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Έθνος, εθνικισμός και η ιδιάζουσα περίπτωση του Περικλή 
Γιαννόπουλου: «Η ελληνική γραμμή και το ελληνικό χρώμα». Για 

έναν κριτικό ιστορικό γραμματισμό στη Γ’ Λυκείου 

Κλεάνθης Παπαδόπουλος 
cleantegr@yahoo.com 

 
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογος - Ιστορικός, Μ. Α. Επιστήμες της Αγωγής  

Περίληψη. Στο παρόν άρθρο, αφού επιχειρείται κατ’ αρχάς η αποσαφήνιση των 
επίμαχων όρων έθνος και εθνικισμός, διερευνώνται εν συνεχεία οι συνθήκες 
διαμόρφωσης του ελληνικού εθνικισμού ως τη δεκαετία του 1920 και διαπιστώνεται 
ότι το ιδεολογικό αυτό φαινόμενο εκδηλώθηκε επί μακρόν στην Ελλάδα ως 
αλυτρωτισμός, ενώ κυρίως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ως εναγώνια αναζήτηση 
του περιεχομένου της ελληνικής ταυτότητας. Σκιαγραφείται, ακολούθως, το θεωρητικό 
πλαίσιο μιας φυσιοκρατικής εκδοχής της ελληνικότητας, όπως εκφράστηκε από τον 
λόγιο Περικλή Γιαννόπουλο στις αρχές του 20ού αιώνα, και προτείνεται η κριτική 
ανάλυση επιλεγμένων κειμένων του στο μάθημα της Ιστορίας της Γ’ Λυκείου. Η 
πρόταση εδράζεται στο γεγονός ότι η σχολική Ιστορία και, ειδικότερα, η εξοικείωση των 
μαθητών στην κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών θεωρούνται σήμερα 
καθοριστικοί παράγοντες στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Παιδαγωγικός 
στόχος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη του ιστορικού γραμματισμού εντός του, σε 
σημαντικό βαθμό, εθνοκεντρικού ελληνικού σχολείου μέσω της ανάδειξης των 
αντιφάσεων των εθνικιστικών ιδεολογημάτων, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει, 
έστω και μερικώς, ως αντιστάθμισμα στην αναβίωση ανάλογων ακραίων τάσεων στην 
ελληνική κοινωνία προς όφελος ενός αναγκαίου πατριωτισμού χωρίς εθνικιστική 
έπαρση.  

Λέξεις κλειδιά: Έθνος, εθνικισμός, Περικλής Γιαννόπουλος, ιστορικές πηγές, ιστορικός 
γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του εθνικισμού εμφανίστηκε στις συνθήκες έντονης ρευστότητας που 
επικράτησαν κατά την περίοδο της πρώιμης Νεωτερικότητας ταυτόχρονα με τις διαδικασίες 
συγκρότησης του έθνους-κράτους και επεκτάθηκε παράλληλα με τη σύγχρονη αυτή 
πολιτική οντότητα από τη Δυτική Ευρώπη σε όλον τον κόσμο κατά τους δύο προηγούμενους 
αιώνες (Smith, 1998). Αποτελεί δε ένα επίμαχο ζήτημα για τους κοινωνικοπολιτικούς 
επιστήμονες από τους οποίους έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες στη βάση αποκλινόντων 
συχνά κριτήριων σχετικά με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του, όπως έχει συμβεί 
αντίστοιχα και για τη σύνθετη νοητική κατηγορία του έθνους με την οποία συνδέεται στενά 
(Λέκκας, 2011).  

Η μοναδικότητα του έθνους αποτελεί το πολιτικό μοτίβο όλων των εθνικισμών και, 
συνεπώς, και του αντίστοιχου ελληνικού, ο οποίος με τη μορφή της Μεγάλης Ιδέας 
επιδίωξε στο παρελθόν να ταυτίσει τα εθνικά, γλωσσικά και πολιτισμικά όρια του 
Ελληνισμού με τα αντίστοιχα του νεοελληνικού κράτους (Σκοπετέα, 1998). Ωστόσο, η 
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μερική διάψευση των αλυτρωτικών προσδοκιών το 1922 και η επακολουθήσασα 
προσπάθεια αναζήτησης νέων εθνικών οραμάτων οδήγησε στην ενίσχυση της ιδεολογικής 
τάσης που αντιμετώπιζε το έθνος ως πνευματική κυρίως οντότητα. Εξέχουσα μορφή του 
ρεύματος αυτού υπήρξε ο λόγιος Περικλής Γιαννόπουλος, ο οποίος συνέβαλε –κυρίως μετά 
τον θάνατό του– με τον ιδιότυπο και συνάμα ρομαντικό εθνεγερτικό του λόγο στην 
ανανέωση και ανανοηματοδότηση του περιεχομένου της «ελληνικότητας» (Ξιφαράς, 1996; 
Τζιόβας, 2006).  

Σήμερα, το θέμα της ελληνικότητας έχει επανέλθει στον σχετιζόμενο με το μέλλον της 
ελληνικής κοινωνίας δημόσιο διάλογο (Γκαβέας, 2016) υπό συνθήκες οξείας οικονομικής 
κρίσης και αυξανόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα. Επιπλέον, 
στην ελληνική κοινωνία συνυπάρχει η παρατηρούμενη διεθνώς αμηχανία απέναντι στις 
νέες πραγματικότητες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου κόσμου 
με την επαναφορά και την επίμονη χρήση του φορτισμένου ιδεολογικά λεξιλογίου του 
εθνικισμού (Μουζέλης, 2011). Στην παρούσα κατάσταση γενικευμένης ανασφάλειας είναι 
εμφανής μάλιστα η ελκυστικότητα που ασκείται σε μερίδα της κοινωνίας από μια νεο-
εθνικιστικού τύπου ρητορική, η οποία, προβάλλοντας ποικιλοτρόπως την ανωτερότητα του 
Ελληνισμού και υιοθετώντας εξωφρενικές θεωρίες συνομωσίας, υποθάλπει τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία (Φραγκουδάκη, 2013). Μεταξύ των πηγών έμπνευσης των αντιλήψεων 
αυτών διακριτό ρόλο κατέχει η ιδιάζουσα εθνικιστική θεώρηση του χαρακτηριζόμενου ως 
αγίου της ελληνικής νεολαίας (Κιτσίκης, 2002) και πατέρα του πνευματικού κινήματος του 
ελληνοκεντρισμού και του ελληνικού εθνικισμού, Περικλή Γιαννόπουλου (Μελετόπουλος, 
2004).  

Στο παρόν άρθρο, μετά από μια προσπάθεια εννοιολογικής αποσαφήνισης των όρων έθνος 
και εθνικισμός, σχολιάζονται οι συνθήκες διαμόρφωσης του ελληνικού εθνικισμού από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τη δεκαετία του 1920 και διαγράφεται το θεωρητικό 
πλαίσιο της εθνικιστικής οπτικής του Περικλή Γιαννόπουλου. Ακολούθως, εξετάζεται το 
αντιφατικό πλαίσιο διδασκαλίας της Ιστορίας στη χώρα μας και διαπιστώνεται πως το 
μάθημα αυτό αποτελεί διαχρονικά  έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς ανάπτυξης 
της κυρίαρχης εθνικής αφήγησης και των προερχόμενων από αυτήν εθνικιστικών 
αισθημάτων (Αβδελά, 1998; Φραγκουδάκη, 1997). Αναδεικνύεται, ταυτόχρονα, η συμβολή 
της σχολικής Ιστορίας στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης, νοούμενης ως 
αποτέλεσμα του ιστορικού γραμματισμού (Ρεπούση, 2007), καθώς και το ότι η γνώση γύρω 
από το ζήτημα του εθνικισμού αποτελεί σημαντική διάσταση της εκπαίδευσης από ιστορική 
και κοινωνιολογική σκοπιά (McDonough, 2013). Η παιδαγωγική λειτουργία της σχολικής 
Ιστορίας, δηλαδή, συνδέεται αναπόσπαστα πλέον με το είδος του πολίτη που επιδιώκεται 
να διαμορφωθεί μέσω του σχολείου σε έναν κόσμο με εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική, 
κοινωνική και θρησκευτική πολυμορφία (Αβδελά, 1998; Κυρκίνη, 2001).  

Στόχος είναι να αναδειχτεί η χρησιμότητα της κριτικής ανάλυσης κειμένων του 
Γιαννόπουλου στο μάθημα της Ιστορίας της Γ’ Λυκείου, καθώς εκτιμάται ότι η ανάλυση του 
ιδιότυπου εθνικισμού του και η αντιπαραβολή του με σύγχρονες εκδηλώσεις του 
φαινομένου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του ιστορικού γραμματισμού των μαθητών 
και, στο μέτρο του δυνατού, στην αποδόμηση του θεωρητικού υποβάθρου του 
αναδυόμενου στη χώρα εθνικισμού αλλά και κάθε ανάλογου φαινομένου.  
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Έθνος και εθνικισμός 

Η έννοια του έθνους 

Η φυσική ανθρώπινη ανάγκη συνύπαρξης σε ομάδες, έχοντας εκπληρωθεί ήδη από τα 
πρώτα στάδια της δημιουργίας των κοινωνιών υπό τη μορφή ποικίλων συνενώσεων, 
οδήγησε από την πρώτη περίοδο της γραπτής ιστορίας στην ανάπτυξη του φυλετικού 
αισθήματος και στη διαμόρφωση των αντιλήψεων περί πατρώας γης (Δεμερτζής, 2004). 
Πολύ αργότερα, ο Ηρόδοτος, επιχειρώντας να περιγράψει το αίσθημα του συνανήκειν των 
Ελλήνων, υπογράμμισε την ενότητά τους βάσει κοινών χαρακτηριστικών όπως η καταγωγή, 
η γλώσσα, η θρησκεία και οι συνήθειες, δίνοντας έναν πρώιμο ορισμό της έννοιας του 
έθνους (Παπαστεφάνου, 2011). Η εμφάνιση του έθνους με τη σύγχρονη μορφή του 
συνδέεται με την προοδευτική αποδυνάμωση των φεουδαλικών δομών και του μονάρχη ως 
κεντρικού σημείου αναφοράς και, ακολούθως, με τον σχηματισμό του έθνους - κράτους, 
μιας νέας οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής οντότητας με σαφή γεωγραφικά όρια και 
ισχυρό ενοποιητικό χαρακτήρα, η οποία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής 
ρευστότητας που κυριάρχησε στη Δυτική Ευρώπη μετά τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική 
Επανάσταση. Το νέο αυτό μόρφωμα του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, 
καθώς συνδέθηκε με τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της πολιτικής ζωής και τη μετάβαση 
από τον υπήκοο στον πολίτη, στήριξε την ενότητα και τη βιωσιμότητά του στην επίκληση 
στο έθνος, το οποίο με την έννοια του συνόλου των πολιτών αποτέλεσε πηγή κάθε 
εξουσίας, επικρατώντας σταδιακά ως ο κατ’ εξοχήν ενοποιητικός παράγοντας των 
κοινωνιών (Βέικος, 1999; Puhle, 1994). 

Το έθνος αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πολιτισμικό, γλωσσικό, διανοητικό και 
συναισθηματικό φαινόμενο (Παπαστεφάνου, 2011), γεγονός που δεν έχει καταστήσει 
εφικτή την αποδοχή ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, ούτε έχει επιτρέψει τον ακριβή 
καθορισμό του περιεχομένου του (Δεμερτζής, 2004) ή το σημείο όπου διαφοροποιείται 
σαφώς από τη συγγενική έννοια της εθνότητας (Σβορώνος, 2004). Σύμφωνα με τις 
παλαιότερες ρομαντικές αντιλήψεις των Herder και Fichte, ανάγεται σε μια υπερβατική και 
αμετάβλητη κοινωνική οντότητα πολιτισμού έξω από χρονικά όρια, αποτελώντας την 
έκφραση ενός μεταφυσικού λαϊκού πνεύματος, και συγκροτείται πρωτίστως στη βάση της 
βιολογικής συγγένειας των ανθρώπων που το απαρτίζουν (Κιτρομηλίδης, 1997; Ξιφαράς, 
1995). Για τη βουλησιαρχική θεωρία του Εrnest Renan συνιστά μια πνευματική αρχή 
απαρτιζόμενη από την επιθυμία διατήρησης της μνήμης των προγόνων και είναι προϊόν της 
ορμητικής εισόδου των μαζών στον δημόσιο χώρο (Λέκκας, 2011). Κατά τον Benedict 
Anderson αποτελεί μια «φαντασιακή κοινότητα», με την έννοια ότι η εθνική ταυτότητα 
είναι επινοημένο κατασκεύασμα στο πλαίσιο του έθνους - κράτους, στη συγκρότηση του 
οποίου αποδίδεται ιδιαίτερος ρόλος, μεταξύ άλλων, στην έντυπη μορφή που απέκτησαν οι 
εθνικές γλώσσες κατά την περίοδο της δυναμικής ανέλιξης του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος (Anderson, 1997). Γενικότερα, το έθνος θεωρείται ένα κοινωνικό ή 
εθνοσυμβολικό κατασκεύασμα που ορίζεται αναφορικά με ένα υφιστάμενο ή όχι κράτος 
(Puhle, 1994), συγκροτείται με την επανερμηνεία προϋπαρχόντων πολιτισμικών μοτίβων, 
εθνικών δεσμών και συναισθημάτων (Smith, 1998) και διαμορφώνεται υπό την επίδραση 
ποικίλων παραγόντων σε συνεχή εξελικτική διαλεκτική πορεία εντός ενός συγκεκριμένου 
χρονικού πλαισίου, αλλά όχι ενιαία ή γραμμικά (Αξελός, 1998). Βασική προϋπόθεσή του 
είναι η ενιαία εθνική συνείδηση (Σκοπετέα, 1988), που αποτελεί προϊόν της κοινής 
βούλησης συνύπαρξης των μελών του και της ομογενοποιητικής λειτουργίας μηχανισμών, 
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όπως η κρατική γραφειοκρατία, το μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα και η στρατιωτική θητεία 
(Βέικος, 1999).  

