεν ήμουν ιδιαίτερα συνεπής, για να πω την αλήθεια, αλλά και
δε μπορούσα να κατανοήσω και τόσο πολύ εε το υλικό που έστελνε κάθε φορά ο επιμορφωτής
ώστε να μπορέσω να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη εργασία. Οπότε το
εγκατέλειψα.»
Εκτός από τις δεξιότητες των εκπαιδευτών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προβάλλουν
ως βασική αδυναμία των προσφερόμενων επιμορφωτικών δράσεων την απουσία
εφαρμοσιμότητας των διδακτικών προτάσεων που γίνονται. Έτσι, παρουσιάζονται μαθησιακά
σενάρια που είναι πολύ ωραία θεωρητικά, των οποίων όμως οι στόχοι είναι ουτοπικοί ή
μερικώς εφικτοί. Τέτοιου είδους προτάσεις οδηγούν στην απογοήτευση τόσο των
εκπαιδευτικών όσων και των μαθητών. Παράλληλα, η εστίαση στη θεωρία και η απουσία
πρόβλεψης για να δοκιμαστεί αυτή η θεωρία στην πράξη ενοχλεί τους επιμορφούμενους. Οι
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν αρκούνται στο να τους υποδεικνύει κάποιος τι πρέπει να
κάνουν, αλλά έχουν ανάγκη να το δουν να εφαρμόζεται στην πράξη ή τουλάχιστον να τους
δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία
Σ.1:«.. ήταν, θα έλεγα, ουτοπικά. Προέβαλαν δηλαδή, στόχους ααα..μη εφαρμόσιμους
στην ουσία και στην πραγματικότητα, όπως τους γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός στην πράξη»
Σ.8: Η αερολογία. Ότι θα! Θα! Θα! Και θα ήταν ιδανικό να ! Δηλαδή, ποτέ -πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν έχω συναντήσει εισηγητές που να λένε κάτι πραγματικά
εφαρμόσιμο.. Αλλά το πώς αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα το δώσεις στους μαθητές νομίζω
ότι κανείς από τους εισηγητές δεν έχει πετύχει να με ενθουσιάσει.»
Παράλληλα, η οργάνωση του προγράμματος αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα που μπορεί να
προκαλέσει διαρροϊκά φαινόμενα Η προχειρότητα στην οργάνωση, η ασυνέπεια, η έλλειψη
υποστήριξης, το δυσνόητο υλικό και η δυσαρμονία στόχων και υλοποίησης δρουν
ανασταλτικά. Τέλος, αναφορά έγινε και στην κοινοτυπία των διδακτικών προτάσεων που
γίνονται από τους επιλεγμένους επιμορφωτές. Ένας συμμετέχων αναφέρει ότι από τις
δειγματικές διδασκαλίες απουσιάζει το καινούριο, το πρωτοποριακό, το σύγχρονο το οποίο
βέβαια χρειάζεται να τοποθετείται και σε ρεαλιστική βάση.

Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος επιδιώκουν
να επιμορφωθούν σε ποικίλα και διαφορετικής φύσεως θεματικά πεδία. Ωστόσο, οι
υλοποιούμενες επιμορφωτικές δράσεις δεν πληρούν, σύμφωνα με τις απόψεις τους, τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, καθώς δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, εντοπίστηκαν αρκετές οργανωτικές ανεπάρκειες κατά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενδοϋπηρεσιακά προσφερόμενων επιμορφώσεων, αφού
επισημάνθηκαν αρκετά οργανωτικά εμπόδια. Τέλος, οι συμμετέχοντες επιδιώκουν
επιμορφώσεις ρεαλιστικές με πρακτική διάσταση, ενώ παράλληλα διάκεινται ευνοϊκά στον
θεσμό της αλληλοαξιολόγησης ομοτίμων.
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Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο Δημοτικό Σχολείο
Development of 21st Century Skills in Primary School
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Abstract: In the era of rapid technological development, the development of 21st century
skills is deemed of major importance, in order for students to become capable of responding
to future challenges related to social changes, information management, the modern digital
society and the their professional development. The purpose of this paper is to study the new
conditions in the educational landscape in the light of 21st century skills and to investigate the
feasibility of their development in the primary school, the search for the characteristic
elements that favor their development and the ways of their evaluation. The conclusions of the
research lead to specific proposals for the enhancement of 21st century skills in primary
school.
Keywords: 21st Century Skills, Education, Primary School, Assessment
Περίληψη: Στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων η καλλιέργεια και ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα κρίνεται μείζονος σημασίας, προκειμένου οι μαθητές να
καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν στις
κοινωνικές αλλαγές, τη διαχείριση της πληροφορίας, τη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία αλλά
και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των
νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο εκπαιδευτικό τοπίο υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων
του 21ου αιώνα και η διερεύνηση της εφικτότητας της καλλιέργειάς τους στο δημοτικό
σχολείο, η αναζήτηση των χαρακτηριστικών στοιχείων που ευνοούν την ανάπτυξή τους και οι
τρόποι αξιολόγησής τους. Τα συμπεράσματα της έρευνας οδηγούν σε συγκεκριμένες
προτάσεις για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες 21 ου αιώνα, Εκπαίδευση, Δημοτικό Σχολείο, Αξιολόγηση

1. Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στην
καθημερινή ζωή. Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται
όλο και περισσότερο για την αναζήτηση πληροφοριών, για αγορές, για επικοινωνία, για την
εργασία σε ομάδες, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών κτλ. Σε αυτό το νέο
Page 369 of 401

International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 10, Issue 3, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
πλαίσιο, η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά να
επεκτείνεται και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, όπως αποκαλούνται ευρέως, οι
οποίες θα επιτρέψουν στους μαθητές να εξελιχθούν σε σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες
(Beetham & Sharpe, 2007, Binkley et al. 2012, Θωμά, Καραφωτιά, Τζοβλά, 2018, Kalantz is
& Cope, 2008, Κασιμάτη, 2005).
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα κρίνεται μείζονος σημασίας
προκειμένου οι μαθητές να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις
που αφορούν στις κοινωνικές αλλαγές, τη διαχείριση της πληροφορίας, τη σύγχρονη ψηφιακή
κοινωνία αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Θωμά, Καραφωτιά, Τζοβλά, 2018).
Είναι απαραίτητες οι αλλαγές στο τι μαθαίνουν οι μαθητές, στο πώς μαθαίνουν, στο πώς
λειτουργούν τα σχολεία αλλά και αλλαγές στην αξιολόγηση και στη σύνδεσή της με τη
διδασκαλία.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο
εκπαιδευτικό τοπίο υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα και η διερεύνηση της
εφικτότητας της καλλιέργειάς τους στο δημοτικό σχολείο, η αναζήτηση των χαρακτηριστικών
στοιχείων που ευνοούν την ανάπτυξή τους και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Ειδικότερα,
ερευνώνται οι απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων
ειδικοτήτων, για τα ερευνητικά ερωτήματα: Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι
πιο σημαντικές για τους μαθητές / μελλοντικούς πολίτες; Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου
αιώνα είναι εφικτό να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν στο δημοτικό σχολείο; Πώς μπορούν να
καλλιεργηθούν / ενισχυθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα; Ποια στοιχεία είναι σημαντικά
για τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα; Με ποιον
τρόπο / ποιες μεθόδους γίνεται η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα; Ποια είναι τα
προβλήματα και οι δυσκολίες στην προσπάθεια καλλιέργειας / ενίσχυσης των δεξιοτήτων του
21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο;
Τα συμπεράσματα της έρευνας οδηγούν σε συγκεκριμένες προτάσεις για την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1. Οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα
Οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές που
υποστηρίζουν ότι οι νέες αυτές δεξιότητες δεν πρέπει να παραμερίσουν τις παλιές αλλά να τις
επεκτείνουν, ενσωματώνοντας και καλλιεργώντας και άλλες που θα επιτρέψουν στους
μαθητές να μαθαίνουν συλλογικά, να υπερβαίνουν τις πολιτισμικές διαφορές, να τις
αποδέχονται και να συμβιβάζουν αντικρουόμενα δεδομένα με σκοπό τη διαμόρφωση μιας
συνεκτικής εικόνας του κόσμου γύρω τους (Jenkins et al. 2007).
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Επίσης, διάφοροι οργανισμοί και εταιρείες (όπως πχ. ο ΟΟΣΑ, η UNESCO, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Microsoft Corporation) έχουν κατασκευάσει πλαίσια στα οποία περιλαμβάνουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Τέτοια πλαίσια είναι για παράδειγμα τ α:
Partnership for 21st Century Skills, International Society for Technology in Education,
Educational Testing Service ICT Literacy Panel, Assessment and Teaching of 21st Century
Skills, 21st Century Fluency, 21st Century Schools, τα οποία αναφέρονται στις δεξιότητες
που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή πορεία των μαθητών στην εκπαίδευση αλλά και αργότερ α
ως επαγγελματίες και πολίτες.
Ο όρος «δεξιότητες του 21ου αιώνα» αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων,
πρακτικών εργασίας, και χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι είναι καθοριστικής σημασίας
για την επιτυχία σε συλλογικά προγράμματα, σε σύγχρονους χώρους εργασίας και γενικότερα
στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε γενικές γραμμές, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις γνωστικές περιοχές και σε όλα τα σχολικά,
επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια. Αν και ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της
εκπαίδευσης, δεν ορίζεται πάντα με σαφήνεια, γεγονός που οδηγεί συχνά σε σύγχυση και σε
διαφορετικές ερμηνείες. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται σχετικοί όροι, όπως διαθεματικές
και διεπιστημονικές δεξιότητες ή εγκάρσιες δεξιότητες, μεταξύ άλλων, οι οποίοι όμως δεν
είναι συνώνυμοι (Κασιμάτη, 2014).
Οι Binkley et al. (2012) μελέτησαν αναλυτικά προγράμματα και αξιολογικά πλαίσια από
διαφορετικές χώρες, τα οποία κάνουν αναφορά στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον
21ο αιώνα. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε μια λίστα με τις πιο σημαντικές δεξιότητες για
τον 21ο αιώνα, η ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει να αποτελεί και το πρωταρχικό μέλη μα της
εκπαίδευσης στη σημερινή κοινωνία, ώστε να επιτρέψουν σε κάθε μαθητή να γίνει ένας
ανεξάρτητα σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα, που θα δημιουργεί, θα
διαχειρίζεται και θα αξιολογεί τη γνώση (Κασιμάτη 2014). Σύμφωνα με τους Binkley et al.
(2012) οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές στο πλαίσιο της εκπαίδευσης,
προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως πολίτες
με επιτυχία είναι οι ακόλουθες:
•

Καινοτομία και Δημιουργικότητα

•

Κριτική σκέψη

•

Επίλυση προβλημάτων

•

Λήψη αποφάσεων

•

Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)

•

Επικοινωνία (διαπροσωπική, ψηφιακή, γραπτή και προφορική).