Σχετικά με το κατά πόσον το έθνος προϋπάρχει του εθνικού κράτους ή αποτελεί παράγωγό 
του έχουν προκληθεί έντονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις (Λέκκας, 2011). Σε ό,τι αφορά, 
ειδικότερα, το ελληνικό έθνος έχουν διαμορφωθεί δύο σχολές σκέψης με αντικρουόμενη 
επιχειρηματολογία γύρω από το ζήτημα της αμφισβητούμενης «συνέχειάς» του ανά τους 
αιώνες. Η πρώτη ανιχνεύει μια λανθάνουσα αλλά οπωσδήποτε δεδομένη πολιτιστική και 
εθνολογική συνέχεια του Ελληνισμού, που οδήγησε σταδιακά στην οριστική διαμόρφωση 
της νεοελληνικής συνείδησης στις αρχές του 19ου αιώνα, επισημαίνοντας τον προκρούστειο 
χαρακτήρα της ταύτισης του έθνους και της εθνικής ιδέας με την αστική τάξη 

(Καραμπελιάς, 2015; Σβορώνος, 2004). Η δεύτερη υποστηρίζει, αντίθετα, ότι το ελληνικό 
έθνος αποτελεί προϊόν ένταξης σε μια νοερή κοινότητα (Βερέμης, 1997), που 
διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του Διαφωτισμού και της «εθνικής αφύπνισης» 
(Κιτρομηλίδης, 1997), και πως σημασία δεν έχει τόσο η κατευθείαν φυσική συγγένεια 
σύγχρονων και αρχαίων Ελλήνων, αλλά η αίσθηση της συνέχειας που δημιουργούν οι αξίες 
και τα σύμβολα που συγκροτούν τη συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα (Smith, 1998). 
Αναγνωρίζεται μάλιστα ως εντυπωσιακό επίτευγμα παγκοσμίως το ότι η ελληνική διανόηση 
πέτυχε κατά τον 19ο αιώνα να ταυτίσει στη συνείδηση των Ελληνοφώνων την Αρχαιότητα 
με την Ορθοδοξία, κάτι που τους προσέδωσε ταυτότητα, ψυχολογική ασφάλεια και αίγλη 
(Nairn, 1989).  

Έχει, ωστόσο, παρατηρηθεί ότι η έμφαση στο πολιτικό στοιχείο ως κύριο συνεκτικό του 
εθνικού αισθήματος, καθώς αντιμετωπίζει το έθνος ως παράγωγο μιας πνευματικής 
δημιουργίας εκ του μηδενός, τείνει να υποτιμά τους προϋπάρχοντες του έθνους - κράτους 
λανθάνοντες εθνοτικούς δεσμούς, ιδιαίτερα στην περίπτωση κοινωνικών συνόλων με 
μακρά ιστορική διαδρομή που συντήρησαν μια ενιαία διακριτή ταυτότητα των μελών τους, 
όπως ο Ελληνισμός (Καραμπελιάς, 2015; Σβορώνος, 2004). Ο ισχυρισμός δε ότι το έθνος 
συνιστά αυθαίρετη διαμόρφωση του πρόσφατου παρελθόντος, καθώς υπονοεί τη 
δυνατότητα υπέρβασής του υπό προϋποθέσεις, υποκρύπτει, ενδεχομένως, την καθόλου 
ουδέτερη ιδεολογικά επιθυμία επιβολής κοσμοπολιτικών ιδεωδών και την άρνηση του 
δικαιώματος στη διαφορά και στον αυτοκαθορισμό (Αξελός, 1998; Παπαστεφάνου, 2011).  

Το φαινόμενο του εθνικισμού 

Η διαδικασία σχηματισμού ομοιογενών εθνικών κρατών οδήγησε στη δημιουργία του 
ιδεολογικού πλαισίου εντός του οποίου αναδύθηκε ο εθνικισμός, μια πολιτική ιδεολογία 
επαναστατικής φύσης ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες. Ο 
εθνικισμός, ανανοηματοδοτώντας το έθνος, ρίζωσε βαθιά στη δυτική πολιτική ρητορεία 
και, επεκτεινόμενος εν συνεχεία ως ιδεολογία και πρακτική παγκοσμίως (Kedourie, 1999; 
Puhle, 1994), συνέβαλε στην κοινωνική συνεκτικότητα και στην ενίσχυση της εθνικής 
ταυτότητας μέσω της αναδημιουργίας του ένδοξου εθνικού παρελθόντος (Φραγκουδάκη, 
1997). Η βαθύτερη προέλευσή του εντοπίζεται στις ρευστές συνθήκες που προέκυψαν από 
τον καπιταλισμό και την αποικιοκρατία και έθεταν σε κίνδυνο την πολιτισμική ύπαρξη των 
εθνικών κοινοτήτων (Jusdanis, 2001). Αποτέλεσε, δηλαδή, υπό κάποια έννοια τη φυσική 
απάντηση απέναντι στην κατάρρευση του μέχρι τότε κοινωνικού σχηματισμού, γεγονός που 
οδήγησε τους ανθρώπους να στραφούν προς το υπεριστορικό έθνος, επιθυμώντας να 
ανήκουν σε μία κοινότητα με διάρκεια, οπότε κοσμικές από τη φύση τους πραγματικότητες, 
όπως η φυλή, η πατρίδα και η παράδοση απέκτησαν ιερή υπόσταση (Smith, 1998). Γενικά, 
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πάντως, ανάγεται στη διαδικασία σχηματισμού του έθνους - κράτους στην Ευρώπη και, 
συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν προϋπήρχαν όλες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία του, οπότε τοπικά, φυλετικά και εθνικά συναισθήματα 
μετεξελίχτηκαν σε ένα είδος εξωστρεφούς επιθετικότητας χαρακτηριζόμενης από συνεχώς 
μη ικανοποιήσιμους στόχους (Καμένκα, 1998; Kedourie, 1999). 

Συνήθως, ο εθνικισμός περιγράφεται ως ένα είδος παθολογικής αγάπης προς το έθνος, το 
οποίο αναγορεύεται σε ανώτερο από τα άλλα, προς κάποια από τα οποία προβάλλει συχνά 
αξιώσεις υπεροχής (Παπαστεφάνου, 2011). Ως η κατ’ εξοχήν ενοποιητική ιδεολογία του 
εθνικού κράτους, αποβλέπει στην πολιτισμική ομογενοποίηση με βασική μέριμνα την 
πολιτική κατοχύρωση του έθνους, εκλαμβανόμενου ως ξεχωριστής και μοναδικής ομάδας 
ανθρώπων (Λέκκας, 2011), ενώ μεγεθύνει ταυτόχρονα τον αντιπαραθετικό χαρακτήρα της 
εθνικής ταυτότητας έναντι της ετερότητας, καλλιεργώντας μια μόνιμη αίσθηση έξωθεν 
απειλής (Βέικος, 1999). Θεωρώντας δε αυτονόητη τη διάκριση της ανθρωπότητας σε έθνη, 
δεν αποδέχεται άλλον τρόπο διακυβέρνησης πέραν της εθνικής αυτοδιάθεσης (Kedourie, 
1999). Αν εξεταστούν μάλιστα οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζεται, 
κατηγοριοποιείται σε πρωτογενή εθνικισμό, όταν σκοπός είναι ο προσδιορισμός και η 
διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα των κρατών, και σε δευτερογενή, όταν έχει 
απελευθερωτικό, αποσχιστικό ή ενοποιητικό χαρακτήρα, ενώ κατά καιρούς έχει λάβει 
δημοκρατική ή απολυταρχική, σοσιαλιστική ή αντιδραστική, προοδευτική ή αναχρονιστική 
μορφή (Καμένκα, 1998; Λέκκας, 2011). Του αποδίδεται, τέλος, διττή λειτουργία, εφόσον όχι 
μόνο επιχειρεί να ερμηνεύσει την εθνική πραγματικότητα, αλλά και να την αναπλάσει μέσω 
της ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας και της επιλεκτικής θεώρησης του παρελθόντος 
(Λέκκας, 2011). Υπό αυτή την έννοια θεωρείται πως έχει καταστροφική φύση, εφόσον 
εξαλείφει ή προσαρμόζει σε εθνικά πρότυπα τα προϋπάρχοντα πολιτισμικά μοτίβα (Gellner, 
1994), αν και βάσει μιας άλλης προσέγγισης ο ρόλος του είναι απαραίτητος στη διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς (Jusdanis, 2001).  

Συχνά, διακρίνεται από τον πατριωτισμό ή προοδευτικό εθνικισμό, δηλαδή από τη 
συναίσθηση του εθνικού ανήκειν που δεν ωραιοποιεί υποχρεωτικά το παρελθόν και θεωρεί 
καθήκον την αυτοδιάθεση της κοινότητας, την υπεράσπισή της από εξωτερική απειλή και 
την προαγωγή της συλλογικής της ευημερίας (Αξελός, 1998; Grosby, 2001). Βάσει μιας 
άλλης οπτικής, ωστόσο, η διάκριση αυτή θεωρείται αυθαίρετη δεδομένου ότι η σκληρή 
πραγματικότητα των διακρατικών σχέσεων μπορεί να μεταμορφώσει το αγνό εθνικό 
συναίσθημα σε σοβινισμό, δηλαδή σε αντιδραστικό και επιθετικό εθνικισμό (Καμένκα, 
1998). Το βέβαιο είναι ότι, μολονότι ο εθνικισμός αντιμετωπίζεται συχνά ως μια παροδική 
φάση της ιστορικής εξέλιξης (Berlin, 2003; Ναιρν, 1998), παραμένει εξαιρετικά ανθεκτικός, 
όπως καταδεικνύει ο εθνικιστικός χαρακτήρας πολλών κινημάτων ή επαναστάσεων κατά 
την ανάδυση νέων κρατών μετά τη διάλυση αρκετών υπερεθνικών οντοτήτων στο δεύτερο 
μισό και στο τέλος του 20ού αιώνα (Habermas, 2003; Hobsbawm, 1994). 

Όψεις του ελληνικού εθνικισμού ως τις αρχές του 20ού αιώνα  

Ιδεολογικό πλαίσιο  

Το νεοελληνικό κράτος, που αναδύθηκε το 1830 από τον απελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν ικανοποιούσε παρά ένα ελάχιστο 
μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Η κρατική επικράτειά του γινόταν αισθητή ως 
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περιθωριακός χώρος σε σχέση με το πεδίο δράσης του Ελληνισμού κατά την 
προεπαναστατική περίοδο, γεγονός που συνέβαλε στην πεποίθηση πως οι στόχοι της 
Επανάστασης έμεναν ανολοκλήρωτοι (Σκοπετέα, 1988). Έτσι, το νέο κράτος ανέλαβε 
σταδιακά τον ρόλο του εθνικού κέντρου μιας πολύ πιο εκτεταμένης εθνικής κοινότητας, 
που συνιστούσε μια ενιαία γλωσσική, θρησκευτική και πολιτισμική οντότητα, η οποία 
περιελάμβανε εκτός από τους Έλληνες του ελεύθερου κράτους, τους Ελληνορθόδοξους της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Ιονίων Νήσων, της Κύπρου και της διασποράς 
(Kιτρομηλίδης, 1997). Κατά συνέπεια, ως προτεραιότητα της πολιτικής του ετέθη ο 
αλυτρωτισμός, δηλαδή η διεκδίκηση όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφών όπου 
διαβιούσαν ελληνικοί πληθυσμοί και η ενσωμάτωσή τους σε ένα κράτος με πρωτεύουσα 
την Κωνσταντινούπολη. Πολιτική έκφραση του ελληνικού αλυτρωτισμού αποτέλεσε η 
«Μεγάλη Ιδέα», η οποία πήρε διαστάσεις εθνικής ψύχωσης συνιστώντας διαρκή ιδεολογική 
αναφορά του κράτους ως τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα (Ρεπούση, 1994; 
Σκοπετέα, 1988). Η Μεγάλη Ιδέα, κρατώντας αποστάσεις στο ιδεολογικό επίπεδο από την 
κληρονομιά του Διαφωτισμού, που είχε παράσχει το αρχικό ερέθισμα για τον Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας, και από το κυριαρχούμενο από τον Νεοκλασικισμό ιδεολογικό κλίμα της 
Βαυαροκρατίας, επιδίωξε μέσω του τονισμού της γενετικής και πολιτισμικής σχέσης του 
μεσαιωνικού ελληνόφωνου ορθόδοξου γένους των Ρωμαίων/Ρωμιών με τους Νεοέλληνες 
να νομιμοποιήσει τις εθνικές βλέψεις σε σημαντικό τμήμα της παλαιάς Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας (Σκοπετέα, 1988). Η στρατιωτική, ωστόσο, ήττα της Ελλάδας το 1922 
σηματοδότησε ουσιαστικά τη χρεοκοπία του χωρίς όρια μεγαλοϊδεατικού αλυτρωτισμού, 
οδηγώντας στον κλονισμό των μέχρι τότε σταθερών της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας 
και στην ανάγκη συνολικής ανασυγκρότησής της (Ξιφαράς, 1995). Σύμφωνα, πάντως, με μια 
εκ διαμέτρου διαφορετική ερμηνεία, κατά την περίοδο εκείνη επιδιώχθηκε η πολιτειακή 
ανασυγκρότηση του «ιστορικού χώρου» του υστεροβυζαντινού ελληνισμού ως αναγκαία 
προϋπόθεση για την πραγμάτωση της ελληνικής Αναγέννησης. Οι απόψεις δε περί 
επεκτατικού εθνικισμού θεωρούνται απαξίωση της προσπάθειας εθνικής ολοκλήρωσης και 
αποδίδονται σε έναν αναθεωρητικού είδους ιδεοληπτικό εθνομηδενισμό, προωθούμενο 
σήμερα από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών και ιδεολογικών ελίτ του τόπου 
(Καραμπελιάς, 2015). 

Σε κάθε περίπτωση, η ιδεολογική υποστήριξη του ελληνικού εθνικισμού, από τα πρώτα 
στάδια της δημιουργίας του κράτους, προσφέρθηκε από τη θέση περί αδιάλειπτης 
παρουσίας του Ελληνισμού στην ιστορική του κοιτίδα. Η αμφισβήτηση εκ μέρους του 
Γερμανού ιστορικού Fallmerayer της βιολογικής συγγένειας μεταξύ αρχαίων και νεότερων 
Ελλήνων (Φαλλμεράυερ, 1984) εξελήφθη ως απειλή για την ελληνική ταυτότητα, 
προξενώντας την αντίδραση της εθνικής ρομαντικής ιστοριογραφίας (Πολίτης, 2009). Έτσι, 
με προεξάρχοντες τους ιστορικούς Ζαμπέλιο και Παπαρρηγόπουλο και με τη συνδρομή 
ξένων επιστημόνων αλλά και πορισμάτων της αρχαιολογικής και λαογραφικής έρευνας 
αναπτύχθηκε μια αντιρρητική επιχειρηματολογία με την οποία εδραιώθηκε για πρώτη 
φορά η εθνική αφήγηση που συνδέει την ομηρική αρχαιότητα με τη σύγχρονη Ελλάδα 
μέσω του Βυζαντίου. Διατυπώθηκε, δηλαδή, το τριμερές σχήμα της αδιάσπαστης συνέχειας 
του Ελληνισμού διά μέσου των αιώνων βάσει τεκμηρίων κυρίως πολιτισμικού 
περιεχομένου, όπως η αφομοιωτική του δύναμη, η γλώσσα, τα έθιμα και οι μύθοι (Λέκκας, 
2011; Πολίτης, 2009; Σκοπετέα, 1988). Ως αποτέλεσμα αυτού, πέραν της ενίσχυσης της 
εθνικής αυτοσυνειδησίας, της περαιτέρω ταύτισης με το παρελθόν, αλλά και μιας άγονης 
συχνά προγονοπληξίας (Ηρακλείδης, 2001), η ομοιομορφία και η ομοιογένεια κατέστησαν 
κυρίαρχοι όροι του εθνικού πολιτισμικού λόγου, ενώ αποσιωπήθηκε μεθοδικά ότι τα άτομα 

http://www.biblionet.gr/author/20040/%CE%99%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%85%CE%B5%CF%81
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έχουν μια πληθώρα ιεραρχημένων και άνισων κοινωνικών ταυτοτήτων (Φραγκουδάκη, 
1997). Ενισχύθηκε, λοιπόν, ο εθνοκεντρισμός στην ελληνική κοινωνία με την αποφασιστική 
συμβολή και της πολιτικής «εθνικοποίησης της θρησκείας», που ενδυνάμωσε τον ρόλο της 
ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά τη μονομερή απόσχισή της από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως (Kιτρομηλίδης, 1997; Λέκκας, 2011).  