•

Συνεργατικότητα - Συνεργασία (από κοινού λήψη αποφάσεων, εκπόνηση ομαδικών
εργασιών, δράση στο πλαίσιο της ομάδας, ανάληψη διακριτών ρόλων, διαπραγμάτευση,
ανάληψη και διαμοιρασμός ευθύνης, κλπ.).
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•

Τεχνολογικός Γραμματισμός (ικανότητα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών).

•

Πολιτειότητα / Πολιτότητα

•

Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα (κοινωνική και πολιτιστική επίγνωση).
2.2. Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Πρακτικές για την Καλλιέργεια των
Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη συζήτηση για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν
στα εκπαιδευτικά συστήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εισχώρηση των ΤΠΕ σε
κάθε πτυχή των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
με την ταυτόχρονη ανάγκη διαχείρισης του όγκου των πληροφοριών, ο διεθνής
ανταγωνισμός, οι περιβαλλοντικές εξελίξεις… δημιουργούν νέες ανάγκες και θέτουν νέες
προκλήσεις στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Saavedra & Opfer, 2012).
Έτσι προκύπτει επιτακτική η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων,
προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται
ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις (Θωμά κά,
2028). Η καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικών και πολιτισμικών που χαρακτηρ ίζουν τον
ενεργό πολίτη αλλά και άλλων όπως η κατασκευή της γνώσης, η διαχείριση και οργάνωση
της πληροφορίας, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία
και η προσαρμοστικότητα, ο τεχνολογικός αλφαβητισμός κά. ανήκουν στις χαρακ τηριζόμενες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2002) ως βασικές δεξιότητες (key competences) που πρέπει να
αναπτύξουν οι πολίτες του 21 ου αιώνα (Anderson, 2008,Voogt & Roblin, 2010).
Είναι εμφανές ότι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα απαιτεί την ανάπτυξη
σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που θα βασίζονται σε καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική, διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων) και που να
είναι ευέλικτα στη διευθέτηση του χώρου, του χρόνου, της τεχνολογίας και των ανθρώπων,
να προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό και την υποστήριξη μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και
οικογενειών, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της δια βίου μάθησης (Κασιμάτη 2014).
Ειδικότερα, ένα σύγχρονο, δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης που ευνοεί την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα είναι αυτό που: Δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται, να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές και
να ενσωματώνουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα στην καθημερινή πρακτική της τάξης. Δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές να μαθαίνουν σε πραγματικά περιβάλλοντα συνδέοντας τις
γνώσεις με εφαρμογές και πρακτικές της καθημερινής ζωής και τεχνολογίας. Ενσωματώνει
την τεχνολογία σε μια μαθητοκεντρική διαδικασία συμβάλλοντας στον ψηφιακό
εγγραμματισμό των μαθητών. Ενισχύει την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα και
την καινοτομία, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ενισχύει τη
συνεργασία και την επικοινωνία των μαθητών μέσω της συζήτησης, ενθαρρύνοντάς τους να
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κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται ιδέες, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, καθώς και να
σέβονται τους άλλους όταν μιλούν.
Ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει η αυθεντική μάθηση, καθώς περιλαμβάνει
μια ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση των γνώσεων που
αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο με ζητήματα, προβλήματα και εφαρμογές του πραγματικού
κόσμου (Κασιμάτη 2014). Η αυθεντική μάθηση αντανακλά την πολυπλοκότητα της
πραγματικής ζωής, σχεδιάζεται με βάση ανοιχτές ερωτήσεις ή πολύπλοκα προβλήματα που
μπορούν να επιλυθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αξιοποιεί την επιστημονική
και διαθεματική προσέγγιση και στοχεύει στην ενθάρρυνση των μαθητών να σκέφτονται, να
εγείρουν δύσκολα ερωτήματα, να εξετάζουν πολλαπλές μορφές τεκμηρίων, να διερευνούν
αντιφάσεις και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις (Herrington, Oliver &
Reeves, 2003).
Επίσης, η Διερευνητική Μάθηση (Inquiry Based Learning) έχει ήδη εδραιωθεί στη διεθνή
ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα ως μια από τις καταλληλότερες και αποδοτικότερες
διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων
(π.χ. διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και ανάλυση πειραματικών δεδομένων, έλεγχο και
επιβεβαίωση υποθέσεων κτλ.). Αποτελεί μια σύγχρονη διδακτική προσέγγ ιση, η οποία
κινητοποιεί τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη μάθηση, να οικοδομήσουν τη γνώση
μέσω της έρευνας, του πειραματισμού και της ανακάλυψης σε αυθεντικές καταστάσεις,
ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες κριτικής και αναλυτικής σκέψης (Bolte et a l., 2012,
Καλκάνης 2021, Minner et al., 2010).
2.3. Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
Τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης δημιουργούν και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και
αποσαφήνισης του σκοπού και των στόχων που υπηρετεί η αξιολόγηση των μαθητών στ α
περιβάλλοντα αυτά, καθώς επίσης και του ίδιου του περιεχομένου της. Διευρύνοντας το
στενό πλαίσιο του μοντέλου του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή τη στείρα αποτίμηση της
επίτευξης γνωσιακών στόχων, η αξιολόγηση των μαθητών αναλαμβάνει πια έναν
αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο όπου βασικές αρχές είναι:
• Η αξιολόγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδακτική διαδικασία. Αναγνωρίζεται ως
πολύτιμο εργαλείο, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευομένους,
καθώς διαχέει και εμπλουτίζει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία και αποτελεί συνευθύνη
όλων των συμμετεχόντων (DiMartino et al. 2007, Johnson et al., 2009, Palm, 2008).
• Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία αξιολόγησης,

μέσω της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης. (Roberts, 2006· Shepard, 2005).
• Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται με ποικίλες τεχνικές (συλλογή

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων), ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο της
μαθησιακής διαδικασίας (Johnson et al., 2009).
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• Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους εκπαιδευομένους και

χρησιμοποιούνται προς όφελός τους (ανατροφοδότηση, απόκτηση μεταγνωστικών
ικανοτήτων μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής τους) (Andrade &
Valtcheva, 2009).
Ο σύγχρονος προσανατολισμός της αξιολόγησης οδήγησε στην ανάδυση σύγχρονων
τεχνικών αξιολόγησης και η εφαρμογή συνδυασμού τεχνικών αξιολόγησης (όπως είναι ο
φάκελος εργασιών, οι ρουμπρίκες αξιολόγησης, η αξιολόγηση ομότιμων, οι εννοιολογικοί
χάρτες, ο φάκελος εργασιών κ.λπ.), με βάση τα πορίσματα πρόσφατων μελετών της διεθνούς
βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον εκπαιδευτικό να
αποτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα και με δομημένο τρόπο τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα που ανέπτυξαν οι μαθητές (Darling-Hammond & Adamson,
2010). Ειδικότερα, από τις πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς τεχνικές αξιολόγησης των
εκπαιδευομένων που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα περιβάλλοντα
μάθησης είναι:
Ρουμπρίκες Αξιολόγησης (Rubrics Assessment): Τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν την
πιο σταθερή και δημοφιλή τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων, καθώς
χρησιμοποιούνται για να αποτιμήσουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων σε
ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα και δραστηριότητες (Arter & Chappuis, 2009, Jonsson &
Svingby, 2007, Κασιμάτη 2012, Pandero & Jonsson, 2013, Petropoulou et al., 2009, Wolf &
Stevens, 2007).
Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map): Είναι ένα δυναμικό εργαλείο διδασκαλίας,
μάθησης, αξιολόγησης και ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή
διαδικασία, μέσω του οποίου μπορεί να αποτυπωθεί διαγραμματικά η εννοιολογική αλλαγή
του εκπαιδευομένου (Novak & Canas, 2008).
Αυτο-αξιολόγηση Εκπαιδευόμενων (Self-Assessment): Είναι μια δυναμική διαδικασία
κατά την οποία οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν την πρόοδο και την επίδοσή τους,
επισημαίνοντας ενδεχόμενες αδυναμίες τους ή διατυπώνοντας βελτιωτικές προτάσεις (Ross,
2006).
Eτερο-αξιολόγηση Εκπαιδευόμενων (Peer-Assessment): Η ενασχόληση των
εκπαιδευομένων με τη διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των συνεκπαιδευομένων τους
συντελεί στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κριτική
σκέψη, την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και τη λήψη αποφάσεων (Μπούμπουκα κ.ά.,
2008, Roberts, 2006; Willey & Gardner, 2009).
Φάκελος Εργασιών Εκπαιδευόμενου (Portfolio Assessment): Αποτελεί μια συστηματική,
σκόπιμη και εξειδικευμένη συλλογή των έργων του εκπαιδευομένου, τα οποία αποτελούν
τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοσή του εκπαιδευομένου σε δεδομένες
μαθησιακές δραστηριότητες που καλείται να επιτελέσει (Birgin & Baki, 2007).
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3. Η Έρευνα
3.1. Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο
εκπαιδευτικό τοπίο υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα και η διερεύνηση της
εφικτότητας της καλλιέργειάς τους στο δημοτικό σχολείο, η αναζήτηση των χαρακτηριστικών
στοιχείων που ευνοούν την ανάπτυξή τους, οι τρόποι αξιολόγησής το υς καθώς και τα
προβλήματα και οι δυσκολίες στην προσπάθεια καλλιέργειάς τους στο δημοτικό σχολείο.
Ειδικότερα, ερευνούνται οι απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα
ζητήματα αυτά βάσει των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων.
3.2. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι:
α. Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι πιο σημαντικές για τους μαθητές /
μελλοντικούς πολίτες;
β. Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι εφικτό να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν στο
δημοτικό σχολείο;
γ. Πώς μπορούν να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα;
δ. Ποια στοιχεία είναι σημαντικά για τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα;
ε. Με ποιον τρόπο / ποιες μεθόδους γίνεται η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα;
στ. Ποια είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες στην προσπάθεια καλλιέργειας / ενίσχυσης
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο;
3.3. Δείγμα της Έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 60 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ70,
ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08), δεδομένου ότι οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα αφορούν σε
όλα τα γνωσιακά αντικείμενα.
Πρόκειται για δείγμα ευκολίας, καθώς το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε άτομα στα οποία
υπήρχε εύκολη πρόσβαση κυρίως λόγω γνωριμίας ή επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
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3.4. Μεθοδολογία Έρευνας – Ερωτηματολόγιο
Για την έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου, η οποία συνδυάζει τη
δυνατότητα πρόσβασης σε σχετικά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων με χαμηλό κόστος σε
πόρους (χρόνο, χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό), ενώ δίνεται η δυνατότητα συλλογής μεγά λης
ποικιλίας δεδομένων.
Συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες καλύπτουν τα
ζητούμενα των ερευνητικών ερωτημάτων. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις ήταν:
1) Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα θεωρείτε πιο σημαντικές για τους μαθητές /
μελλοντικούς πολίτες; [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα α]
Καινοτομία και δημιουργικότητα - Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων - Λήψη
αποφάσεων - Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) - Επικοινωνία (διαπροσωπική,
ψηφιακή, γραπτή και προφορική) – Συνεργατικότητα, Συνεργασία - Τεχνολογικός
Γραμματισμός (αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών) - Πολιτειότητα / Πολιτότητα Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα - Άλλο: ………
2) Είναι εφικτό να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν οι παρακάτω δεξιότητες του 21ου αιώνα στο
δημοτικό σχολείο; [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα β]
Καινοτομία και δημιουργικότητα - Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων - Λήψη
αποφάσεων - Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) - Επικοινωνία (διαπροσωπική, ψηφιακή,
γραπτή-προφορική) – Συνεργατικότητα / Συνεργασία - Τεχνολογικός Γραμματισμός
(αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών) - Πολιτειότητα / Πολιτότητα - Προσωπική και
Κοινωνική υπευθυνότητα
3) Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μπορούν να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν επαρκώς κατά την
παραδοσιακή διδασκαλία. [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα γ]
Συμφωνώ - Διαφωνώ - Δεν γνωρίζω
4) Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα για να καλλιεργηθούν / ενισχυθούν απαιτούν σύγχρονα
περιβάλλοντα μάθησης και καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. [αφορά στο ερευνητικό
ερώτημα γ]
Συμφωνώ - Διαφωνώ - Δεν γνωρίζω
5) Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια /
ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα; [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα γ]
Συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικών και μαθητών
μεταξύ τους – Ανακαλυπτική, Διερευνητική μάθηση - Εκπόνηση σύνθετων αυθεντικών
δραστηριοτήτων - Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης - Διερεύνηση και επίλυση
πραγματικών προβλημάτων - Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών - Αξιοποίηση
βιωματικών εμπειριών των μαθητών - Μετωπική διδασκαλία - Μαθητοκεντρική
προσέγγιση - Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - Στέρηση προνομίων - Αναστοχασμός και
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αυτοαξιολόγηση - Αξιοποίηση πολλών πηγών - Συσχέτιση γνώσεων και εφαρμογές τους
στον πραγματικό κόσμο - Βιωματική μάθηση - Εργαστήρια δεξιοτήτων - Αξιοποίηση
προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών – Επιχειρηματολογία - Παιχνίδια ρόλων - Παροχή
κινήτρων στους μαθητές - Γνωστική σύγκρουση - Άλλο: ………………
6) Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε σημαντικά για τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης
προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα; [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα δ]
Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών - Νέες διδακτικές μέθοδοι - Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών - Ενίσχυση εξοπλισμού και υποδομών του σχολείου - Αξιοποίηση σχετικής
εμπειρίας των εκπαιδευτικών - Καθοδήγηση από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Αξιοποίηση έτοιμων σχεδίων εργασίας - Εργαστήρια δεξιοτήτων - Άλλο: ……….
7) Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα απαιτεί καινοτόμες αξιολογικές
προσεγγίσεις. [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα ε]
Συμφωνώ – Διαφωνώ – Δεν γνωρίζω
8) Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μπορεί να γίνει επαρκώς με τους
παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα ε]
Συμφωνώ – Διαφωνώ – Δεν γνωρίζω
9) Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους θεωρείτε καταλληλότερες για την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα; [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα ε]
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών - Ετεροαξιολόγηση των μαθητών (από συμμαθητές/τριές
τους) - Αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό - Ρουμπρίκες αξιολόγησης Εννοιολογικός χάρτης - Συνθετικές εργασίες - Φάκελος εργασιών μαθητή (portfolio) Γραπτές εξετάσεις – Συνέντευξη – Παρατήρηση - Προφορική εξέταση - Άλλο: …………..
10) Για να ενισχύσουμε τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών, τους ενθαρρύνουμε να:
[αφορά στο ερευνητικό ερώτημα γ]
Διατυπώνουν ερωτήσεις - Αναζητούν πηγές - Αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες και
να εμπλέκονται στη διαδικασία της έρευνας - Επιλύουν προβλήματα - Αξιολογούν τα
δεδομένα - Οργανώνουν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν τα δεδομένα - Εκφράζονται
γραπτώς και προφορικώς - Περιμένουν από τον εκπαιδευτικό να δώσει τη σωστή
απάντηση - Δέχονται απροβλημάτιστα όλες τις απόψεις - Άλλο: …………
11) Για να ενισχύσουμε τις κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, τους
ενθαρρύνουμε να: [αφορά στο ερευνητικό ερώτημα γ]
Συνεργάζονται - Συζητούν μεταξύ τους / να κάνουν διάλογο – Επιχειρηματολογούν Εργάζονται σε ομάδες - Επιμένουν στην άποψή τους ακόμη κι όταν δεν έχουν επιχειρήματα
- Ζητούν από τον εκπαιδευτικό να υποδείξει τις σωστές προτάσεις - Άλλο: …….
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12) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα προβλήματα και οι δυσκολίες στην προσπάθεια
καλλιέργειας / ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο; [αφορά
στο ερευνητικό ερώτημα στ]
Δεν επαρκεί ο χρόνος - Η αδυναμία κάλυψης της "ύλης" - Η μη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών - Η επικράτηση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης - Η νοοτροπία των
εκπαιδευτικών - Η νοοτροπία των μαθητών - Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής - Άλλο: …
Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε μέσω της εφαρμογής google forms και μέσω του συνδέσμου
https://forms.gle/EyB9K7S8WLifUkZUA συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς που
συμμετείχαν στην έρευνα.

4. Αποτελέσματα Έρευνας
4.1. Περιγραφικά δεδομένα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Ν = 60)
Το δείγμα αποτέλεσαν 60 εκπαιδευτικοί (45 γυναίκες και 15 άντρες). Από αυτούς 17 ανήκαν
στην ηλικιακή ομάδες 31-40 ετών, 28 στην ομάδα 41-50 ετών και 15 ήταν άνω των 50 ετών.
Όσον αφορά στην ειδικότητα των συμμετεχόντων, 47 είναι ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 1 ΠΕ71
(Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), 3 ΠΕ06
(Αγγλικής), 2 ΠΕ05 (Γαλλικής), 2 ΠΕ07 (Γερμανικής), 1 ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) και 1 ΠΕ86
(Πληροφορικής), ενώ η κατανομή τους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους φαίνονται στο
γράφημα 1.