Ο ιδιάζων εθνικισμός του Περικλή Γιαννόπουλου 

Από τον ύστερο 19ο έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα η εναγώνια αναζήτηση του 
περιεχομένου της ελληνικής ταυτότητας, σε συνάρτηση με την κυριαρχία του ιδεώδους της 
εθνικής ολοκλήρωσης, συνδέθηκε στενά με την καθιέρωση της «ελληνικότητας», μιας 
έννοιας έντονα φορτισμένης ιδεολογικά, που αντιπροσώπευε το αντιστάθμισμα του 
ελληνικού εθνικισμού έναντι των δυτικοευρωπαϊκών ιδεολογικών επιρροών (Ξιφαράς, 
1996). Παράλληλα, η εμφάνιση της γεωκλιματικής θεωρίας και των σχετικών με αυτήν 
ιδεών του βιολογικού και εδαφικού ντετερμινισμού επιχείρησε να ερμηνεύσει με 
θετικιστικό τρόπο την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα των λαών, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνίες 
αποτελούν οργανισμούς καθοριζόμενους από το γεωγραφικό και φυσικό περιβάλλον, 
αναδεικνύοντας έτσι ως πρωταρχικούς παράγοντες πολιτισμικής διαφοροποίησης τη φυλή, 
τη γη και το κλίμα (Peckham, 2008; Τζιόβας, 2006). Οι ιδέες αυτές υιοθετήθηκαν και από 
Έλληνες λογίους, που τις εφάρμοσαν στην προσπάθεια ερμηνείας της υφής του ελληνικού 
πολιτισμού και στην προοπτική ανανέωσης της εθνικής θεωρίας, ιδίως μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή (Ξιφαράς, 1996). Ο πολιτιστικός εθνικισμός, όπως και ο 
αντίστοιχος πολιτικός, αποτέλεσαν ουσιαστικά τη ρομαντική έκφραση νοσταλγίας για ένα 
εξιδανικευμένο ηρωικό παρελθόν, που έπρεπε να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη 
συλλογική αναγέννηση του έθνους (Smith, 1998).  

Σε αυτό το ιδεολογικό κλίμα έκανε την εμφάνισή του το 1903 με το δοκίμιο το Νέον Πνεύμα 
ο λόγιος, λογοτέχνης και δημοσιογράφος Περικλής Γιαννόπουλος (1869-1910), ο οποίος 
αποτέλεσε –μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη– τον κυριότερο εκφραστή της εθνικιστικής 
ιδεολογίας κατά την περίοδο αυτή και τον εισηγητή της ελληνοκεντρικής γραμμής στη 
διανόηση του τόπου (Μελετόπουλος, 2004; Peckham, 2008). Στο πρωτοποριακό 
συγγραφικό του έργο υπεραμύνθηκε της δημιουργίας ενός νέου ανόθευτου ελληνικού 
πολιτισμού βασιζόμενου στη λαϊκή παράδοση, βάλλοντας ιδεολογικά εναντίον της 
«ολέθριας επίδρασης» του ευρωπαϊσμού στον οποίο απέδιδε την ευθύνη για την αλλοίωση 
της «Τρισμέγιστης Δύναμης» της ελληνικότητας (Γιαννόπουλος, 2005). Ανέδειξε μεταξύ των 
αιτίων της «εθνικής καταπτώσεως» της εποχής του τον γραικυλισμό και την ξενομανία 
(Γιαννόπουλος, 2010), αντιτάσσοντας τον εθνικισμό στον ολέθριο, κατ’ αυτόν, διεθνισμό 
(Κιτσίκης, 2002). Κατέστησε, δηλαδή, τους Νεοέλληνες υπεύθυνους για την πνευματική 
τους κατάπτωση, τον «φραγκοραγιαδισμό», καλώντας τους σε μια πνευματική επανάσταση 
που θα μπορούσε να προκύψει μόνο αν οι καλλιτέχνες εξοικειώνονταν με τα τοπία, το 
χρώμα και το φως της χώρας (Γιαννόπουλος, 2005). Τόνισε, ταυτόχρονα, με πάθος την 
πεποίθησή του στις ελληνικές δυνατότητες για εθνική αναγέννηση, εξυμνώντας την 
ανωτερότητα της «Ελληνικής Φυλής» (Γιαννόπουλος, 2005; Τζιόβας, 2006), που στη σκέψη 
του αποτελεί μια πολιτισμική και ψυχική οντότητα με αποκλειστικό προορισμό τον 
«Εξανθρωπισμό της Οικουμένης», όπως απέδειξε και η καθοριστική συμβολή της στην 
επικράτηση του Χριστιανισμού (Γιαννόπουλος, 2010). Υιοθετώντας, ειδικότερα, την 
περιβαλλοντική ερμηνεία της γεωκλιματικής θεωρίας εξέφρασε στα έργα του η Ελληνική 
Γραμμή και το Ελληνικόν Χρώμα την πνευματική, λόγω φύσεως, υπεροχή των Ελλήνων –
«της πνευματικής αριστοκρατίας των λαών»–  έναντι όλων των άλλων, κάτι που 
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αντανακλάται στον ψυχισμό τους, στις εκδηλώσεις τους και σε κάθε είδους δημιούργημά 
τους (Γιαννόπουλος, 2005; Κιτσίκης, 2002), αμφισβητώντας τρόπον τινά ακόμα και την 
ανθρώπινη υπόσταση στους μη Έλληνες (Ρεπούση, 1994). 

Ο Γιαννόπουλος, μελετώντας παράλληλα με τα ελληνικά τοπία την ιστορία και την τέχνη 
όλων των περιόδων του Ελληνισμού, κατόρθωσε να συνδυάσει επιτυχημένα τα συνθήματα 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και του γαλλικού Νατουραλισμού. Προέβαλε, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, την οργανική σύνδεση μεταξύ αττικού τοπίου και κλασικής πολιτιστικής 
δημιουργίας καταλήγοντας σε ένα όραμα τελειότητας με την υποστήριξη της θέσης ότι 
βάση της ελληνικής κλασικής αισθητικής υπήρξε η «Ελληνική Γη» όπου αναζήτησε την 
«Αρχή των Πάντων» (Γιαννόπουλος, 2005; Δημαράς, 1999). Υποστήριξε, συγκεκριμένα, ότι η 
«Ελληνική Γη» δημιουργεί κατ’ εικόνα και ομοίωσή της τον «Έλληνα Άνθρωπο», ο οποίος 
μέσω των κοινοτήτων του διαμορφώνει τις εντελώς μοναδικές «Ελληνικές Αλήθειες», ενώ η 
απώλεια ταύτισης με την πατρώα γη, τη συνείδηση της φυλής και την αλήθεια της 
κοινότητας οδηγεί νομοτελειακά τον Ελληνισμό στον αφανισμό (Κιτσίκης, 2002). Με τον 
αισθητικό εδαφισμό του η αποθέωση της «Ελληνικής Φύσης» και η λατρεία του «Ελληνικού 
Φωτός» και τοπίου πέραν από κάθε όριο πνευματοποιήθηκαν και έγιναν ο υπέρτατος 
αναβαθμός της «Ελληνικής Ιδέας», που ανήχθη σε κύριο συστατικό μοναδικότητας και 
ιδιοτυπίας. Η καθαρότητα και η ενότητα των γραμμών του ελληνικού τοπίου 
συμπληρωματικά με την ιδέα του φωτός –την οποία αντιδιέστειλε στο σκότος των βόρειων 
χωρών, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή συμβολή του στην ανάδειξη μιας μοναδικής 
ελληνικής χρωματικής γκάμας μέσα από τα έργα της ζωγραφικής– συγκρότησαν στη θεωρία 
του δύο γήινες και, ταυτόχρονα, υπερβατικές πραγματικότητες του ελληνικού χώρου 
(Γιαννόπουλος, 2007).  

Αναμφισβήτητα, το έργο, ο ιδιόρρυθμος βίος και η μελοδραματική αυτοκτονία του 
αποτέλεσαν πρόκληση για τα συντηρητικά δεδομένα της κοινωνίας του, ενώ η ιδιότυπη 
σκέψη του περί μιας ελληνικότητας φυσιοκρατικού και μεταφυσικού χαρακτήρα επηρέασε 
αποτελεσματικά μια εκτεταμένη πλευρά της πνευματικής ζωής του τόπου –κυρίως της 
γενιάς του Τριάντα– και χρησιμοποιήθηκε ως ερμηνευτικό εργαλείο αναζήτησης και 
κυοφορίας νέων εθνικών οραμάτων (Μελετόπουλος, 2004; Τζιόβας, 2006). Μολονότι δεν 
έλειψαν ήδη στην εποχή του οι φωνές που τον αντιμετώπισαν ως έναν θορυβώδη 
δημοσιογράφο, ουτοπιστή ελληνολάτρη ή πληθωρικά ρητορικό και αντίθετο προς την 
αρχαιοελληνική λιτότητα και σαφήνεια παρακμιακό ελληνόπληκτο Ευρωπαίο (Ξιφαράς, 
1996), το αμφιλεγόμενο έργο του υπήρξε σημαντικό, γιατί με την ακράδαντη πίστη του στην 
έλευση ενός νέου πολιτισμού στηριζόμενου σε παραδοσιακά θεμέλια διαφύλαξε τις 
κοινωνικές ισορροπίες μετά την κατάρρευση του Μεγαλοϊδεατισμού, αναθέτοντας στη 
φύση τον ρόλο του νέου καταφυγίου της εθνικής ταυτότητας (Μελετόπουλος, 2004).  

Σχολική ιστορία και ιστορικός γραμματισμός 

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η ιστορική επιστήμη πραγματοποίησε τεράστια άλματα 
κυρίως μέσα από τις μαρξιστικές ιστοριογραφικές σχολές και, ειδικότερα, τη σχολή των 
Annales, η οποία ως «Νέα Ιστορία» αμφισβήτησε την κυρίαρχη μέχρι τότε θετικιστική - 
ιστορικιστική μεθοδολογία, γεγονός που σε συνδυασμό με την ευρύτερη ανανέωση της 
παιδαγωγικής επιστήμης επηρέασε και τη σχολική Ιστορία (Αβδελά, 1998; Κόκκινος, 1998). 
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Υπό την επίδραση των νέων επιστημονικών ρευμάτων απορρίφθηκε η λειτουργία του 
μαθήματος με στόχο την εθνική ή κοινωνική συνοχή και η ιστορική γνώση έπαψε να είναι 
συνώνυμη της απλής αναπαραγωγής πληροφοριών, ενώ παράλληλα εγκαταλείφθηκε η 
αποσπασματική γεγονοτολογία και το ενδιαφέρον στράφηκε προς τομείς της ανθρώπινης 
δράσης μέχρι τότε σχεδόν αγνοημένους. Επιδιώχθηκε να γίνει η Ιστορία μια μορφή 
διανοητικής άσκησης για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη διεύρυνση των 
πνευματικών οριζόντων του μαθητή, ώστε αυτός να μη λειτουργεί απλά ως αποδέκτης 
ιστορικών γνώσεων αλλά και ως παραγωγός της Ιστορίας (Κυρκίνη, 2001; Ρεπούση, 2000). 
Ετέθη, συγχρόνως, ως προτεραιότητα το να μπορεί ο μαθητής να αντιλαμβάνεται την 
αλληλεξάρτηση λαών και γεγονότων, να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της 
αλληλοκατανόησης και να μαθαίνει να ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα αναπτύσσοντας την 
επιχειρηματολογική του ικανότητα (Αβδελά, 1998).  

Η ανανέωση στον χώρο της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας και της διδακτικής μεθοδολογίας 
οδήγησε και στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση σε μεταρρυθμίσεις που απέβλεπαν σε 
μια εναλλακτική ιστορική παιδεία, οι οποίες πάντως δεν έχουν επιτύχει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, αφού πήραν κυρίως τη μορφή αναθεώρησης της διδακτέας ύλης (Μακρής, 
1998). Τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα κινούνται στις κατευθύνσεις των σύγχρονων 
επιστημολογικών εισηγήσεων (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι, 2002) και της ενθάρρυνσης της ενεργού 
κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών με στόχο την καλλιέργεια των αρετών του σύγχρονου 
δημοκρατικού πολίτη και την προώθηση της δημοκρατικής πολιτειότητας (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2000). Η Πολιτεία, συνεπώς, έχει επιχειρήσει να επαναπροσδιορίσει ένα 
σύγχρονο πλαίσιο διδασκαλίας της σχολικής Ιστορίας (Μαυροσκούφης, 2005), αλλά 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το μάθημα αυτό αντιφατικά (Σακκά, 2016), ίσως επειδή η 
διαχείριση του παρελθόντος ως εθνικού ενέχει σημαντικά διαφοροποιημένες αναγνώσεις 
(Ρεπούση, 2000).  

Δεδομένης της παραδοσιακής ανάθεσης στην Ιστορία, ήδη από συστάσεως του 
νεοελληνικού κράτους, του ρόλου του «εθνικού και ηθικού φρονηματισμού» και, 
παράλληλα, της ιδεολογικής χρήσης της ιστορικής επιστήμης από την κυρίαρχη ιδεολογία, 
οι επιδιωκόμενοι στόχοι φαίνεται, λοιπόν, να αντιβαίνουν σημαντικά στην αντικειμενική 
πραγματικότητα, καθώς στην πράξη το μάθημα διατηρεί κατά βάση εθνικό χαρακτήρα και 
μόνο δευτερευόντως ιστορικό. Πράγματι, στον επίσημο σχολικό λόγο επικρατεί μια 
παραδοσιακή, συμβαντολογική και γραμμική αφήγηση που επικεντρώνεται στις έννοιες της 
συνέχειας και της ομοιογένειας και αντίκειται στον κριτικό προβληματισμό. Παρέχεται δε 
μια εικόνα του εθνικού εαυτού εξίσου στερεότυπη με την εικόνα των «άλλων», ενώ η πιο 
κραυγαλέα ένδειξη εθνοκεντρισμού αποτελεί η επιμονή στην περιγραφή του υπόλοιπου 
κόσμου με αφετηρία την Ελλάδα (Αβδελά, 1997; Μπαγιόνας, 1999). Ουσιαστικά, δηλαδή, 
μολονότι παρατηρείται κάποια αποστασιοποίηση από τα παλαιά αξιώματα της διδακτικής, 
εξακολουθούν να κυριαρχούν αρκετά κατάλοιπα του θετικιστικού μοντέλου βάσει του 
οποίου διδασκόταν αποκλειστικά ως πρόσφατα η Ιστορία (Μαυροσκούφης, 2005) με 
συνέπεια την ανεπαρκή καλλιέργεια του ιστορικού γραμματισμού στο σχολείο (Ρεπούση, 
2007).  

Οι ιστορικές πηγές στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιστορικού γραμματισμού 

Ο όρος γραμματισμός (ή εγγραμματισμός) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες κατανοώντας, 
παράγοντας και αντιμετωπίζοντας κριτικά τα κείμενα του γραπτού και προφορικού λόγου, 
καθώς και τα μη γλωσσικά (Μητσικοπούλου, 2001). Ο ιστορικός γραμματισμός, 
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συγκεκριμένα, αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η ιστορική σκέψη 
αρχικά των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των μαθητών. Αφορά τη μελέτη της ιστορίας σε 
σχέση με την κοινωνική της χρησιμότητα, δηλαδή αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας 
κριτικής σκέψης, κατανόησης και αυτοπροσδιορισμού του ατόμου στον κόσμο στον οποίο 
ζει, καθώς και στο να μπορεί αυτό να προβαίνει σε δυνητικές γενικεύσεις και συσχετίσεις 
του παρελθόντος με το παρόν (Lee, 2004; Ρεπούση, 2007).  

Κομβικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει, μεταξύ άλλων, η προσέγγιση των 
ιστορικών πηγών με κριτικό πνεύμα, κάτι που εντάσσεται στη σύγχρονη διδακτική αντίληψη 
η οποία δίνει έμφαση στη χρήση ενεργητικών μεθόδων και στην προώθηση της 
ανακάλυψης της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή (Κόκκινος 1998; Μαυροσκούφης, 2005). 
Αναμφισβήτητα, η μελέτη ποικίλων μορφών ιστορικών πηγών, σε συνδυασμό με τη 
δυναμική ερμηνεία τους βάσει της διδακτικής αρχής των πολλαπλών οπτικών, συμβάλλει 
ιδιαίτερα στη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης στο πλαίσιο των σύγχρονων 
κοινωνιών (Κυρκίνη, 2001). Η μελέτη τους, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά κυρίως 
μέσον της διδασκαλίας και οι μαθητές πρέπει να εξασκούνται στο να κρίνουν την 
εγκυρότητά τους (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, 2012). Και τούτο διότι οι πηγές, έχοντας ήδη 
κατασκευαστεί και επιλεγεί για να αποτελέσουν τα μέρη ενός ερμηνεύσιμου αρχείου, 
υπόκεινται σε περαιτέρω επιλογή, περικοπή, αναμόρφωση ή εξομάλυνση πριν 
χρησιμοποιηθούν στο μάθημα (Γατσωτής, 2004). Απαιτείται, συνεπώς, να διευκρινίζεται ότι 
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι «ανάγνωσής» τους, προσδιοριζόμενοι από εκείνο που κάθε 
φορά αποτελεί το ζητούμενο, και πως δεν αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες παρά μόνο στη 
βάση των ερωτημάτων που τίθενται (Ρεπούση, 2000).  

Γεγονός είναι πάντως πως η επιλογή του διδακτικού περιεχομένου –και συνεπώς η 
αξιοποίηση ιστορικών πηγών πέραν αυτών του διδακτικού εγχειριδίου– συναρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις μεθοδολογικές πρακτικές και αντίστροφα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
καλούνται να ενεργήσουν όμως εντός ενός ασφυκτικού Αναλυτικού Προγράμματος, που 
από τη δομή του δεν επιτρέπει την ευελιξία, καθώς εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο 
ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο να τους αφήνει περιθώρια ενεργητικής συμμετοχής 
στην τελική διαμόρφωση και ανάπτυξή του βάσει των διαφορετικών αναγκών, εμπειριών 
και δυνατοτήτων των μαθητών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Ιστορία θα μπορεί να «συνομιλεί» 
διαθεματικά με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Επιστήμες, παρέχοντας τη δυνατότητα 
πολυπρισματικών προσεγγίσεων με την αξιοποίηση πολυτροπικών μέσων και 
ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, 2012).  

Η ανάλυση κειμένων του Περικλή Γιαννόπουλου ως συμβολή στην ανάπτυξη 
του κριτικού ιστορικού γραμματισμού 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με σκοπό τη συμβολή στην καλλιέργεια του ιστορικού 
γραμματισμού των μαθητών προτείνεται η επεξεργασία, η κριτική ανάλυση και ο 
σχολιασμός αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων από το έργο του πρωτεργάτη του 
ελληνοκεντρισμού Περικλή Γιαννόπουλου στο μάθημα της Ιστορίας της Γ’ Λυκείου. 
Δεδομένης της ραγδαίας αλλαγής της δημογραφικής σύστασης του πληθυσμού και της 
παρουσίας σημαντικού ποσοστού αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο (Γκότοβος & Μάρκου, 
2003-2004), καθίσταται αυτονόητο ότι επιδιώκεται να καλλιεργηθούν οι κριτικές δεξιότητες 
όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, που συνάδουν με την προσπάθεια 
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διερεύνησης των μηχανισμών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ταύτιση των ατόμων με το 
έθνος τους.  

Η παιδαγωγική σημασία της κριτικής εξέτασης στην τάξη αντιπροσωπευτικών σημείων του 
έργου του Γιαννόπουλου πηγάζει από το ότι η ιδιαιτερότητα των αντιλήψεών του μπορεί να 
αποτελέσει ερέθισμα για συζήτηση και προβληματισμό, εισάγοντας στοιχεία αμφιβολίας 
και αβεβαιότητας για τη σταθερότητα των ιδεολογικών σχημάτων αλλά και του τρόπου με 
τον οποίο βιώνεται η ελληνικότητα –και γενικότερα η όποια εθνική ταυτότητα– σε κάθε 
εποχή. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική προσέγγιση κειμένων του, προσαρμοσμένη στο 
γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των μαθητών (Νάκου, 2000), αναμένεται να συμβάλει στην 
προσπάθεια απόκτησης εκ μέρους τους των κατάλληλων ερμηνευτικών εργαλείων, ώστε να 
καταστούν σταδιακά ικανοί να κατανοούν τους λόγους των εθνικιστικών εξάρσεων και, 
παράλληλα, να ερμηνεύουν τις διαφορές στη μορφή και την ένταση του φαινομένου σε 
κάθε εποχή, συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους. Η πρωτοτυπία των ιδεών του 
διανοητή και η επίδραση που άσκησε σε σημαντικό αριθμό λογοτεχνών, καλλιτεχνών και 
λογίων –όπως μπορεί να διαφανεί από τη παράλληλη μελέτη κειμένων με παρόμοια ή 
διαφορετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα– μπορεί, ενδεικτικά, να υποβοηθήσει 
αφενός στην ανάδειξη όψεων της ιδεολογικής διαμάχης μεταξύ φιλελεύθερων και 
συντηρητικών διανοουμένων γύρω από το θέμα της εθνικής ταυτότητας –επί παραδείγματι 
στο λογοτεχνικό πεδίο (Τζιόβας, 2006)– και αφετέρου στη συνειδητοποίηση ότι δεν 
υπάρχουν ιδεολογικά ουδέτερες ιστορικές πηγές (Κόκκινος, 2004). Η αντιπαραβολή επίσης 
σύγχρονων μορφών ξενοφοβικών εκδηλώσεων με την αντίστοιχη στερεοτυπική 
αντιμετώπιση από πλευράς Γιαννόπουλου του «άλλου», του ξένου, αναμένεται επίσης να 
οδηγήσει στην κατανόηση των εθνικιστικών όψεων της ξενοφοβίας (Kristeva, 2011; 
Τρουμπέτα, 2000) αλλά και στην ανάδειξη πτυχών της αντιπαραθετικής σχέσης μεταξύ 
Ελληνισμού και Ευρώπης (Τζιόβας, 2006), κάτι που έχει ιδιαίτερα επίκαιρη διάσταση.  

Εκτιμάται, ειδικότερα, ότι η επαφή με τη σκέψη του, που αποτελεί ένα ιδιόμορφο όσο και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των εθνικιστικών τάσεων της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του 
20ού αιώνα, μπορεί να παράσχει στους μαθητές την ευκαιρία κατανόησης των ποικίλων 
τρόπων εκδήλωσης του εθνικισμού σε διαφορετικές περιστάσεις. Μπορεί, επίσης, να τους 
επιτρέψει να αντιληφθούν τις μορφές με τις οποίες έχει εκφραστεί κατά καιρούς η έννοια 
του έθνους, δηλαδή είτε ως φυλετική, ψυχική, πολιτιστική, γλωσσική ή άλλη ενότητα είτε, 
όπως υποστηρίζεται από τον Γιαννόπουλο, ως οντότητα επηρεαζόμενη στενά από το 
περιβάλλον. Εν κατακλείδι, –κι αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό υπό τις παρούσες 
συνθήκες– η ιδιόμορφη θεωρία του ενδέχεται να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ανάπτυξη 
του εθνικισμού στις μέρες μας. Με την ανάδειξη, δηλαδή, της αφελούς με τα σύγχρονα 
δεδομένα επιχειρηματολογίας από την οποία πηγάζει η πεποίθησή του περί υπεροχής, 
μοναδικότητας και ανωτερότητας του ελληνικού έθνους σε σχέση με τα άλλα, επιδιώκεται 
να οδηγηθούν οι μαθητές στην υιοθέτηση μιας νηφάλιας στάσης γύρω από το ζήτημα της 
εθνικής αυτογνωσίας, προς όφελος ενός αναγκαίου και υγιούς πατριωτισμού.  

Προϋπόθεση επίτευξης των ανωτέρω αποτελεί η υπέρβαση της ατολμίας στις θεματικές 
επιλογές και η συνειδητοποίηση της ανάγκης στροφής του μαθήματος –έστω και για 
μερικές διδακτικές ώρες μέσα στη χρονιά– από το επίπεδο της γνωστικής προσέγγισης, σε 
εκείνο των σύνθετων ερωτημάτων στο πλαίσιο μιας θεματικού τύπου Ιστορίας, που 
αποτελεί μάλλον αναγκαιότητα στο Λύκειο (Σακκά, 2016). Αυτονόητο είναι ότι συνιστάται, 
πέραν της εκ των προτέρων στοιχειώδους κατατόπισης των μαθητών περί έθνους, 
εθνικισμού και Περικλή Γιαννόπουλου, η προσεκτική επιλογή από τον εκπαιδευτικό του 
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κατάλληλου σημείου της ύλης για την παράλληλη επεξεργασία των συγκεκριμένων πηγών. 
Υπό μία έννοια, μάλιστα, χρειάζεται να αμφισβητηθεί μερικώς η αδιαφιλονίκητη ηγεμονία 
του διδακτικού εγχειριδίου ως φορέα αυθεντίας (Αβδελά, 1998).  

Δεδομένου δε του εύρους των διδακτικών μεθόδων προτείνεται, ενδεικτικά, η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος μετά από την απαραίτητη προετοιμασία της τάξης 
(Ματσαγγούρας, 2000) και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών όπου κρίνεται αναγκαίο 
(Σολομωνίδου, 2006). Ως διδακτική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έμμεση 
διδασκαλία, καθώς παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να φανερώσουν τις δικές τους ιδέες 
και ενθαρρύνει τη γένεση αναπαραστάσεων από τα αντιληπτικά τους σχήματα στη βάση 
της επιστημολογικής κατεύθυνσης του εποικοδομητισμού (Θώδης, 2011). Το βασικό 
αξίωμα αυτού του μοντέλου είναι ότι η κατασκευή της νέας γνώσης αποτελεί μια 
προβληματική κατάσταση. Η ασυμφωνία των μελών της ομάδας προκαλεί αστάθεια που 
οδηγεί στην αναδιοργάνωση της προηγούμενης γνώσης και την κατάκτηση της νέας μετά 
από επεξεργασία των νέων πληροφοριών σε κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι a 
priori ιδέες έρχονται στην επιφάνεια, εκτίθενται σε συγκρουσιακές καταστάσεις στο 
εσωτερικό της ομάδας, ενώ οικοδομούνται άλλες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
αλλαγή του τρόπου σκέψης των μαθητών. Ο διδάσκων καλείται κυρίως να ενεργοποιήσει 
τους μηχανισμούς μάθησης και τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δομές, καθοδηγώντας 
βαθμιαία τους μαθητές στην ανάπτυξη νέων αντιλήψεων και προσανατολίζοντάς τους προς 
τον εντοπισμό ποικίλων μορφών αιτιότητας (Θώδης, 2011; Ψύλλος, Κουμαράς, & 
Καριώτογλου, 1993). Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, μια που αυτά τα κείμενα έχουν 
συνταχθεί σε γλωσσικό κώδικα διαφορετικό από τον σημερινό –σε ένα είδος 
καθαρεύουσας– αλλά και σε άλλο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, είναι 
απαραίτητη η ενεργός υποστήριξη προς τους μαθητές κατά τη διαδικασία γλωσσικής 
εξομάλυνσης καθώς και η παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων, ώστε να είναι ικανοί να 
αυτενεργήσουν. 

Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη του ιστορικού γραμματισμού θεωρείται πλέον βασικός σκοπός της διδασκαλίας 
της Ιστορίας, για να μπορεί ο νεαρός μαθητής του σήμερα και αυριανός ενήλικος πολίτης 
να στέκεται αναστοχαστικά και κριτικά απέναντι στις γνωστικές και ιστορικές κατηγορίες 
του, απέναντι στην ίδια του την ταυτότητα ως άτομο και ως συλλογικότητα (Κυρκίνη, 2001; 
Ρεπούση, 2007). Στο παρόν άρθρο διαπιστώνεται ότι η εξέταση του διανοητικού 
φαινομένου του εθνικισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω του σχολιασμού 
κειμένων του Περικλή Γιαννόπουλου στο μάθημα της Ιστορίας, έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική 
διάσταση δεδομένου ότι συνδέεται αναπόσπαστα με τον στόχο του κριτικά εγγράμματου 
σύγχρονου πολίτη. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να αποτελέσει 
έναν εναλλακτικό αλλά και απαιτητικό τρόπο για την αποδόμηση του συμπλεγματικού και 
ανορθολογικού θεωρητικού υποβάθρου των εθνικισμών γενικότερα, επιδρώντας στο να 
αποκτήσουν οι μαθητές αυτογνωσία και κριτικό πνεύμα, ώστε να βιώνουν με νηφαλιότητα 
την όποια εθνική τους ταυτότητα, υιοθετώντας, παράλληλα, θετική στάση σε ζητήματα 
ετερότητας. Αυτό κρίνεται, προφανώς, ως εξαιρετικά σημαντικό σε μια περίοδο κατά την 
οποία η αμηχανία απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης συνυπάρχει συχνά με 
τα ιδεολογήματα ακραίων και γεμάτων αντιφάσεων εθνικισμών, τα οποία, έχοντας 
διαποτίσει πολυεπίπεδα τη σύγχρονη σκέψη και πρακτική, καθιστούν συχνά προβληματική 
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την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ λαών και κρατών αλλά και εντός αυτών (Λέκκας, 
2011).  
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«Η οικοδόμηση των γνώσεων γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
στο υποκείμενο και στα αντικείμενα (οποιουδήποτε τύπου και αν είναι, υλικά, συγκεκριμένα, 
αφηρημένα). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται με προνομιακό τρόπο, όταν το άτομο 
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα». (Colette Laborde, 1987, σελ. 20) 

Περίληψη. Στην παρούσα εργασία αναλύεται μια ενδεικτική μαθησιακή κατάσταση 
ενός προβλήματος της καθημερινότητας από τα μαθηματικά του Γυμνασίου. Η 
ανάλυση είναι a priori και διενεργείται με τη συνδρομή της ρεαλιστικής μαθηματικής 
εκπαίδευσης και τη βοήθεια της θεωρίας δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά η 
μαθησιακή διεργασία λογίζεται ως ενεργητική σχέση υποκειμένου-αντικειμένου που 
επηρεάζεται από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων στην 
εργασία αναδεικνύονται οι παράγοντες που συνθέτουν το μαθησιακό φαινόμενο 
συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη κατανόησή του από τους εκπαιδευτικούς. 
Επιπλέον, συστήνονται και σχολιάζονται μερικές δραστηριότητες υψηλής γνωστικής 
απαίτησης που συνεισφέρουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των 
μαθηματικών στο Γυμνάσιο.  