Γράφημα 1: Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους

4.2. Ανάλυση Ερωτήσεων
Παρουσιάζονται τα γραφήματα από τις βασικότερες ερωτήσεις και στη συνέχεια
παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα με αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα.
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Γράφημα 2: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 1 «Ποιες από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα θεωρείτε
πιο σημαντικές για τους μαθητές / μελλοντικούς πολίτες»

Γράφημα 3: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 3 «Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μπορούν να
καλλιεργηθούν / ενισχυθούν επαρκώς κατά την παραδοσιακή διδασκαλία»

Πίνακας 1: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 5 «Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι
μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια / ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα;»

Απαντήσεις

Ποσοστό

Συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικών
και μαθητών μεταξύ τους

42%

Ανακαλυπτική - Διερευνητική μάθηση

84%

Εκπόνηση σύνθετων αυθεντικών δραστηριοτήτων

50%

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

86%

Διερεύνηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων

68%

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

64%

Αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών των μαθητών

47%

Μετωπική διδασκαλία

2%

Μαθητοκεντρική προσέγγιση

47%

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

79%

Στέρηση προνομίων

0
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Αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση

25%

Αξιοποίηση πολλών πηγών

30%

Συσχέτιση γνώσεων και εφαρμογές τους στον πραγματικό κόσμο

67%

Βιωματική μάθηση

77%

Εργαστήρια δεξιοτήτων

60%

Αξιοποίηση προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών

35%

Επιχειρηματολογία

48%

Παιχνίδια ρόλων

25%

Παροχή κινήτρων στους μαθητές

58%

Γνωστική σύγκρουση

23%

Γράφημα 4: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 6 «Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε σημαντικά για
τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα;»

Πίνακας 2: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 10 «να ενισχύσουμε τις γνωστικές δεξιότητες των
μαθητών, τους ενθαρρύνουμε να:»

Απαντήσεις

Ποσοστό

Διατυπώνουν ερωτήσεις

62%

Αναζητούν πηγές

95%

Αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να εμπλέκονται στη διαδικασία
της έρευνας
Επιλύουν
προβλήματα

52%

Αξιολογούν τα δεδομένα

73%

Οργανώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα δεδομένα

93%

Εκφράζονται γραπτώς και προφορικώς

45%
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Περιμένουν από τον εκπαιδευτικό να δώσει τη σωστή απάντηση

0

Δέχονται απροβλημάτιστα όλες τις απόψεις

0

Γράφημα 5: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 12 «Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα προβλήματα και
οι δυσκολίες στην προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο;»

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο σύνολο των ερωτήσεων
προκύπτουν και οι απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί:
α) Θεωρούν σημαντική την καλλιέργεια / ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα και
επιλέγουν ως πιο σημαντικές δεξιότητες για τους μαθητές/μελλοντικούς πολίτες την
κριτική σκέψη (100%), την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα (65%), τη
συνεργατικότητα – συνεργασία (60%), την επικοινωνία, διαπροσωπική, ψηφιακή, γραπτή
και προφορική (55%), τη λήψη αποφάσεων (50%), την επίλυση προβλημάτων (48%) και
τον τεχνολογικό γραμματισμό - αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (48%).
β) Υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν/ενισχυθούν στο δημοτικό
σχολείο είναι κυρίως: η συνεργατικότητα-συνεργασία (100%), η κριτική σκέψη (94% ), η
επικοινωνία-διαπροσωπική, ψηφιακή, γραπτή-προφορική (92%), η επίλυση προβλημάτων
(82%), η κοινωνική υπευθυνότητα (80%) και ο τεχνολογικός γραμματισμός - αξιοποίηση
των ψηφιακών τεχνολογιών (62%).
Για τις υπόλοιπες δεξιότητες εκφράζεται αμφιβολία και τα ποσοστά των θετικών
απαντήσεων είναι αισθητά μικρότερα: καινοτομία και δημιουργικότητα (55%), λήψη
αποφάσεων (48%), μεταγνώση (47%) και πολιτειότητα / πολιτότητα (43%).
γ) Σχετικά με το πώς μπορούν να καλλιεργηθούν/ενισχυθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών απαντούν ότι δεν επαρκεί η παραδοσιακή διδασκαλία
(65%) και ότι απαιτούνται σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις (95%).
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Τα βασικά στοιχεία που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν στην
καλλιέργεια / ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι: η διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης (86%), η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση (84%), η ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία (79%), η βιωματική μάθηση (77%), η διερεύνηση και επίλυση πραγματικών
προβλημάτων (68%), η συσχέτιση γνώσεων και εφαρμογές τους στον πραγματικό κόσμο
(67%), η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (64%), τα εργαστήρια δεξιοτήτων
(60%), η παροχή κινήτρων στους μαθητές (58%) και η εκπόνηση σύνθετων αυθεντικών
δραστηριοτήτων (50%). Βέβαια και οι υπόλοιπες επιλογές συγκέντρωσαν απαντήσεις με
μικρότερα όμως ποσοστά, όπως για παράδειγμα η επιχειρηματολογία (48%), η αξιοποίηση
βιωματικών εμπειριών των μαθητών (47%), η μαθητοκεντρική προσέγγιση (47%), η
συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικών και μαθητών
μεταξύ τους (42%), η αξιοποίηση προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών (35%), η
αξιοποίηση πολλών πηγών (30%), τα παιχνίδια ρόλων (25%), ο αναστοχασμός και η
αυτοαξιολόγηση (25%) και η γνωστική σύγκρουση (23%). Οι μόνες επιλογές που δεν
συγκέντρωσαν απαντήσεις καθόλου ή σχεδόν καθόλου είναι η μετωπική διδασκαλία (2% )
και η στέρηση προνομίων (0%) καθώς δεν θεωρούνται κατάλληλες για την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα.
Όσον αφορά στην ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί
υποστηρίζουν ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με: την αναζήτηση πηγών (95%), την
οργάνωση, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων (93%), την αξιολόγηση των
δεδομένων (73%), την επίλυση προβλημάτων (68%), τη διατύπωση ερωτήσεων (62%) και
την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών και εμπλοκή στη διαδικασία της έρευνας
(52%). Ενώ η ενίσχυση των κοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών
επιτυγχάνεται καλύτερα όταν τους ενθαρρύνουμε: να συζητούν μεταξύ τους και να κάνουν
διάλογο (100%), να συνεργάζονται (97%), να εργάζονται σε ομάδες (87%), να
επιχειρηματολογούν (83%) και όχι να επιμένουν στην άποψή τους ακόμη κι αν δεν έχουν
επιχειρήματα (0%) ή να ζητούν από τον εκπαιδευτικό τις σωστές απαντήσεις (0%).
δ) Τα στοιχεία που θεωρούνται πιο σημαντικά για τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς
τις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι: η ενίσχυση του εξοπλισμού και των υποδομών του
σχολείου (95%), η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (93%), οι νέες διδακτικές μέθοδοι
(75%), η αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών (63%) και τα νέα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών (52%).
ε) Σχετικά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών απαντούν ότι δεν επαρκούν οι παραδοσιακοί τρόποι (97%) και ότι
απαιτούνται καινοτόμες αξιολογικές προσεγγίσεις (88%). Οι βασικότερες μέθοδοι που
θεωρούνται καταλληλότερες για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι: η
αυτοαξιολόγηση των μαθητών (92%), ο φάκελος εργασιών μαθητή – portfolio (75%), οι
συνθετικές εργασίες (68%), η ετεροαξιολόγηση των μαθητών από συμμαθητές τους
(58%), η αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό (57%) και οι ρουμπρίκες
αξιολόγησης (53%).
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στ) Ως βασικά προβλήματα και δυσκολίες στην προσπάθεια καλλιέργειας/ενίσχυσης των
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο αναφέρονται: η νοοτροπία των
εκπαιδευτικών (88%), η μη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (72%), η ανεπάρκεια του
χρόνου (70%), η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (70%) και η επικράτηση της
δασκαλοκεντρικής προσέγγισης (72%). Αντίθετα, η νοοτροπία των μαθητών και η
αδυναμία κάλυψης της «ύλης» δεν φαίνεται να αποτελούν πρόβλημα.