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες υψηλής γνωστικής 
βαρύτητας, Θεωρία Δραστηριότητας, Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά (ΝΠΣΜ) του Γυμνασίου επιδιώκει την 
ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης «... υιοθετώντας τόσο μια γνωστική όσο και μια 
κοινωνικοπολιτισμική θέαση των μαθηματικών...» (ΙΕΠ, 2014, σ. 7). Αυτή η θέση του ΝΠΣΜ 
υποδηλώνει ότι η πολιτεία επιχειρεί να ενσωματώσει στη μαθηματική εκπαίδευση της 
χώρας μας τη φιλοσοφική οπτική του εποικοδομισμού (constructivism) για την κατασκευή 
της γνώσης (Jaworski, 1994, κεφ. 2), βασικές αρχές της οποίας (Χιονίδου, 1999) είναι η 
ενεργητική μάθηση και η δημιουργία αναπαραστάσεων της γνώσης, διαφορετικών για τον 
κάθε μαθητή, καθώς βασίζονται στην προηγούμενη γνώση και τις εμπειρίες του. Απόρροια 
αυτής της οπτικής αποτελεί η έμφαση που δίνεται σε ιδιαίτερες μαθηματικές διεργασίες 
όπως ο πειραματισμός, η διερεύνηση, η διατύπωση και ο έλεγχος εικασιών, η σύνδεση 
άτυπης και τυπικής γνώσης των μαθηματικών. Επιπλέον, η μάθηση πραγματοποιείται μέσα 
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (συμμαθητές, καθηγητές, γονείς, ευρύτερη κοινωνία) με το οποίο 
το υποκείμενο—μαθητής επικοινωνεί, αλληλεπιδρά με τη δημιουργία συλλογισμών και 
επιχειρηματολογίας, συνεργάζεται και τέλος αναστοχάζεται τη μεταβολή των στάσεων, 
αντιλήψεων και συμπεριφορών του. Γι’ αυτό η κατασκευή της γνώσης συντελείται συνήθως 
σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης (collaboration learning) και είναι μία οργανωμένη 
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συλλογική προσπάθεια κατά την οποία οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες, συζητούν, 
εξηγούν και ανταλλάσσουν επιχειρήματα για τις μαθηματικές έννοιες με τις οποίες 
καταγίνονται (Roschelle & Teasley, 1994, σ. 70). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ΝΠΣΜ επιχειρεί μία ισορροπημένη προσέγγιση ως προς τη 
θεωρία κατασκευής της γνώσης η οποία βασίζεται στο συγκερασμό της προσωπικής ή 
γνωστικής (individual ή cognitive) υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία η γνώση είναι 
υποκειμενική κατασκευή του ατόμου και της κοινωνικοπολιτισμικής (sociοcultural) 
υπόθεσης που υποστηρίζει ότι η κατασκευή της γνώσης είναι αποτέλεσμα κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης και αλληλεπίδρασης. Η ακολουθούμενη προσέγγιση γίνεται με 
αξιοποίηση της θεωρίας δραστηριότητας (activity theory) όπως αυτή προτάθηκε από τον 
Engeström (1998) σε επίπεδο σχολικής τάξης. Πατέρας των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών 
και πρόδρομος της θεωρίας δραστηριότητας είναι ο Vygotsky (Δαφέρμος, 2002; Vygotsky, 
1997), σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξη της ατομικής σκέψης έχει τις ρίζες της στις 
επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις. Η νοητική ανάπτυξη και η μάθηση εξαρτώνται από το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς ο πολιτισμός προσφέρει στους μαθητές τρόπους 
σκέψης και δράσης. Επιπλέον, η γλώσσα αποτελεί νοητικό εργαλείο που διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην διανοητική ανάπτυξη και τη μάθηση (Vygotsky, 1934). Η θεωρία 
δραστηριότητας αποτελεί μία σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας-μάθησης που 
ενσωματώνει λειτουργικά και επεκτείνει τις διάφορες όψεις της κονστρουκτιβιστικής 
θεωρίας (Engeström, 2001). Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η βασική μονάδα ανάλυσης της 
θεωρίας δραστηριότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 1. Βασική μονάδα ανάλυσης της θεωρίας δραστηριότητας. 

 
Το άνω τρίγωνο της βασικής μονάδας ανάλυσης της θεωρίας δραστηριότητας με κορυφές 
Εργαλεία, Υποκείμενο και Αντικείμενο περιγράφει τη μαθησιακή διεργασία που 
αναλαμβάνουν τα υποκείμενα (καθηγητές, μαθητές, ομάδες μαθητών, κ.λπ.), με κάποιο 
αντικειμενικό σκοπό. Η ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης επιτυγχάνεται με την κατασκευή 
της και την ενεργητική προσπάθεια των μαθητών. Το Αντικείμενο «… refers to the 'raw 
material' or 'problem space' at which the activity is directed and which is molded and 
transformed into outcomes with the help of physical and symbolic, external and internal 
mediating instruments» (Centre for activity theory and Developmental Work Research). Το 
τελικό Εξαγόμενο προκύπτει μέσω της διαμεσολάβησης του στοιχείου Εργαλεία το οποίο 
σύμφωνα με τον Daniels (2001, σ. 86) περιλαμβάνει υλικά εργαλεία (όπως η χρήση 
τεχνολογίας) και νοητικά εργαλεία (όπως ο προφορικός και γραπτός λόγος, οι μαθηματικές 
μέθοδοι, κ.λπ.). Αυτό το τμήμα αποτελεί την ορατή μαθησιακή διεργασία μεταξύ των 
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μαθητών και καθηγητών που συντελείται στην σχολική αίθουσα. Επιπλέον, η συνολική 
μαθησιακή διεργασία συνδιαμορφώνεται από λιγότερο ορατούς παράγοντες, την ευρύτερη 
Κοινότητα (εκπαιδευτική και κοινωνική) η οποία αποτελείται από άτομα ή ομάδες που 
επηρεάζονται από τον αντικειμενικό σκοπό της μαθησιακής δραστηριότητας, τον 
Καταμερισμό Εργασίας (ανάθεση εργασιών σε άτομα ή ομάδες) και τους συμβατικούς 
Κανόνες που διέπουν την Κοινότητα. Η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η συνεργασία 
έχουν βαρύνουσα σημασία στη θεωρία δραστηριότητας. Το κάτω μέρος της βασικής 
μονάδας ανάλυσης συνθέτει την κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα της θεωρίας 
δραστηριότητας. Τα τόξα αναπαριστούν τις δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων 
του συστήματος που αντιστοιχούν στα κίνητρα, ενέργειες, στόχους και επιτεύγματα των 
υποκειμένων υπό το πρίσμα της γνωστικής και κοινωνικοπολιτισμικής οπτικής. 
Συνδυάζοντας περισσότερες από μία βασικές μονάδες ανάλυσης της θεωρίας 
δραστηριότητας οδηγούμαστε σε πιο σύνθετα συστήματα με διαφορετικά υποκείμενα και 
επομένως εξαγόμενα τα οποία όμως αλληλοσχετίζονται, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε 
ως υποκείμενα τον καθηγητή και τους μαθητές σε μία ωριαία διδασκαλία στην τάξη 
(Jaworski & Potari, 2009; Engeström, 2001). 

Η θεωρία δραστηριότητας παρέχει το πλαίσιο για την παρατήρηση, ερμηνεία και αποτίμηση 
των μαθηματικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Τι εννοούμε όμως με τον όρο μαθηματική 
δραστηριότητα (mathematical activity) και σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο εδράζεται ο 
σχεδιασμός της; Οι μαθηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον οδηγό εκπαιδευτικού για 
το Γυμνάσιο «...μπορούν να βοηθήσουν στην εισαγωγή μαθηματικών εννοιών, στην 
αναγνώριση μαθηματικών ιδιοτήτων  και  δομών,  στη  μοντελοποίηση  καταστάσεων...» (ΠΙ, 
2011, σ. 4). Η μαθηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Van Oers (2001, σ. 71) αποτελεί 
μία ανθρώπινη προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από κίνητρα και στόχους για την επίτευξη 
των οποίων απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τη 
διερεύνηση και διευθέτηση ποσοτικών ή χωρικών εννοιών και σχέσεων του ανθρώπινου 
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Σημαντικότερα όμως από τον ορισμό της 
μαθηματικής δραστηριότητας είναι τα χαρακτηριστικά που αυτή πρέπει να διαθέτει. 
Σύμφωνα με την Κολέζα (1997) ως μαθηματική δραστηριότητα μπορούμε να ορίσουμε μία 
κατάσταση—πρόβλημα με συγκεκριμένο διδακτικό στόχο. Οι μαθηματικές δραστηριότητες 
πρέπει να έχουν σύντομη εκφώνηση που να είναι κατανοητή από το σύνολο των μαθητών 
και να μην επιδέχονται προφανή απάντηση με σκοπό να κινήσουν το ενδιαφέρον του 
μαθητή και να επιτύχουν την ενεργή εμπλοκή του στην προσέγγιση της μαθηματικής 
έννοιας στην οποία στοχεύουν. Επίσης, πρέπει να είναι πλούσιες σε εμπλεκόμενες έννοιες, 
να επιδέχονται διαφορετικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη πολλαπλών στρατηγικών επίλυσης 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιχειρηματολογούν, να διατυπώνουν 
εικασίες και να τις ελέγχουν. Σύμφωνα με τους Christanse & Walther (1986, σ. 246) οι 
μαθητές πρέπει να εμπλέκονται, μέσω των δικών τους εικασιών, σε διερευνητικές 
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος και να εργάζονται ατομικά και οπωσδήποτε σε 
ομάδες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι όλες οι μαθηματικές δραστηριότητες δεν παρέχουν 
στους μαθητές τις ίδιες δυνατότητες ενεργητικής μάθησης και γνωστικής κατανόησης. Οι 
ευκαιρίες μάθησης δεν προκύπτουν απαραιτήτως όταν δημιουργούνται ομάδες εργασίας, 
χρησιμοποιούνται χειραπτικά ή ψηφιακά εργαλεία ή απλώς διατυπώνεται ένα πρόβλημα. 
Το είδος και το επίπεδο των γνωστικών απαιτήσεων της δραστηριότητας είναι αυτά που 
καθορίζουν δυνητικά τι θα μάθουν οι μαθητές (Stein et al., 2000, σ. 11). Οι Henningsen & 
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Stein (1997) ταξινόμησαν τις μαθηματικές δραστηριότητες σε γνωστικώς απαιτητικές 
δραστηριότητες (cognitively demanding activities) και δραστηριότητες με χαμηλές νοητικές 
απαιτήσεις. Οι γνωστικώς απαιτητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
διερευνήσεις μοτίβων για την κατανόηση μαθηματικών δομών και τη γενίκευση μεθόδων, 
αξιοποίηση νοητικών και υλικών εργαλείων για τη μαθηματική μοντελοποίηση και επίλυση 
προβλημάτων, διατύπωση εικασιών και συλλογισμών, μαθηματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή ιδεών και επιχειρημάτων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αντίθετα, οι 
δραστηριότητες με χαμηλές νοητικές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται από απομνημόνευση ή 
αναπαραγωγή κανόνων και μιμητικών αλγοριθμικών διαδικασιών (Wilhelm, 2014; 
Henningsen & Stein, 1997). Αντίστοιχη κατηγοριοποίηση γίνεται από τον Silver (2010) 
σύμφωνα με τον οποίο οι μαθηματικές δραστηριότητες υψηλής γνωστικής βαρύτητας είναι 
αυτές που παρέχουν “ευκαιρίες στους μαθητές να εξηγούν, να περιγράφουν, να 
αιτιολογούν, να συγκρίνουν ή να αξιολογούν˙ να κάνουν επιλογές και να λαμβάνουν 
αποφάσεις˙ να ετοιμάζουν και να θέτουν ερωτήσεις˙ να επιδεικνύουν δημιουργικότητα˙ και 
να αξιοποιούν περισσότερες από μία αναπαραστάσεις με ουσιαστικό τρόπο”. Αντίθετα, οι 
μαθηματικές δραστηριότητες χαμηλής γνωστικής βαρύτητας δίνουν στους μαθητές τη 
δυνατότητα απλώς να εφαρμόζουν γνωστές διαδικασίες “... routine applications of known 
procedures or to work with a complex assembly of routine subtasks or nonmathematical 
activities”. 

Ακόμα και αν οι καλύτερες προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών 
δραστηριοτήτων ικανοποιούνται κατά τον σχεδιασμό, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες κατά 
την υλοποίησή τους στη σχολική τάξη. Η έλλειψη κινήτρων αποτελεί έναν από τους λόγους 
για τους οποίους οι μαθητές δεν εμπλέκονται ενεργά σε μια δραστηριότητα. Το κίνητρο σε 
μια μαθηματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη σπουδαιότητά της αλλά και με τα 
συναισθήματα ικανοποίησης ή απογοήτευσης που αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανάλογα 
με την έκβαση της επεξεργασίας της (Hannula, 2006). Οι σημαντικότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη δραστηριοποίηση των κινήτρων των μαθητών είναι η συσχέτιση της 
δραστηριότητας με την καθημερινότητά τους, η πρωτοτυπία της, η δημιουργικότητα και η 
κριτική σκέψη που μπορεί να αναπτύξει, η ευχέρεια επιλογών και η δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές για την επίλυση προκλητικών 
προβλημάτων που εγείρει η δραστηριότητα (Williams & Williams, 2011). Η ενεργός εμπλοκή 
των μαθητών αν και είναι απολύτως επιθυμητή ενδεχομένως να αυξήσει την ανασφάλειά 
τους σε σχέση με μία δραστηριότητα ρουτίνας. Έτσι, ενδέχεται η διδακτική στόχευση, κάτω 
από την πίεση των μαθητών ή την πρόσκαιρη διευκόλυνση του διδάσκοντος, να 
μετατοπιστεί από τη νοηματοδότηση και την κατανόηση των μαθηματικών αντικειμένων 
στην επιτυχή αντιμετώπιση τετριμμένων και συνήθως μικρής χρονικής διάρκειας ασκήσεων 
(Henningsen & Stein, 1997). Αλλά ακόμα και αν οι αντιστάσεις που συναντώνται μέσα στην 
τάξη ξεπεραστούν, η επιστήμη των μαθηματικών έχει μία αξιοσημείωτη ειδοποιό διαφορά 
από τις άλλες επιστήμες. Τα μαθηματικά αντικείμενα (αριθμοί, συναρτήσεις, διανύσματα, 
κ.λπ.) σε αντίθεση με φαινόμενα άλλων επιστημών, όπως η φυσική, η βιολογία, κ.λπ. δεν 
γίνονται αντιληπτά πάρα μόνο ως αντικείμενα διαφορετικών σημειωτικών 
αναπαραστάσεων (Duval, 2006). Για παράδειγμα, μία αλγεβρική ισότητα (όπως ο τύπος μιας 
συνάρτησης) και το αντίστοιχο γράφημά της αποτελούν δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις 
μιας μαθηματικής σχέσης. Επομένως, οι δραστηριότητες πρέπει να εμπεριέχουν, εκτός των 
παραπάνω στοιχείων, πολλαπλές αναπαραστάσεις του μαθηματικού αντικειμένου, οι 
οποίες να είναι αντιληπτές από τους μαθητές. 



24   Γ. Καραβασίλης, Γ. Κόσυβας  

 

Τα ρεαλιστικά πλαίσια και οι αυθεντικές καταστάσεις του πραγματικού κόσμου είναι πηγή 
για τον σχηματισμό των μαθηματικών εννοιών και πεδίο εφαρμογών. Η ρεαλιστική 
μαθηματική εκπαίδευση (realistic mathematics education) δύναται να προσφέρει το 
θεωρητικό υπόβαθρο των μαθηματικών δραστηριοτήτων με τα χαρακτηριστικά που 
αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση (ΡΜΕ) είναι μία θεωρία 
καθοδήγησης της διδασκαλίας των μαθηματικών η οποία βασίζεται στον Freudenthal (1973, 
1983). Βασικά χαρακτηριστικά της ΡΜΕ είναι η επεξεργασία μαθηματικών δραστηριοτήτων 
που αφορούν «ρεαλιστικές» καταστάσεις. Ο όρος «ρεαλιστικές» δεν αναφέρεται 
απαραιτήτως σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου αλλά σε καταστάσεις τις οποίες οι 
μαθητές μπορούν να φανταστούν και να επεξεργαστούν στο μυαλό τους. Ο όρος 
«ρεαλιστικές» αποτελεί τη μετάφραση του ολλανδικού όρου “zich realiseren,” που σημαίνει 
κάτι που μπορούμε να φανταστούμε (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). Οι ρεαλιστικές 
καταστάσεις προσφέρουν μία πηγή ανάπτυξης εννοιών, εργαλείων και διεργασιών τις 
οποίες οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν καθώς εφαρμόζουν τις μαθηματικές τους 
γνώσεις, να επιτύχουν την προοδευτική μετεξέλιξη αυτών των γνώσεων προς τα τυπικά 
μαθηματικά και στο τέλος να γενικεύσουν την εφαρμογή τους σε διαφορετικές καταστάσεις. 
Πολλά πρωτότυπα μαθήματα αναπτύχθηκαν με βάση τις αρχές της ρεαλιστικής 
μαθηματικής εκπαίδευσης (Streefland, 1993;  Freudenthal, 1991; Goffree, 1993). Οι βασικές 
αρχές της ΡΜΕ είναι (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014; Κολέζα, 2013): 

 η διδακτική φαινομενολογία (didactical phenomenology) μιας μαθηματικής έννοιας, 
ιδέας ή δομής η οποία αναφέρεται στη σύνδεσή της με ένα φαινόμενο που 
περιγράφει. Πρώτιστο μέλημα της ΡΜΕ αποτελεί η επεξεργασία των φαινομένων 
που είναι κατανοητά στους μαθητές ώστε να είναι ευκολότερη η κατασκευή της 
μαθηματικής έννοιας που σχετίζεται με το φαινόμενο. 

 η καθοδηγούμενη επανεφεύρεση (guided re-invention). Οι μαθητές εμπλέκονται σε 
μια ρεαλιστική κατάσταση—πρόβλημα  με συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που 
οδήγησαν στην επινόηση μαθηματικών αντικειμένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
επιζητείται η αναπαραγωγή του ιστορικού και πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο 
εφευρέθηκε (ή επινοήθηκε) μία μαθηματική έννοια, ιδέα ή δομή αλλά η εμπλοκή 
των μαθητών σε ανάλογες πειραματικές συνθήκες.  

 η προοδευτική μαθηματικοποίηση (progressive mathematization) στην οποία το 
μοντέλο που περιγράφει τη ρεαλιστική κατάσταση διαμορφώνεται σταδιακά. Η 
μοντελοποίηση καλύπτει το χάσμα μεταξύ άτυπων και τυπικών μαθηματικών και 
περιγράφει με μαθηματικούς όρους μία ρεαλιστική κατάσταση. Κυρίως όμως 
επιφέρει μία ποιοτική αλλαγή στη σκέψη των μαθητών διότι η μοντελοποίηση δεν 
αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά αξιοποιείται παραγωγικά 
επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας την εφαρμογή του σε άλλες καταστάσεις με 
παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά. 
 

Πρώτος ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η a priori διδακτική ανάλυση 
μιας ενδεικτικής ρεαλιστικής κατάστασης προβλήματος που εντάσσεται στην εκπαιδευτική 
βαθμίδα του Γυμνασίου, στην οποία αξιοποιείται η παραπάνω θεωρητική θεμελίωση. Πώς 
όμως, ακόμα και οι πιο άρτια σχεδιασμένες μαθηματικές δραστηριότητες επιδρούν στο 
μαθητικό δυναμικό της σχολικής αίθουσας; Ποια είναι τα ενδεχόμενα εμπόδια στη 
μαθησιακή διεργασία και ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις που δύναται να αναπτυχθούν 
μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας μαθηματικής δραστηριότητας; Στα 
ερωτήματα αυτά επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις με τη βοήθεια της θεωρίας 
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δραστηριότητας. Η καταγραφή των παραπάνω καταστάσεων, η αποκωδικοποίησή τους και 
τέλος η διατύπωση προτάσεων για την υπέρβαση των ενδεχόμενων δυσκολιών, συνθέτουν 
υπό το πρίσμα της θεωρίας δραστηριότητας τον δεύτερο ερευνητικό στόχο της εργασίας. Η 
εκπλήρωση των δύο αυτών ερευνητικών στόχων οδηγεί σε έναν πρωτότυπο και 
πολυεπίπεδο τρόπο παρουσίασης μαθηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά τους διδάσκοντες να αντεπεξέλθουν στο πολυσύνθετο έργο τους χωρίς να 
βασίζονται αποκλειστικά στην διδακτική τους εμπειρία. 

Διδακτική ανάλυση μιας ενδεικτικής μαθηματικής δραστηριότητας  

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε ενδεικτικά μία μαθηματική δραστηριότητα ως προς τις 
αρχές της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης και τον δυνητικό αντίκτυπό της στο 
περιβάλλον της σχολικής τάξης με την οπτική της θεωρίας δραστηριότητας. Η μαθηματική 
δραστηριότητα «Η ποδηλασία της Ελένης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο 
αξιολόγησης των μαθητών στην έννοια της συνάρτησης y=αx+β μέσω της ελαχιστοποίησης 
του κόστους σε μια κατάσταση προβλήματος. Είναι ένα παράδειγμα μιας δραστηριότητας 
από τη θεματική περιοχή των συναρτήσεων. 

Η ποδηλασία της Ελένης: Η Ελένη κατά τη διάρκεια των διακοπών της θέλει να κάνει 
ποδηλασία. Εξετάζει λοιπόν τις 15νθήμερες χρεώσεις από τρία καταστήματα ενοικίασης 
ποδηλάτων για να διαπιστώσει ποιο την συμφέρει να επιλέξει.  

Κατάστημα (α): Η Ελένη πήγε στο κατάστημα αυτό το οποίο ήταν κλειστό, αλλά στη βιτρίνα 
του υπήρχε η εξής πινακίδα: 

Ώρες ενοικίασης 0 1 2 3 

Χρέωση σε ευρώ 15 15,5 16  

Η χρέωση στην τελευταία στήλη ήταν σβησμένη. 
 
Κατάστημα (β): Στο κατάστημα αυτό ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την Ελένη ότι μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ενοικιαζόμενο ποδήλατο για όσες ώρες θέλει εντός του δεκαπενθημέρου  
ενοικίασης με χρέωση 17,5 ευρώ την εβδομάδα.  
 
Κατάστημα (γ): Το κατάστημα αυτό είναι διαδικτυακό. Στην ιστοσελίδα υπήρχε μία ενότητα 
για ενοικιαζόμενα ποδήλατα και τον τρόπο χρέωσης τους που συνοψίζεται στη φράση: «Η 
χρέωση για την ενοικίαση ποδηλάτου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:» 
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Ωστόσο τα μηνύματα των χρηστών της ιστοσελίδας συγκλίνουν στο ότι ο γραφικός τρόπος 
παρουσίασης των χρεώσεων είναι μάλλον δυσνόητος. Σε ένα από αυτά ο ενδιαφερόμενος 
παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο κοστίζει η ενοικίαση για δυόμιση ώρες.    
 
Η Ελένη δυσκολεύεται να επιλέξει γιατί δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πόσες ώρες θα 
χρησιμοποιήσει το ποδήλατο και επειδή οι χρεώσεις του κάθε καταστήματος γίνονται με 
διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να την βοηθήσετε; Στον συλλογισμό σας μπορείτε να λάβετε 
υπόψη σας τα παρακάτω ερωτήματα.  
(Α) Μπορείτε να υπολογίσετε τις χρεώσεις για κάθε κατάστημα;  
(Β) Πως μπορούμε να ανταποκριθούμε στα παράπονα των χρηστών της ιστοσελίδας του   

Καταστήματος (γ) βελτιώνοντας τον γραφικό τρόπο παρουσίασης των χρεώσεων;    
(Γ) Ποιο κατάστημα είναι φθηνότερο; 
(Δ) Μπορείτε να φανταστείτε μία αντίστοιχη κατάσταση με αυτή της ενοικίασης ποδηλάτου 

που γίνεται να την προσεγγίσετε με τον παραπάνω τρόπο;  
 
«Η ποδηλασία της Ελένης» είναι μια δραστηριότητα η οποία συνάδει με τις βασικές αρχές 
της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Το πρόβλημα που τίθεται είναι ρεαλιστικό διότι 
ανταποκρίνεται σε μία κατάσταση κατανοητή από τους μαθητές οι οποίοι είτε την έχουν 
βιώσει είτε μπορούν να την φανταστούν σχετικά εύκολα, όπως προτάσσει η αρχή της 
διδακτικής φαινομενολογίας. Ένα διακριτικό καθοδηγητικό πλαίσιο επιχειρεί να θέσει 
ερωτήματα (Α, Β, Γ και Δ) όχι για να περιορίσει την αυτενέργεια και πρωτοβουλία των 
μαθητών αλλά αντίθετα για να δημιουργήσει γόνιμες συνθήκες προβληματισμού και νέων 
προκλήσεων, σύμφωνα με την αρχή της καθοδηγούμενης επανεφεύρεσης. Ταυτόχρονα, η 
δραστηριότητα προσφέρεται για τη διατύπωση εικασιών και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
διότι τα ερωτήματα είναι ανοικτού τύπου αποφεύγοντας να υποδείξουν άμεσα ή έμμεσα 
οποιαδήποτε κατεύθυνση στην επεξεργασίας τους. Έτσι, ευνοείται η συνεργασία, 
επικοινωνία και ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών, είτε επεξεργάζονται τη 
δραστηριότητα ατομικά είτε συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Με την απλή παράθεση 
διαφορετικών αναπαραστάσεων της έννοιας της συνάρτησης (πίνακας τιμών στο 
Κατάστημα (α), λεκτική περιγραφή στο Κατάστημα (β) και γραφική παράσταση στο 
Κατάστημα (γ)) δίνονται πολλαπλές ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών οι οποίοι είναι 
εξοικειωμένοι με μία τουλάχιστον από αυτές τις αναπαραστάσεις. Πολύ περισσότερο η 
σύνδεση των αναπαραστάσεων αυτών βοηθά στην κατασκευή και κατανόηση των υπό 
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επεξεργασία μαθηματικών αντικειμένων και εννοιών, όπως συμβαίνει με τα ερωτήματα Α, Β 
και Γ. Επιπλέον, η δραστηριότητα είναι απαλλαγμένη από τυπικούς μαθηματικούς όρους και 
συμβολισμούς (μεταβλητές, τύπους, κ.λπ.) με στόχο να αξιοποιήσει την άτυπη γνώση των 
μαθητών και την ομαλή μετεξέλιξή της σε τυπική γνώση, όπως η διατύπωση κανόνων ή 
αλγεβρικών σχέσεων, κατά τη διάρκεια της προοδευτικής μαθηματικοποίησης. Τέλος, η 
δραστηριότητα θέτει ζητήματα γενίκευσης του μοντέλου που επεξεργάστηκαν οι μαθητές 
μέσω του ερωτήματος Δ. Στόχος είναι το πέρασμα από το «μοντέλο της συγκεκριμένης 
κατάστασης» που αναφέρεται αποκλειστικά στο μοντέλο ελαχιστοποίησης της χρέωσης από 
την ενοικίαση ποδηλάτου κάνοντας χρήση της συνάρτησης y=αx+β, στο «μοντέλο για 
καταστάσεις με παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά» που αναφέρεται σε ένα γενικευμένο 
μοντέλο βέλτιστης επιλογής κάνοντας χρήση της μαθηματικής έννοιας της συνάρτησης, σε 
καθημερινές καταστάσεις που αφορούν το ύψος, τη θερμοκρασία ή την ποσότητα 
παραγωγής ενός εργοστασίου. 