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με την άποψη ότι οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα
είναι σημαντικές για τους μαθητές / μελλοντικούς πολίτες και η καλλιέργεια / ενίσχυσή τους
θεωρείται κομβική και για το δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι είναι
εφικτή η καλλιέργεια / ενίσχυση των περισσότερων δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα στο δημοτικό
σχολείο, όμως αυτό προϋποθέτει ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης και αξιολόγησης.
Η αλλαγή των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και η ανάπτυξη σύγχρονων
περιβαλλόντων μάθησης (Κασιμάτη 2014) που βασίζονται σε καινοτόμες παιδαγωγικές
θεωρούνται απαραίτητες για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα. Τέτοιες
μέθοδοι ή διαδικασίες που έχει αποδειχθεί από σχετικές έρευνες ότι διευκολύνουν την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών είναι: Η Συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω
αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ τους. Η Ανακαλυπτική Διερευνητική μάθηση. Η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η συσχέτιση των γνώσεων και
οι εφαρμογές τους στον πραγματικό κόσμο. Η Μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική
προσέγγιση. Η Βιωματική μάθηση και η αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών των μαθητών. Η
Εκπόνηση σύνθετων αυθεντικών δραστηριοτήτων και η διερεύνηση και επίλυση
πραγματικών προβλημάτων. Οι συνθετικές εργασίες (projects). Η αξιοποίηση των
προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών. Η Αξιοποίηση πολλών πηγών και των ψηφιακών
τεχνολογιών. Η Επιχειρηματολογία. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Η ενσωμάτωση τέτοιων μεθόδων στην εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να διευκολύνει την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, σε συνδυασμό όμως με: την αντίστοιχη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αλλαγή / επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών,
την αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση εξοπλισμού και
υποδομών του σχολείου.
Αυτή η νέα προσέγγιση θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των
δυσκολιών που παρατηρούνται κατά την προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 21ου
αιώνα στο δημοτικό σχολείο, με βασικότερα: την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την
επικράτηση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, την ανεπάρκεια του χρόνου και κυρίως τη
νοοτροπία μερικών εκπαιδευτικών που αντιστέκονται στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό των
εκπαιδευτικών μεθόδων.
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Οφέλη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων γυναικών από την ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση
Benefits for businesses and for women from participating in in-company training
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Abstract: In-company training aims to develop human resources and can provide multiple
benefits to employees, such as new knowledge, skills and abilities. Working women who
participate in in-company training programs reap significant benefits that focus mainly on
their professional development and personal development. In the present research, the views
of working women, in the private sector of the Prefecture of Heraklion, are investigated,
regarding the benefits that both the businesses and the women derive from in-company
training. During the research process, the qualitative method of research approach was chosen
and semi-structured interviews were used as a research tool. The sample of the research
consisted of 10 employees, and as a method of selecting subjects the deliberate sampling of a
typical case was used. The results of the research confirmed the benefits of in -company
training for working women and the company. As evidenced by the views of women who
participated in the survey, in-company training enhances the personal and professional
development of the working woman, while offering her substantial psychological benefits.
Also with regard to the company, in-company training contributes to the reduction of errors
and the application of safety rules, enhances the expertise of the staff, contributes to the
reduction of staff supervision costs and strengthens the financial figures and the reliability of
the business.
Keys-words: Human Resources Training and Development, In-Company Training, women,
benefits
Περίληψη : Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού και μπορεί να παρέχει πολλαπλά οφέλη στους εργαζόμενους, όπως νέες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι
εργαζόμενες γυναίκες που συμμετέχουν σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης
αποκομίζουν σημαντικά οφέλη τα οποία εστιάζουν κυρίως στην επαγγελματική εξέλιξη και
την προσωπική τους ανάπτυξη. Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις γυναικών οι
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οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα του Νομού Ηρακλείου, αναφορικά με τα οφέλη που
αποκομίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ίδιες από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.
Κατά την ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και ως ερευνητικό εργαλείο
χρησιμοποιήθηκαν οι ημιδομιμένες συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 10
εργαζόμενες οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω σκόπιμης δειγματοληψίας τυπικής περίπτωσης. Τα
αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα οφέλη της ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης
για την εργαζόμενη γυναίκα και την επιχείρηση. Όπως προκύπτει από τις απόψεις των
γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενισχύει την
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη της εργαζόμενης γυναίκας, πρ οσφέροντάς της
παράλληλα ουσιώδη ψυχολογικά οφέλη. Επίσης, όσο αφορά στην επιχείρηση, η
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση συμβάλει στο περιορισμό σφαλμάτων και στην εφαρμογή των
κανόνων ασφάλειας, ενισχύει την εξιδείκευση του προσωπικού, συμβάλει στη μείωση του
κόστους επίβλεψης προσωπικού και ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη και την αξιοπιστία της
επιχείρησης.
Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση, Γυναίκες, Οφέλη

Εισαγωγή
Μια σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται συνήθως εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο
θα έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές, θα είναι παραγωγικό και
αποδοτικό σε κάθε δραστηριότητά της. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στοχεύει στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και, μέσω αυτής, οι εργαζόμενοι αυξάνουν την
αποδοτικότητά τους, βελτιώνονται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και
επαγγελματικών ικανοτήτων, γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί, παραγωγικοί, και
συνάμα εξελίσσονται (Hansson, 2008; Sieben, 2005 ; Jaworski, 2012 ; Metle, 2001 ).
Στο παρόν άρθρο, προσδιορίζεται αρχικά η σημασία της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αποσαφηνίζονται τα οφέλη που παρέχει στις
εργαζόμενες γυναίκες, όπως αυτά παρουσιάζονται στα ευρήματα σχετικών, ελληνόγλωσσων
και ξενόγλωσσων, εμπειρικών ερευνών. Έπειτα, ακολουθεί η παρουσίαση βασικών στοιχείων
του μεθοδολογικού πλαισίου της παρούσας έρευνας, καθώς και τα ευρήματα που προέκυψαν
από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, το άρθρο ολοκληρώνεται με συζήτηση
σχετικά με τα ευρήματα, και συνάμα με τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν.

1. Θεωρητικό πλαίσιο
Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να παρέχει πολλαπλά οφέλη στους εργαζόμενους
όπως είναι: η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων, η αλλαγή στάσεων και
συμπεριφοράς, η καλλιέργεια επαγγελματικών ικανοτήτων (ομαδική εργασία,
αποτελεσματική επικοινωνία κ.α), η επαγγελματική εξέλιξη, η ασφάλεια στην εργασία,
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ψυχολογικά οφέλη και άλλα ( Hansson, 2008; Bjerge, Torm, & Trifkovic 2021 ; Metle, 2001).
Γενικότερα, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση παρέχει στους εργαζόμενους νέες γνώσεις και
εξειδίκευση, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα για ομαδική συνεργασία
και ευελιξία, ικανότητα για αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηρ ιοτήτων της επιχείρησης
(Quesada Pallares, Pineda-Herrero, Stoian, et al., 2015; Sieben, 2005; Clayton, 2000).
Στη σημερινή εποχή παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας, ενώ παράλληλα έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανές να λαμβάνουν σημαντικό μέρος
των αποφάσεων και έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη
και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (Kuan και Yazdanifard, 2015). Ως εκ τούτου,
παρατηρείται αύξηση και στην συμμετοχή του γυναικείου φύλου σε ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση αποσκοπώντας κυρίως στην επαγγελματική τους εξέλιξη και την επίτευξη
προσωπικών στόχων (Clayton, 2000).
Σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί κοινή διαπίστωση μεταξύ των ερευνητών το γεγονός πως οι
γυναίκες αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την συμμετοχή τους σε εκπαίδευση ανθρώπινου
δυναμικού. Τα σημαντικότερα οφέλη είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων, η μισθολογική εξέλιξη, οι επαγγελματικές δεξιότητες και η ψυχολογική
ενδυνάμωση (Clayton, 2000; Quesada Pallares, Pineda-Herrero, Stoian, et al., 2015; Jaworski,
2012; Schmid, 2012; Torrington, Hall & Taylor, 2005; Sieben, 2005; Metle, 2001).
Οι γυναίκες, παρόλο που το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που διαθέτουν είναι συνήθως υψηλό,
εντούτοις απασχολούνται συνήθως σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης ή χαμηλές στην ιεραρχία,
ενώ μέσω της ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν
περαιτέρω εξειδίκευση που θα τους επιφέρει μεγαλύτερα προνόμια και οφέλη στην εργασία
τους (Quesada Pallares, & Pineda-Herrero, & Stoian, et al., 2015). Οι εργαζόμενες που
εκπαιδεύονται είναι περισσότερο ευέλικτες στη δουλειά τους γεγονός που συμβάλλει στην
εξέλιξη της καριέρας τους και τους παρέχει ευκαιρίες εντός και εκτός της επιχείρησης
(Sieben, 2005).
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελεί μια ορθολογική επιλογή για τις γυναίκες που
αποσκοπεί κυρίως στην αύξηση των αποδοχών τους (Hansson, 2008; Ramos & Harris, 2012).
Όπως έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνες, όσες έχουν εκπαιδευτεί στην τρέχουσα εργασία
λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς από τους μη εκπαιδευμένους εργαζόμενους (Bjergea,
Torm, & Trifkovic, 2021; Dostie, 2020; Fahr & Simons, 2008; Sieben, 2005). Επίσης, η
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εργασίας, είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών (Hansson, 2008).
Επιπρόσθετα, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να παρέχει ασφάλεια στην εργασία των
γυναικών, καθώς συνιστά δέσμευση των εργαζομένων προς την επιχείρηση και ενισχύει την
αφοσίωσή τους μειώνοντας την πιθανότητα για αναζήτηση νέας εργασίας (Hansson, 2008).
Οι γυναίκες, αν καταφέρουν μέσω της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης να βελτιώσουν
αποτελεσματικά τις δεξιότητες και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, έχουν μεγάλη
πιθανότητα να επιτύχουν μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, και συνάμα
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έχουν πολλές πιθανότητες να επιτύχουν επαγγελματική εξέλιξη στο μέλλον (Bjerge, Torm, &
Trifkovic 2021; Hansson, 2008).
Επίσης, η συμμετοχή γυναικών σε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κατά τη διάρκεια της
εργασίας μπορεί να αυξήσει την επιθυμία τους για λήψη ευθυνών και αποφάσεων, γεγονός
από το οποίο αντλούν ικανοποίηση στην εργασία τους, άρα και επιθυμία να παραμείνουν σε
αυτή (Quesada Pallares, Pineda-Herrero, Stoian, et al., 2015∙ Sieben, 2005). Υπάρχει άμεση
σχέση μεταξύ της ικανοποίησης της εργαζόμενης (από την εργασία και από την
επαγγελματική επιμόρφωση) με την παραγωγικότητάς της και την επιθυμία να παραμείνει
στην επιχείρηση που εργάζεται (Hansson, 2008; Metle, 2001).
Τέλος, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση παρέχει ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση, συμβάλλει στην ανάπτυξη των
προσωπικών ικανοτήτων της γυναίκας και στην επίτευξη των προσωπικών στόχων για
περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη (Clayton, 2000). Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των
γυναικών σε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοανάπτυξη
τους, δημιουργείται μια αίσθηση ευχαρίστησης και ευαρέσκειας, ενώ συνάμα αυξάνεται η
επαγγελματική ικανοποίηση από τη θέση εργασίας τους (Jaworski, 2012; Schmidt, 2012).
Συμπερασματικά, οι εργαζόμενες, μέσω της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, αποκτούν νέες
δεξιότητες και γνώσεις, επιτυγχάνουν αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς στην εργασία και
ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας καθώς οι εργαζόμενες
αισθάνονται ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται γι’αυτές και γίνονται πιο παραγωγικές. Επίσης,
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν επαγγελματική εξέλιξη-προαγωγή και αύξηση
των αποδοχών τους, ενώ παρατηρείται και μείωση της πιθανότητας να αποχωρήσουν από την
εργασία τους. Τέλος, οι γυναίκες αποκομίζουν ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση,
αισθάνονται μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ευαρέσκεια στην εργασία τους και αυξάνεται η
επαγγελματική τους ικανοποίηση.

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας
Σκοπός, μέθοδος και εργαλείο έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας ήταν να διερευνήσει τα οφέλη που αποκομίζουν
οι γυναίκες εργαζόμενες από τη συμμετοχή σε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, εξετάζοντας
τις απόψεις γυναικών οι οποίες εργάζονται σε επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
α) Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης για την επιχείρηση;
β) Βάση της προσωπικής εμπειρίας σας ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης για τις γυναίκες εργαζόμενες;
Ως μέθοδος για την έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική, καθώς το ζήτημα που διερευνήθηκε
αποτελεί ευρύ ερώτημα που στοχεύει στην κατανόηση των απόψεων και των βιωμάτων των
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γυναικών που εργάζονται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Για τη συλλογή των δεδομένων
αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς αποτελεί ειδικό εργαλείο ποιοτικής έρευνας
και ευέλικτο μέσο συλλογής δεδομένων που επιτρέπει την ουσιαστική και σε βάθος εξέταση
του ζητήματος που ενδιαφέρει (Creswell, 2015). Αυτό το είδος συνέντευξης παρέχει μια
ευελιξία ως προς την αναπροσαρμογή και την τροποποίηση των ερωτήσεων, την εμβάθυνση
σε ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα, την αλλαγή σειράς και την παράληψη ή προσθήκη
ερωτήσεων κατά την συνέντευξη (Robson, 2007∙ Creswell, 2015). Για τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης που χωριζόταν σε άξονες, οι οποίοι
βασιζόταν στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Σχετικά με την επιλογή του δείγματος,
προκρίθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία τυπικής περίπτωσης, σύμφωνα με την οποία
επιλέγονται περιπτώσεις που θεωρούνται «τυπικές», δηλαδή κατανέμονται στον μέσο όρο ως
προς τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν. Το δείγμα στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν
από δέκα (10) γυναίκες που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, των λογιστικών, του εμπορίου,
του τραπεζικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι εργαζόμενες ανήκαν
στην ηλικιακή ομάδα 25- 40 ετών και είχαν παρακολουθήσει, τουλάχιστον μια φορά,
ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση.
Στην παρούσα ποιοτική έρευνα, η επίτευξη αξιοπιστίας και εγκυρότητας βασίστηκε στα
κριτήρια αξιολόγησης των Guba και Lincoln (1982, 2001) και συγκεκριμένα: τη
φερεγγυότητα / αξιοπιστία της έρευνας, τη μεταφερσιμότητα / μεταβασιμότητα, τη
βασιμότητα και επιβεβαιωσιμότητα. Πριν από την κύρια έρευνα υλοποιήθηκε πιλοτική
συνέντευξη προκειμένου να διερευνηθεί η πληρότητα, η εγκυρότητα και η λειτουργικότητα
του ερευνητικού εργαλείου. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφω-νήθηκαν με ακρίβεια ώστε να
αποδεικνύεται ότι η ερμηνεία του ερευνητή βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία, και όχι
πλασματικά, και δόθηκε έμφαση στο βίωμα, τα σχόλια και το ρόλο των συμμετεχόντων. Για
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση, καθώς αποτελεί μια
έγκριτη μέθοδο αναζήτησης και εντοπισμού κοινών θεμάτων στα ερωτήματα (Τσιώλης,
2014). Τα θέματα αντιστοιχούν σε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και συμβάλλουν
στην βαθύτερη κατανόηση του κεντρικού φαινομένου (Creswell, 2015).

3. Αποτελέσματα
Α. Δημογραφικά στοιχεία – Εισαγωγικές ερωτήσεις
Από τις απαντήσεις των συμμετεχουσών στις δημογραφικές και εισαγωγικές ερωτήσεις
σκιαγραφήθηκε το προφίλ τους όσον αφορά την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το
εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τον κλάδο / θέση απασχόλησης και τα αντικείμενα επιμόρφωσης
(Πίνακας 1). Σύμφωνα με τον Πίνακα 1. οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν
στην ηλικιακή ομάδα 24 - 40 ετών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το δείγμα
αποτελείται από πέντε έγγαμες γυναίκες με ανήλικα παιδιά, και πέντε άγαμες γυναίκες χωρ ίς
οικογενειακές υποχρεώσεις. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, η πλειονότητα είναι
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απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βασικό πτυχίο), ενώ δύο συμμετέχουσες έχουν
εξειδίκευση - μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι πέντε από τις συμμετέχουσες εργάζονται σε
επιχειρήσεις που ανήκουν στον τουριστικό τομέα, τέσσερις εργάζονται σε τράπεζες,
λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, ενώ μια συμμετέχουσα εργάζεται σε επιχείρηση
μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Επίσης, η πλειονότητα έχει
παρακολουθήσει περισσότερα από ένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στην
εργασία της, ενώ δυο από τις συμμετέχουσες, οι οποίες εργάζονται στον τουριστικό τομέα σε
επιχείρηση που εδρεύει στο αεροδρόμιο, δήλωσαν ότι λαμβάνουν κάθε χρόνο πολλαπλές
επιμορφώσεις στην εργασία τους.
Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία
Συμμετέχουσα

Σ1

Σ2

Ηλικία

33

25

Οικογενειακ
ή
κατάσταση

Άγαμη

Έγγαμη

Αριθμός
Παιδιών

Όχι

Ναι/1

Επίπεδο
Εκπαίδευσης

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Κλάδος
απασχόλησης

Τουριστικά/

Σ4

Σ5

Σ6

33

35

28

30

Έγγαμη

Έγγαμη

Άγαμη

Άγαμη

Ναι/1

Ναι/1

Όχι

Όχι

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Εμπορική
Επιχείρηση
Παροχής

Τουριστικά/
Ξενοδοχείο

Μεταπτυχια
κή
Εξειδίκευση

Υγείας/

Απόφοιτος
ΑΤΕΙ

Τραπεζικός

Απόφοιτος
ΑΤΕΙ

Συνοδός
Εδάφους
αεροδρόμιο

Ξενοδοχείο

Υπηρεσιών

Σ3

Θέση

Παροχή
Υπηρεσιών

Τραπεζικός

Πωλήτρια/
Εξυπηρέτησ
η πελατών

Υπάλληλος
Κρατήσεων

Λογιστήριο/
Υποδοχή

Διοικητικός
Υπάλληλος
Υπάλληλος
Διαχείρισης
Δανείων

‘
Σ7

Σ8
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28

41

Άγαμη

Έγγαμη

Οχι

Ναι/1

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Μεταπτυχια
κή

Τουριστικά/
Ξενοδοχείο

Τουριστικά/

Υπεύθυνη
Δημοσίων
σχέσεων

Υπάλληλος
Υποδοχής

Αντικείμενα
Επιμόρφωσης

Πολλά
αντικείμενα
/κάθε χρόνο
Marketing &
Εξυπηρέτηση
ΠελατώνΕπικοινωνία
Σύστημα
Κρατήσης, Α’
βοήθειες,
Covid-19
Επικοινωνία &
ανάπτυξη
κοινωνικών
επαφών/ Covid

Τραπεζικά/
Οικονομικά

Διαχείριση
Δανείων
Διαχείριση
παραπόνων/
Ζητήματα
πελατών
&
marketing
Ψηφιακές
Δυνατότητες/C
ovid/Πρόγραμ
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Εξιδείκευση

Σ9

Σ10

24

35

Άγαμη

Έγγαμη

Όχι

Ναι/1

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Ξενοδοχείο

Λογιστικά

Τουριστικά/

μα Υποδοχής

Βοηθός
Λογίστρια

Υπέυθυνη
ελέγχου
αεροσκαφών

Αεροδρόμιο

Καταχώρησεις
/Βιβλίων
β’
κατηγορίας/Φο
ρολογικές
Δηλώσεις
Εξυπηρέτηση,
Ασφάλεια &
διαχείριση
εμπορευμάτων
,Α’βοήθειες,Π
ρογράμματα
Η/Υ

Επίσης, η πλειοψηφία συμμετέχει ευρύτερα σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, εκτός
από αυτά που προσφέρει η επιχείρηση, περισσότερο για προσωπική ανάπτυξη και επίτευξη
προσωπικών στόχων.
Β. Οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
Ο θεματικός άξονας αυτός είχε στόχο να προσδιορίσει τα οφέλη που οι γυναίκες εργαζόμενες
θεωρούν ότι αποκομίζει η επιχείρηση από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Τα θέματα που
προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχουσών καταγράφονται στον Πίνακα 2 και
αναλύονται παρακάτω.
Πίνακας 2. Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη για την επιχείρηση από την ενδοεπιχειρησακή εκπαίδευση στο
ανθρώπινο δυναμικό της;