Η έως τώρα ανάλυση αφορά κυρίως τις διδακτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της 
δραστηριότητας αποκομμένες όμως από τη δυναμική της σχολικής τάξης. Ακολούθως θα 
επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, μέσω της βασικής μονάδας ανάλυσης της θεωρίας 
δραστηριότητας, τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στους μαθητές η επεξεργασία της 
παραπάνω δραστηριότητας μέσα στη σχολική αίθουσα (Jaworski & Potari, 2009; Jaworski, et 
al., 2013). Η ενδεικτική ανάλυση δίνεται στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Ανάλυση της μαθηματικής δραστηριότητας «Η ποδηλασία της Ελένης» υπό το 

πρίσμα της θεωρίας δραστηριότητας. 

Υποκείμενο 
Οι μαθητές. Ο μαθητής δεν κατέχει πλήρως τη μαθηματική γνώση, δεν 
είναι δεδομένος και αμετάβλητος, είναι δυνάμει υποκείμενο. Μάθηση 
είναι η διαλεκτική σχέση υποκειμένου—αντικειμένου.  

Αντικείμενο 

Αντικείμενο είναι το μαθηματικό πρόβλημα. Η ενεργητική εμπλοκή των 
μαθητών στη μαθηματική δραστηριότητα «Η ποδηλασία της Ελένης» με 
στόχο ο μαθητής (υποκείμενο) καθώς καταγίνεται με την επίλυση του 
προβλήματος να ανταποκρίνεται στη γνωστική πρόκληση της 
δραστηριότητας και να επιτύχει μια αποτελεσματική μαθησιακή πορεία. 
Όμως ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους των μαθητών ενδεχομένως 
να διαφοροποιούνται από τον παραπάνω αντικειμενικό στόχο που αφορά 
το σύνολο των μαθητών και θα μπορούσαν να είναι: 

1. Απλώς και μόνο η εύρεση της σωστής απάντησης 
2. Η βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και αντικειμένων 
3. Προσπάθεια αποφυγής της εμπλοκής τους στη δραστηριότητα διότι 

νιώθουν ανασφάλεια ή άγχος για τις μαθηματικές τους γνώσεις 
4. Απόλυτη άρνηση εμπλοκής στη μαθηματική δραστηριότητα 

Εργαλεία 

1. Νοητικά (γλώσσα, αριθμητικοί υπολογισμοί, εύρεση αλγεβρικών 
σχέσεων, διατύπωση εικασιών, επαγωγικές επαληθεύσεις, 
αιτιολογήσεις) 

2. Υλικά (κυρίως τεχνολογικά εργαλεία: αριθμομηχανή τσέπης, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής για χρήση λογισμικού και σύνδεση στο 
Internet) 

Κανόνες 
1. Προσδοκία ή/και απαίτηση της σχολικής κοινότητας για συμμετοχή 

των μαθητών στην επεξεργασία της δραστηριότητας 
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2. Επιπτώσεις στη βαθμολόγηση των μαθητών ή στην προαγωγή τους 
στην επόμενη τάξη 

3. Εθιμικοί κανόνες στην κοινότητα της σχολικής τάξης, δηλαδή 
συλλογικές συνήθειες και αμοιβαίες υποχρεώσεις που 
διαμορφώνονται μεταξύ των μαθητών μιας τάξης αναφορικά με τον 
τρόπο διαπραγμάτευσης μιας μαθηματικής δραστηριότητας, όπως ο 
σεβασμός στη διατύπωση εικασιών από όλους τους μαθητές και η 
εποικοδομητική κριτική στην αιτιολόγηση ή επιχειρηματολογία που τις 
συνοδεύει  

Κοινότητα 

Ομάδες ή άτομα εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος που 
επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη διδασκαλία της μαθηματικής 
δραστηριότητας. 

1. Σχολική κοινότητα (μαθητές της τάξης, ο διδάσκων καθηγητής, οι 
γονείς των μαθητών, ευρύτερη σχολική μονάδα) 

2. Κοινωνικές ομάδες που σχετίζονται με το εμπόριο (εμπορικά 
καταστήματα, σύλλογοι για την προστασία του καταναλωτή, κ.λπ.)  

Καταμερισμός 
Εργασίας 

Αναφέρεται στο ρόλο κάθε υποκειμένου στην υλοποίηση της μαθηματικής 
δραστηριότητας. Η ανάθεση της επεξεργασίας όλης της δραστηριότητας ή 
τμημάτων αυτής στους μαθητές μπορεί να γίνει: 

1. ατομικά ή  
2. σε ομάδες εργασίας 

Εξαγόμενο 

1. Υλοποίηση της δραστηριότητας από τους μαθητές με επιτυχή ή 
ανεπιτυχή έκβαση σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, 
όπως η αιτιολογημένη επιλογή κατάλληλου καταστήματος, 
ανταπόκριση στα ερωτήματα Α-Δ, διάθεση εμπλοκής στη 
δραστηριότητα, ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 
συμμαθητές και τον διδάσκοντα καθηγητή, διατύπωση εικασιών και 
επιχειρηματολογίας, κ.λπ.  

2. Διαμόρφωση καταναλωτικής συμπεριφοράς στους μαθητές (έρευνα 
αγοράς, επιλογή συμφερότερης προσφοράς, κ.λπ.) 

3. Εντάσεις και εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία, όπως αρνητική 
στάση ή αδιαφορία από τους μαθητές, έλλειψη συνεργατικής 
κουλτούρας, ενδιαφέρον μόνο για την προαγωγή στην επόμενη τάξη ή 
την υψηλή βαθμολογική αξιολόγηση, περιορισμένα υλικά μέσα (π.χ. 
περιορισμοί στη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής), κ.λπ. 

 
Στόχος της ανάλυσης με τη θεωρία δραστηριότητας είναι κυρίως ο εντοπισμός και η 
αντιμετώπιση των ενδεχόμενων μαθησιακών δυσκολιών, αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
μαθητών και εντάσεων (tensions) που αναδύονται από την ανάλυση του Πίνακα 1. Η 
διατύπωση προτάσεων για την υπερπήδησή τους συντελεί στη δημιουργία κατάλληλων 
πειραματικών και παιδαγωγικών συνθηκών για την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της 
μαθηματικής δραστηριότητας. Η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων 
στην παραπάνω κατεύθυνση συντελείται κυρίως από το διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος 
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού σχεδιασμού και δευτερευόντως 
από τους μαθητές. Ας δούμε πιο αναλυτικά μερικές από αυτές τις περιπτώσεις. 

Οι αρχές της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης που διέπουν τη δραστηριότητα «Η 
ποδηλασία της Ελένης» συμβάλλουν σημαντικά στην υιοθέτηση από τους μαθητές του 
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γενικού αντικειμενικού στόχου που περιγράφεται στο Αντικείμενο. Ο διδάσκων καθηγητής 
όμως πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων 
στόχων ορισμένων μαθητών που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μία ανεπιτυχή ή φτωχή ως 
προς τα αναμενόμενα οφέλη μαθησιακή πορεία. Έτσι, μία ενδεδειγμένη ενέργεια για τους 
μαθητές των περιπτώσεων 3—4 θα ήταν η συνεχής ενθάρρυνση και ενίοτε η επιβράβευση 
των προσπαθειών τους.  

Η χρήση τεχνολογικών μέσων (Εργαλεία—2) μπορεί να διευκολύνει ιδιαιτέρως την 
επεξεργασία του ερωτήματος Β. Οι προβληματισμοί των μαθητών για τη βελτίωση της 
γραφικής αναπαράστασης των χρεώσεων δύναται να οδηγήσουν σε προτάσεις για 
εμπλουτισμό του γραφήματος με διαδραστικές λειτουργίες και σαφέστερες απαντήσεις στα 
ερωτήματα των χρηστών. Αν η δημιουργία μιας αναβαθμισμένης εφαρμογής είναι δύσκολη 
για τους μαθητές, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες, η παρουσίαση ενός διαδραστικού 
ψηφιακού εργαλείου της γραφικής αναπαράστασης των χρεώσεων με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορεί να υλοποιηθεί από τον διδάσκοντα. Στο Σχήμα 2 φαίνεται 
ένα στιγμιότυπο μιας διαδραστικής εφαρμογής μέσω της οποίας η μετακίνηση του σημείου 
που βρίσκεται πάνω στην ευθεία μας δίνει τις ώρες ενοικίασης και την αντίστοιχη χρέωση 
(https://www.geogebra.org/m/k7nnzz2n?doneurl=%2Fgkaravasilis). Οι παρεμβάσεις του 
διδάσκοντα πρέπει να είναι γενικότερα περιορισμένες και να αφήνουν την ευθύνη 
επίλυσης του προβλήματος στους μαθητές. Σύμφωνα με τον Brousseau (1997, σελ. 7) ο 
καθηγητής δεν πρέπει να κατευθύνει τους μαθητές σε κάποια επιθυμητή απάντηση, αλλά 
να παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές. Η ανατροφοδότηση γίνεται αντιληπτή από 
τους μαθητές ως θετική ή αρνητική αντίδραση του διδάσκοντος στις ενέργειες τους η οποία 
τους διευκολύνει να δεχθούν ή να απορρίψουν μία υπόθεση και να βρουν μεταξύ πολλών 
επιλογών την καλύτερη δυνατή λύση. Η παραπάνω σκηνοθεσία αποσκοπεί στη διεύρυνση 
του πειραματικού πλαισίου που τέθηκε από τη μαθηματική δραστηριότητα και όχι στην 
επίλυση μέρους της δραστηριότητας. Έτσι, δεν επιβαρύνονται οι μαθητές με επουσιώδεις 
τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το λογισμικό οι οποίες ενδεχομένως να 
αποπροσανατόλιζαν τους μαθητές από το Αντικείμενο της δραστηριότητας.  
 

 
Σχήμα 2. Στιγμιότυπο από τη διαδραστική εφαρμογή με το λογισμικό Geogebra 

(www.geogebra.org). 

 

https://www.geogebra.org/m/k7nnzz2n?doneurl=%2Fgkaravasilis
http://www.geogebra.org/
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Για την Κοινότητα η δραστηριότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις διότι καταρχάς συμβάλει 
στη δημιουργία καταναλωτικής συμπεριφοράς στους μαθητές. Οι μαθητές εξοικειώνονται 
με την έννοια της έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί η Ελένη καθώς και με την εύρεση της 
βέλτιστης επιλογής καταστήματος. Επιπλέον, οι μαθηματικές δραστηριότητες και 
γενικότερα τα σχολικά βιβλία μαθηματικών είναι φορείς ιδεολογικών και πολιτισμικών 
απόψεων που επηρεάζουν τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των μαθητών 
(Dowling, 1996; Κολέζα, 2007). Έτσι, αν θέλουμε να επισημάνουμε τις κοινωνιολογικές 
προεκτάσεις της εν λόγω δραστηριότητας στον καταναλωτή—μαθητή, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι το ερώτημα Γ «Ποιο κατάστημα είναι φθηνότερο;» υποδεικνύει έμμεσα 
την ελαχιστοποίηση του κόστους ενοικίασης ως μοναδικό κριτήριο για τη βελτιστοποίηση 
της επιλογής καταστήματος. Στο σημείο αυτό η συζήτηση (Εργαλεία—1) μπορεί να 
επεκταθεί με επιπλέον ερωτήματα προβληματισμού που θέτει ο διδάσκων ή οι μαθητές ως 
προς τον εμπλουτισμό των κριτηρίων βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα, ένα επιπλέον 
κριτήριο θα μπορούσε να είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την επιλογή 
καταστήματος που δραστηριοποιείται στην περιοχή, όπως τα Καταστήματα (α) και (β) σε 
αντίθεση με το Κατάστημα (γ). Παρατηρείται λοιπόν μία αμφίπλευρη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των στοιχείων Εργαλεία και Κοινότητα, που συμβολικά αναπαρίσταται στη βασική 
μονάδα ανάλυσης της θεωρίας δραστηριότητας με Εργαλεία                Κοινότητα. 

Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση των πιθανών 
εμποδίων στη μαθησιακή διεργασία αλλά και ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
μαθητών (Εξαγόμενο—3). Έτσι, ενδέχεται να υπάρξει μία ένταση μεταξύ της Κοινότητας και 
των Εργαλείων (συμβολικά: Κοινότητα  Εργαλεία) εξαιτίας περιορισμών στη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων, π.χ. λόγω έλλειψης διαθέσιμων εργαστηρίων πληροφορικής στο 
σχολείο ή επειδή η οικογένεια κάποιου μαθητή δεν φρόντισε να προμηθευτεί 
αριθμομηχανή τσέπης. Οι πιο ενδιαφέρουσες όμως εντάσεις αφορούν τις μαθησιακές 
δυσκολίες κατά τη μοντελοποίηση προβλημάτων—καταστάσεων, όπως είναι «Η ποδηλασία 
της Ελένης» (De Oliveira & Barbosa, 2013). Οι μαθητές συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην προοδευτική μαθηματικοποίηση, κυρίως όταν δεν αξιοποιούν τα εργαλεία που έχουν 
στη διάθεσή τους (Υποκείμενο  Εργαλεία), όπως η ανταλλαγή σκέψεων και η 
διατύπωση προτάσεων ώστε να διαμορφωθούν πραγματικές συνθήκες συνεργατικής 
μάθησης. Η εργασία στις μικρές ομάδες εκτυλίσσεται σε ένα αναδιαμορφωμένο σκηνικό και 
μετασχηματίζει τη συνολική μαθησιακή κατάσταση. Σύμφωνα με τους Roschelle και Teasley 
(1994, σελ. 70) η συνεργατική μάθηση ορίζεται ως μία οργανωμένη δραστηριότητα η οποία 
είναι το αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας που οδηγεί στην κατασκευή και διατήρηση 
μιας κοινής αντίληψης για το υπό εξέταση πρόβλημα. Δεν αρκεί απλώς να υπάρχουν ομάδες 
εργασίας αλλά να συνεργάζονται εποικοδομητικά μεταξύ τους, να μοιράζονται τις ιδέες και 
τις προσεγγίσεις που ακολουθούν κατά την πραγμάτευση των μαθηματικών εννοιών και 
αντικειμένων, την περιγραφή της πορείας μαθηματικοποίησης και τέλος την μεταγνωστική 
ενημερότητα για τις ενέργειες που αναλαμβάνουν (Κόσυβας 2011). Οι δυσκολίες που 
ανακύπτουν στη συνεννόηση μεταξύ των ομάδων εργασίας ή ακόμα και μεταξύ των μελών 
της ίδιας ομάδας (Υποκείμενο  Καταμερισμός Εργασίας) οφείλονται σε διάφορους 
λόγους όπως π.χ. ο διαφορετικός ρυθμός δραστηριοποίησης ή ανταπόκρισης στη 
δραστηριότητα (Triantafillou et al., 2016) ή η έλλειψη κατάλληλων εθιμικών κανόνων που 
ευνοούν την συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των μαθητών (Κανόνες—3). Σε ένα 
συνεργατικό περιβάλλον οι μαθητές αναπτύσσουν σύμμετρες σχέσεις με τους συμμαθητές 
τους, ξελαφρώνουν από το άγχος της επίδοσης, απελευθερώνονται από την αδράνεια και 
την παθητική ακρόαση, και παίρνουν ενεργό μέρος σε πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης. 
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Μαθηματικές δραστηριότητες υψηλών γνωστικών απαιτήσεων  

Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες δραστηριότητες υψηλής γνωστικής 
βαρύτητας οι οποίες ικανοποιούν τις βασικές αρχές της ρεαλιστικής μαθηματικής 
εκπαίδευσης. Παρόλο που η αναλυτική παρουσίαση η οποία ακολουθήθηκε στην 
προηγούμενη ενότητα δεν είναι δυνατή στην έκταση της παρούσης εργασίας εντούτοις 
μπορεί να υιοθετηθεί σε όλες τις προτεινόμενες μαθηματικές δραστηριότητες. Για αυτό και 
ο σχολιασμός θα περιοριστεί σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε μία από 
αυτές.  