Θέματα

Συμμετέχουσες

Συμβολή στο περιορισμό σφαλμάτων και
στην εφαρμογή κανόνων ασφάλειας

Σ1, Σ4, Σ8, Σ10

Ενίσχυση της εξιδείκευσης προσωπικού

Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ10

Συνδρομή στη μείωση της επίβλεψης του Σ1,Σ2,Σ3,Σ10
προσωπικού
Ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και Σ1, Σ2, Σ4, Σ5, Σ8, Σ9, Σ10
του κέρδους της επιχείρησης

Β1. Συμβολή στο περιορισμό σφαλμάτων και στην εφαρμογή κανόνων ασφάλειας
Όπως ανέφεραν πολλές από τις συμμετέχουσες μια ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να
ενισχύσει την ασφάλεια, να συμβάλλει στην μείωση των ατυχημάτων, να διασφαλίσει την
τήρηση των κανόνων ασφαλείας μέσα στην επιχείρηση. Εργαζόμενες ανέφεραν ότι έλαβαν
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σεμινάριο σχετικά με τον Covid-19 για ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής, το οποίο βοήθησε
στην άμεση διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας και συνέβαλλε στη μείωση ατυχημάτων στην
δουλειά τους. Επίσης τρείς από τις συμμετέχουσες, υποστήριξαν ότι η εκπαίδευση συμβάλλει
στον περιορισμό των σφαλμάτων τα οποία μπορεί να κοστίσουν οικονομικά σε μια
επιχείρηση, ενώ παράλληλα ενδέχεται να μειώσουν το κύρος και την αξιοπιστία της. Επίσης,
διασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση των σφαλμάτων από τον εκάστοτε εργαζόμενο. Όπως
ενδεικτικά αναφέρθηκε:
«Περιορισμός στα λάθη και στα σφάλματα που μπορεί να συμβούν στην επιχείρηση»(Σ5)
«Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο γνώσεων τόσο πιο πολύ περιορίζουμε τα σφάλματα, δηλαδή τα
ατυχήματα.»(Σ10)

Β2. Ενίσχυση της εξιδείκευσης προσωπικού
Η πλειονότητα των συμμετεχουσών δήλωσε ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην εξειδίκευση
του σκοπού των εργαζομένων, συνδράμει στην αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας, ενώ
παράλληλα διασφαλίζει τον αυτοέλεγχο στην εργασία. Θεωρούν ότι η εκπαίδευση παρέχει
εξειδικευμένες γνώσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας τόσο στην εργασία
τους, όσο και στις υπηρεσίες που παρέχουν. Όπως ενδεικτικά ειπώθηκε από συμμετέχουσες:
«Πραγματικά.. εξειδικεύεται ο καθένας από εμάς στον τομέα του καλύτερα και μπορεί να προλάβει
τις εξελίξεις»(Σ3)
«Μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα το αντικείμενο της εταιρείας και να εξειδικευτούν.. και να
κάνουν ποιοτικότερη την εργασία τους.»(Σ4)

Β3. Συνδρομή στη μείωση της επίβλεψης του προσωπικού
Κάποιες από τις συμμετέχουσες ανέφεραν ότι ένα σημαντικό όφελος για την επιχείρηση
αποτελεί η μείωση του κόστους επίβλεψης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα δύο από τις
συμμετέχουσες ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος, μετά από μια εκπαίδευση, είναι σε θέση να
διεκπεραιώσει ζητήματα στην εργασία του χωρίς να χρειάζεται επίβλεψη. Με την εκπαίδευση
είναι πιο υπεύθυνος και κατάλληλα καταρτισμένος.
«Το να γνωρίζεις δηλαδή οτι το προσωπικό σου θα μπορεί μόνο του και με υπευθυνότητα να φέρει
εις πέρας την δουλειά που του έχει ανατεθεί είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την
επιχείρηση» (Σ3)
«Αν υπάρξει κάποια στιγμή που χρειαστεί να επιδιορθωθεί κάποιο σφάλμα μπορούν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι να το κάνουν και όχι να πρέπει να περιμένουν κάποιο ανώτερο να τους βοηθήσει» (Σ2)

Β4. Ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και του κέρδους της επιχείρησης
Η πλειονότητα των συμμετεχουσών αναφέρει ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί
συνειδητή επιλογή της επιχείρησης με στόχο να βελτιώσει την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα του προσωπικού της, να μειώσει τα κόστη της και να αυξήσει το κέρδος
της.
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«Σίγουρα την αύξηση της παραγωγικότητας, γιατί έχεις τις γνώσεις και μειώνεται ό χρόνος που
χρειάζεται για να διεκπεραιώσεις μια εργασία οπότε και η επιχείρηση έχει όφελος και εσύ γίνεσαι
πιο αποδοτικός μέσα από αυτό»(Σ9)
«Το κέρδος σαν στόχος της επιχείρησης καθαρά και όλα τα οφέλη αυτά από πίσω»(Σ5)

Γ. Οφέλη που αποκομίζουν οι γυναίκες από τη συμμετοχή σε ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση
Ο θεματικός άξονας αυτός είχε στόχο να προσδιορίσει τα οφέλη που οι γυναίκες εργαζόμενες
θεωρούν ότι αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής
εκπαίδευσης. Τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχουσών
καταγράφονται στον Πίνακα 3 και αναλύονται παρακάτω.
Πίνακας 3. Ποιά πιστεύετε είναι τα οφέλη για εσάς από την συμμετοχή σας στην ενδοεπιχειρησιακή
επιμόρφωση;

Θέματα

Συμμετέχουσες

Ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ9, Σ10
δεξιοτήτων
Παροχή ψυχολογικών οφελών

Σ1,Σ2, Σ3, Σ5,Σ7, Σ8, Σ9, Σ10

Ασφάλεια στην εργασία, μακροπρόθεσμη Σ10, Σ8, Σ7, Σ1
σχέση εργασίας

Γ1. Ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
Η απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικότατο
όφελος για σχεδόν όλες τις συμμετέχουσες. Με την επικαιροποίηση των τεχνικών γνώσεων
και δεξιοτήτων προάγεται η αποτελεσματικότητα στην εργασία, ενώ ενισχύεται και το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εργαζόμενου και αυξάνεται η ζήτηση του στην αγορά
εργασίας. Επιπρόσθετα, συμμετέχουσες σημειώνουν ότι απέκτησαν και ευρύτερες γνώσεις
και «ήπιες» (soft skills) ικανότητες, λόγου χάρη αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας,
λήψης αποφάσεων. Όπως ενδεικτικά αναφέρθηκε από συμμετέχουσες:
«Θεωρώ πως απέκτησα δεξιότητες και πολύ σημαντικές γνώσεις που θα με βοηθήσουν στη δουλειά
μου» (Σ2)
«Όταν σε ρωτάει κάτι ο πελάτης και ξέρεις τι να του απαντήσεις και τον κάνεις να σε εμπιστευτεί
και παραπάνω και έτσι ουσιαστικά δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί τους, θα είναι και αυτός
ευχαριστημένος»(Σ9)
«Έμαθα να συνεργάζομαι πιο εύκολα με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να συνυπάρχω μαζί τους.
Δρω σε ένα πλαίσιο ομαδικότητας και όχι να δρω μεμονωμένα» (Σ4)
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«Για παράδειγμα προσωπικά εμένα με βοήθησε ιδιαίτερα στο να επιλύω με μεγαλύτερη άνεση και
ευελιξία τυχών οργανωσιακά προβλήματα που προκύπτουν και επίσης με βοήθησε στο να λαμβάνω
πιο γρήγορα και πιο ορθά αποφάσεις, που είναι και αυτό αναγκαίο φυσικά»(Σ10)

Γ2. Παροχή ψυχολογικών οφελών
Η πλειονότητα των συμμετεχουσών αναφέρει ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση συμβάλλει
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοανάπτυξης τους. Εργαζόμενες σημειώνουν
ότι αισθάνονται ικανοποιημένες από την εκπαίδευση που έλαβαν, νιώθουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους.
Όπως ενδεικτικά ειπώθηκε:
«Μέσα από την εκπαίδευση μου και κάθε γυναίκας ή κάθε ανθρώπου που λαμβάνει ένα σεμινάριο
νιώθεις και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση… εγώ νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου αν έχω
επιμορφωθεί και έχω προχωρήσει την γνώση μου και έχω εμβαθύνει» (Σ3)
«Στον ψυχολογικό τομέα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο διότι αλλιώς πάει κάποιος και δουλεύει όταν
ξέρει ότι γνωρίζει πως να χειριστεί μια κατάσταση και αλλιώς ένας που έχει ανασφάλεια… η
επιμόρφωση βοηθάει και στη δική μου την ψυχολογία να έχω πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση»
(Σ1)
«Ανέπτυξα και μια διαφορετική στάση απέναντι στην εργασία μου συγκεκριμένα νιώθω ότι μπορώ
να προσφέρω περισσότερα να αφοσιωθώ πλήρως στη δουλειά μου και έτσι να την αναβαθμίσω
ίσως και να αυξήσω και τους πελάτες της» (Σ2)

Γ3. Ασφάλεια στην εργασία, μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας
Κάποιες από τις συμμετέχουσες επισήμαναν ότι μέσω της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
ενισχύεται η ασφάλεια στην εργασία τους. Όπως ανέφεραν με την παροχή εκπαίδευσης
αισθάνονται ότι η επιχείρηση τiς υπολογίζει και ενδιαφέρεται να επενδύσει στο προσωπικό
της. Ως εκ τούτου, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια καθώς θεωρούν ότι θα εξασφαλίσουν
μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε:
«Ναι, θεωρώ ότι η εκπαίδευση μπορεί να διασφαλίσει μια σταθερότητα εργασίας γιατί όσο
επενδύει κάποιος σε εσένα τόσο μακροχρόνια σχέση μπορείς να αποκτήσεις»(Σ8)
«Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση σίγουρα σου παρέχει μια ασφάλεια έτσι μια σιγουριά γιατί
αισθάνεσαι ότι η επιχείρηση σε υπολογίζει» (Σ10)
«Η εργαζόμενη νιώθει πιο ασφαλής και βλέπει ότι είναι σε ένα χώρο που εκτιμάει και θέλει
να την βελτιώσει και εκείνη ώστε να είναι πιο παραγωγική»(Σ7)

4. Συζήτηση
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, σχετικά με τα οφέλη των επιχειρήσεων από την
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, φαίνεται ότι η επιχείρηση αποκομίζει σημαντικά οφέλη που
συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της, στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητά της. Τα
σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει είναι ο περιορισμός σφαλμάτων και η ορθή εφαρμογή
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των κανόνων ασφάλειας, η ενίσχυση της εξιδείκευσης προσωπικού, η μείωση της επίβλεψης
του προσωπικού, και παράλληλα η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και του κέρδους της
επιχείρησης. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση από
τους Halawi & Haydar, (2018), Prior, (2008), Asplund, (2004), Sieben, (2005) οι οποίοι
αναφέρουν ότι στα πλαίσια του ανταγωνισμού, οι οργανισμοί που παρέχουν κατάρτιση
υψηλού επιπέδου, καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν τριπλάσια αύξηση των κερδών τους
σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους στην αγορά. Επιπρόσθετα, η παρεχόμενη
εξιδείκευση από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση συμβάλλει στην απλοποίηση των
εργασιών, στη μείωση του κόστους επίβλεψης των εργαζομένων (κυρίως των
νεοεισερχόμενων στην επιχείρηση), στην αποφυγή και μείωση της συχνότητας σφαλμάτων
όπως και στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους, συνεπώς στην αύξηση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας ολόκληρης της επιχείρησης (Halawi & Haydar, 2018; Asplund,
2004). Κατά συνέπεια, τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν όσα προκύπτουν από την
διεθνή βιβλιογραφία, όπου διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν στην εκπαίδευση του
προσωπικού κυρίως, για να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων, και συνάμα να
διασφαλίσουν αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας (Samwel, 2018;
Borner, Moormann & Wang, 2010).
Ακολούθως, όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, σχετικά με τα οφέλη που
αποκομίζουν οι γυναίκες από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, οι συμμετέχουσες φαίνεται
ότι αποκομίζουν ποικίλα και σημαντικά οφέλη. Το πιο σημαντικό όφελος για τις γυναίκες
είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Όπως δήλωσαν οι περισσότερ ες
συμμετέχουσες, μέσω της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης απέκτησαν νέες γνώσεις και
επαγγελματικές δεξιότητες, πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίες αποδείχθηκαν
ιδιαίτερα χρήσιμες στην δουλειά τους. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από την
βιβλιογραφική ανασκόπηση από τους Bjerge, Torm, & Trifkovic (2021), Hansson, (2008).
Μια ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να παρέχει ευελιξία στην εργασία και να
ενισχύσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων από τον εργαζόμενο. Κατά συνέπεια όπως
δήλωσαν οι συμμετέχουσες, η εκπαίδευση βελτίωσε την απόδοση και τις επιδόσεις τους στην
εργασία τους. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφία από τους Sieben (2005)
και Clayton (2000) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μέσω της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι
αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες όπως η αίσθηση ευθύνης και ικανότητα λήψης
αποφάσεων. Ομοίως, τα ευρήματα αυτά διαπιστώνονται και στην βιβλιογραφία (Quesada
Pallares, Pineda-Herrero, Stoian, et al., 2015; Sieben, 2005; Metle, 2001; Schmid, 2012;
Torrington, Hall, & Taylor, 2005), σύμφωνα με την οποία καταδεικνύεται ότι η
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να παρέχει όχι μόνο νέες γνώσεις και εξειδίκευση,
αλλά και κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα για ομαδική
συνεργασία και ευελιξία στην εργασία. Τέλος τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν όσα
προκύπτουν από την διεθνή βιβλιογραφία, όπου διαπιστώνεται ότι μια ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του προσωπικού, να
παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση των
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εργαζομένων (Westhead & Storey, 1997; Boring & Dur, 2019; Hansson, 2008; Sieben, 2005;
Bjerge, Torm & Trifkovic 2021).
Εν συνεχεία, όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και η
ψυχολογική ενίσχυση, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό όφελος που αποκομίζουν οι γυναίκες.
Όλες οι συμμετέχουσες υποστήριξαν ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενδυναμώνει την
αυτοπεποίθησή τους και τονώνει το ηθικό τους στην εργασία. Μια εκπαίδευση παρέχει
ασφάλεια στην εργαζόμενη και ενδυναμώνει την σχέση της με την επιχείρηση, την κάνει να
αισθάνεται απαραίτητη και χρήσιμη, ενώ παράλληλα νιώθει ότι η επιχείρηση υποστηρίζει την
προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη. Επίσης, μέσω της ικανοποίησης από την
εκπαίδευση επέρχεται και η ικανοποίηση στην εργασία του εργαζόμενου. Τα αποτελέσματα
αυτά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Jaworski (2012) και Schmid (2012), οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση προσωπικού διασφαλίζει την ψυχοσυναισθηματική ενίσχυση
του εργαζόμενου, ενώ παράλληλα παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση στο προσωπικό.
Επίσης, μέσω της εκπαίδευσης ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοεκπλήρωση της γυναίκας,
η οποία επιδιώκει κυρίως την επίτευξη προσωπικών στόχων όπως η αναγνώριση και η
επαγγελματική εξέλιξη (Clayton, 2000; Jaworski, 2012; Torrington, Hall & Taylor, 2005).
Επιπλέον, η επιτυχημένη ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να ικανοποιήσει των
εργαζόμενο με τα οφέλη που του παρέχει, να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης από την
εργασία του και να μειώσει την πιθανότητα να αποχωρήσει από την επιχείρηση ( Quesada
Pallares, Pineda-Herrero, Stoian, et al., 2015 ;Sieben, 2005).
Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό όφελος για τις εργαζόμενες φαίνεται ότι αποτελεί η ασφάλεια
στην εργασία και η μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας. Κάποιες από τις συμμετέχουσες
υποστήριξαν ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα για
καλύτερη συνεργασία και αφοσίωση του εργαζόμενου στην επιχείρηση, ενώ θεωρούν ότι
αποτελεί και ένδειξη δέσμευσης από την πλευρά της επιχείρησης, αφού επενδύει στην
εργαζόμενη. Κατά συνέπεια μπορεί να εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας και
να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργαζόμενη. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τα
ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όπου επισημαίνεται ότι η ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση μπορεί να παρέχει ασφάλεια στην εργασία των γυναικών καθώς δημιουργεί
δέσμευση του προσωπικού προς την επιχείρηση, ενισχύει την αφοσίωση, μειώνει την
πιθανότητα για αποχώρηση και αναζήτηση νέας εργασίας (Hansson, 2008; Sieben, 2005;
Jaworski, 2012).
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι, σε σχέση με την ξενόγλωσση
βιβλιογραφία, προκύπτει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, το ότι οι συμμετέχουσες δεν
αναφέρουν οφέλη που αφορούν στην αύξηση των αποδοχών τους και την εξέλιξη –
προαγωγή. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία η συμμετοχή σε
προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, μπορεί να επιφέρει μισθολογική αύξηση για
τις εργαζόμενες γυναίκες (Hansson, 2008; Gill, Mills, Franzway, & Sharp, 2008). Γενικότερα,
η εκπαίδευση που παρέχεται από τον εργοδότη θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας της γυναίκας, να οδηγήσει σε αύξηση του μισθού
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τους και στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (Bjergea, Torm, and
Trifkovic, 2021). Τα ευρήματα αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της παρούσας
έρευνας καθώς οι συμμετέχουσες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σε μισθολογική αύξηση ή
προαγωγή έπειτα από συμμετοχή τους σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

5. Συμπεράσματα
Μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται η σχέση της
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με την ανάπτυξη του προσωπικού της επιχείρησης. Αυτός
ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας, η τεκμηρίωση, μέσω της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, των οφελών της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, η σημασία
τους για την επιχείρηση και τους εργαζομένους, και συνάμα η διασταύρωση της ορθότητας
της παραδοχής αυτής μέσα από την διερεύνηση των απόψεων ενός συγκεκριμένου δείγματος.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα οφέλη της ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης
για την εργαζόμενη γυναίκα και την επιχείρηση. Όπως προκύπτει από τις απόψεις των
γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενισχύει την
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη της εργαζόμενης γυναίκας, προσφέροντάς της
παράλληλα ουσιώδη ψυχολογικά οφέλη. Επίσης, όσο αφορά στην επιχείρηση, η
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση συμβάλει στο περιορισμό σφαλμάτων και στην εφαρμογή των
κανόνων ασφάλειας, ενισχύει την εξιδείκευση του προσωπικού, συμβάλει στη μείωση του
κόστους επίβλεψης προσωπικού και ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη και την αξιοπιστία της
επιχείρησης.
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