Μαθηματική Δραστηριότητα 1: Παρτέρια λουλουδιών 

Η επίλυση μαθηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως αυτών που διέπονται από τις βασικές 
αρχές της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης, δεν πρέπει να έχει ως βασικό σκοπό την 
εξάσκηση των μαθητών σε τύπους και χρηστικούς κανόνες. Στην ιστορία των μαθηματικών 
τα προβλήματα είναι η πηγή για τη δημιουργία νέων θεωριών. Πώς μπορεί να γεννηθεί 
στους μαθητές η ανάγκη για επαγωγική γενίκευση; Για την αποδυνάμωση της 
φορμαλιστικής προσέγγισης που ακολουθείται σε πολλές μαθηματικές δραστηριότητες και 
την ανάδειξη της εννοιολογικής κατανόησης και της μαθηματικής μοντελοποίησης, 
προτείνεται ένα παράδειγμα με μια εικονιστική κανονικότητα (pattern) που ενδείκνυται για 
την εισαγωγή των μαθητών στην άλγεβρα και εκτίθεται στο περιοδικό Έρκυνα (Κόσυβας, 
2014). Εκτός από την εισαγωγή των μαθητών στην άλγεβρα με ευχάριστο τρόπο, 
σχηματίζουν εικασίες και συναρτησιακές σχέσεις που καλούνται να αιτιολογήσουν. Έτσι οι 
κανονικότητες της μορφής f(ν)=αν ή f(ν)=αν+β είναι ένα θαυμάσιο μέσο για την εισαγωγή 
στις αντίστοιχες συναρτήσεις. Η εύρεση του αλγεβρικού κανόνα περιλαμβάνεται στην ύλη 
της Α΄ Γυμνασίου με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών του 2011 (ΙΕΠ, 2014). 

  

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπλαση του δημοτικού κήπου 
της πόλης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι κηπουροί χρησιμοποιούν εξαγωνικά παρτέρια 
λουλουδιών για τα φυτά και γύρω από αυτά τοποθετούν εξαγωνικές πλάκες σύμφωνα με το 
παρακάτω μοτίβο.  

 

Στο προηγούμενο σχήμα, 18 εξαγωνικές πλάκες περιβάλλουν 4 εξαγωνικά παρτέρια. Το 
μοτίβο συνεχίζεται.  

(α) Πόσες πλάκες θα χρειαστούν για 6 παρτέρια λουλουδιών;  

(β) Είναι βέβαιο ότι θα έπαιρνε πολύ χρόνο στους κηπουρούς για να σχεδιάσουν και ύστερα 
να μετρήσουν τις πλάκες που θα χρειαστούν για 100 παρτέρια λουλουδιών. Όμως δεν 
ξέρουν Μαθηματικά για να επινοήσουν έναν κατάλληλο τρόπο. Γι’ αυτό ζήτησαν τη 
βοήθειά σας. Να περιγράψετε έναν τρόπο που θα βοηθά τους κηπουρούς να γνωρίζουν 
πόσες πλάκες θα χρειαστούν για 100 παρτέρια λουλουδιών; 
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(γ) Να βρείτε έναν κανόνα που θα χρησιμοποιούν οι κηπουροί για να αποφασίζουν κάθε 
φορά ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός εξαγωνικών πλακών για κάθε αριθμό 
παρτεριών. Να εξηγήσετε γιατί λειτουργεί ο κανόνας;  

(Υπόδειξη: Δεν αρκεί να δείξετε ότι ο κανόνας λειτουργεί μόνο για λίγες ειδικές 
περιπτώσεις. Να αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας βασιζόμενοι στον τρόπο δημιουργίας 
των όρων του μοτίβου). 

 

Μαθηματική Δραστηριότητα 2: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Στη συνέχεια προτείνουμε ένα αυθεντικό πρόβλημα. Αυθεντικό πρόβλημα είναι ένα 
πρόβλημα που τίθεται από τον χώρο εργασίας και η λύση του αξιοποιείται κυρίως από 
αυτόν. Ένα ρεαλιστικό πρόβλημα είναι αυθεντικό, αν οι μαθητές μπορούν να καταπιαστούν 
με αυτό στην πραγματική ζωή. 

 

Τα ηλιακά πλαίσια μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης τοποθετούνται στην οροφή ενός 
σπιτιού, το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο, σε σειρές που απέχουν 1μ. μακριά από την 
περίμετρο της οροφής και 50 εκ. μεταξύ τους. Το μέγεθος των πλαισίων έχει διαστάσεις 
1,645μ x 0,993μ, ενώ οι διαστάσεις της επίπεδης οροφής του σπιτιού 12μ x 7μ. Το κτίριο 
έχει νότιο προσανατολισμό με κλίση 28ο. Να βρείτε πόσα το πολύ πλαίσια μπορούμε να 
τοποθετήσουμε στην οροφή.  

Η εκφώνηση της προηγούμενης μαθηματικής δραστηριότητας προέρχεται από το 
πρόγραμμα Mascil, (http://www.mascil-project.eu/) και μπορεί να ενταχθεί στη 
Στερεομετρία ή την Τριγωνομετρία. Στο εν λόγω πρόβλημα οι μαθητές αναπτύσσουν 
ικανότητες μοντελοποίησης. Η επιτυχής αντιμετώπιση απαιτεί τον σεβασμό των 
περιορισμών του προβλήματος, την κατανόηση του χώρου των τριών διαστάσεων, τη χρήση 
τριγωνομετρικών λόγων, την αποδέσμευση από τα εμβαδά και τη συνεξέταση των 
διαστάσεων της επίπεδης οροφής και των πλεγμάτων. Η γνωστική ευελιξία των μαθητών 
μπορεί να οδηγήσει στην επινόηση εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης (Kosyvas, 2016b). 

Μαθηματική Δραστηριότητα 3: Αγώνας μπάσκετ 

Σε πολλά σχολικά βιβλία δεν δίνεται ούτε ένα παράδειγμα σχέσης που δεν είναι συνάρτηση 
και απουσιάζει η παρουσίαση συναρτήσεων με γεωμετρική εποπτεία, δηλαδή μέσω της 
γραφικής τους παράστασης. Οι γραφικές παραστάσεις είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας 
της διδασκαλίας των μαθηματικών που αναπτύσσει τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των 
μαθηματικών εννοιών και την αξιοποίησή τους για την επίλυση προβλημάτων υψηλής 
γνωστικής βαρύτητας (Leinhardt, Zaslavsky & Stein, 1990). Στην προτεινόμενη 
δραστηριότητα οι μαθητές αντλούν αριθμητικά δεδομένα από τις γραφικές παραστάσεις 
δύο εμπειρικών συναρτήσεων. Το σχήμα προέρχεται από την ιστοσελίδα 
www.live.fibaeurope.com.   

http://www.mascil-project.eu/
http://www.live.fibaeurope.com/
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Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στην εξέλιξη του σκορ της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ενώ η 
κόκκινη στην FYROM. 

 

 

(α) Ποιο είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης; 

(β) Πόσες φορές υπήρξε εναλλαγή στην πρωτοπορία του σκορ; 

(γ) Ποια ήταν η μεγαλύτερη διαφορά με την οποία προηγήθηκε η Ελλάδα; 

(δ) Για πόσο περίπου χρονικό διάστημα η Ελλάδα προηγείτο; 

(ε) Σε ποια χρονικά διαστήματα η ελληνική άμυνα ήταν πολύ αποτελεσματική; 

(στ) Ορισμένοι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν τον αγώνα υποστήριξαν ότι το 
σημαντικότερο μειονέκτημα της ελληνικής ομάδας ήταν το κακό ξεκίνημα, αλλά και 
ότι καθώς ο χρόνος περνούσε φαινόταν η ανωτερότητα της ομάδας μας. Να σχολιάστε 
αυτές τις απόψεις με βάση το παραπάνω διάγραμμα. 

Στο προηγούμενο σχήμα οι μαθητές για κάθε γραφική παράσταση διακρίνουν την έννοια 
της αντιστοιχίας τιμών από την έννοια της συμμεταβολής, συνεξετάζουν τις δύο γραφικές 
παραστάσεις, αντλούν κατάλληλα αριθμητικά στοιχεία από αυτές, προβαίνουν στην 
περιγραφή και λεκτική επεξεργασία, επιδεικνύοντας βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της 
συνάρτησης. Οι γραφικές παραστάσεις είναι ένα θαυμάσιο μέσο για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Με αφετηρία τις οπτικές εικόνες αναπτύσσονται 
εικασίες, προβάλλονται επιχειρήματα και εξάγονται συμπεράσματα.  

Μαθηματική Δραστηριότητα 4: Μείωση εκπομπής CO2 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια δραστηριότητα που αφορά τη χρήση συγκριτικού 
ραβδογράμματος σε ένα αυθεντικό πρόβλημα του πραγματικού κόσμου.  

Πολλοί επιστήμονες φοβούνται πως, η αύξηση του επιπέδου CO2 στην ατμόσφαιρα 
προκαλεί κλιματική αλλαγή. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα επίπεδα εκπομπής CO2 το 
1990 (οι άσπρες ράβδοι), τα επίπεδα εκπομπής CO2 το 1998 (οι μαύρες ράβδοι) και το 
ποσοστό μεταβολής των επιπέδων εκπομπής ανάμεσα στο 1990 και στο 1998 (τα βέλη με τα 
ποσοστά). 
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(α) Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) η αύξηση 
στο επίπεδο εκπομπής του CO2 από το 1990 έως το 1998 ήταν 11%. Μπορείτε να δείξετε με 
ποιους υπολογισμούς βρέθηκε το 11%; 

(β) Η Ελένη ανέλυσε το διάγραμμα και ισχυρίζεται πως ανακάλυψε ένα λάθος στα ποσοστά 
μεταβολής των επιπέδων εκπομπής: «Η μείωση του ποσοστού στη Γερμανία (16%) είναι 
μεγαλύτερη από τη μείωση του ποσοστού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνολικό σε ΕΕ, 
4%). Αυτό είναι αδύνατο, αφού η Γερμανία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Συμφωνείς με την Ελένη ότι αυτό είναι αδύνατο; Να δώσετε μια εξήγηση για να 
υποστηρίξεις την απάντησή σου. 

(γ) Η Ελένη και η Αθηνά συζητούν σχετικά με το ποια χώρα (ή περιοχή) είχε τη μεγαλύτερη 
αύξηση εκπομπής CO2. Κάθε μία, βασισμένη στο διάγραμμα, κατέληξε σε διαφορετικό 
συμπέρασμα. 

Δώσε δύο πιθανές «σωστές» απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, και εξήγησε πώς μπορεί 
κανείς να καταλήξει σε κάθε μία από αυτές τις απαντήσεις. 

 

Η προηγούμενη εκφώνηση προέρχεται από τον διαγωνισμό PISA 2000, είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://iep.edu.gr/pisa/files/topics/mathematics/m20.pdf) και 
αναπτύσσει στους μαθητές συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων 
(Φερεντίνος, 2014). Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο καλλιεργεί την επιχειρηματολογία και 
την κριτική σκέψη των μαθητών και επιτρέπει την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών 
για την οικονομία και το περιβάλλον.  

 

 

http://iep.edu.gr/pisa/files/topics/mathematics/m20.pdf


Διδακτική ανάλυση ρεαλιστικών καταστάσεων στα μαθηματικά του Γυμνασίου 35 

 

Μαθηματική Δραστηριότητα 5: Πυθαγόρειο Θεώρημα 

Θα συνεχίσουμε τις προτάσεις μας με μια αναφορά στο Πυθαγόρειο Θεώρημα (Π. Θ.). Για 
τη βελτίωση της διδασκαλίας και την ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης του Π. Θ. πριν 
από την εισαγωγή του αλγεβρικού τύπου και την απόδειξή του προτείνουμε την παρακάτω 
δραστηριότητα (Lappan et al., 2014).  

 (α)  Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας. Για κάθε σειρά του πίνακα: 

 Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (
0Â = 90 ) με τα δοσμένα μήκη κάθετων 

πλευρών σε διάστικτο φύλλο (τετραγωνικός καμβάς). 

 Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο σε κάθε πλευρά του τριγώνου. 

 Να βρείτε τα εμβαδά των τετραγώνων και να συμπληρώσετε τον πίνακα. 

Μήκος της 
Κάθετης Πλευράς 

ΑΒ  (μονάδες) 

Μήκος της 
Κάθετης Πλευράς 

ΑΓ (μονάδες) 

Εμβαδόν 
Τετραγώνου στην 

Κάθετη Πλευρά ΑΒ 
(τετραγ. μονάδες) 

Εμβαδόν 
Τετραγώνου στην 
Κάθετη Πλευρά 
ΑΓ (τετρ. μον.) 

Εμβαδόν 
Τετραγώνου στην 
Υποτείνουσα ΒΓ 

(τετραγ. μονάδες) 

1 1 1 1 2 

1 2    

2 2    

1 3    

2 3    

3 3    

3 4    

(β)  Θυμηθείτε ότι η εικασία είναι η καλύτερη ιδέα για να μαντέψετε μια μαθηματική 
σχέση. Είναι συνήθως μια γενίκευση για μια κανονικότητα που σκέφτεστε ότι μπορεί 
να είναι σωστή, αλλά δεν γνωρίζετε ακόμα αν σίγουρα είναι σωστή. Για κάθε τρίγωνο, 
να ψάξετε για μια σχέση ανάμεσα στα εμβαδά των τριών τετραγώνων. Να 
διατυπώσετε μια εικασία για τα εμβαδά των τετραγώνων που σχεδιάσατε στις 
πλευρές κάθε ορθογωνίου τριγώνου.  

(γ)  Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με μήκη πλευρών τα οποία είναι διαφορετικά 
από εκείνα που δίνονται στον πίνακα. Να χρησιμοποιήσετε το τρίγωνό σας για να 
ελέγξετε την εικασία με βάση το ερώτημα (β). 

Η προηγούμενη δραστηριότητα δίνει βαρύνουσα σημασία στη διερεύνηση. Οι μαθητές 
καλούνται να διατυπώσουν μια εικασία και να την ελέγξουν. Επίσης τούς δίνει την ευκαιρία 
να συνδέσουν τις αλγεβρικές και γεωμετρικές ιδέες και να γενικεύσουν την κανονικότητα.   

Συμπεράσματα  

Κάθε μαθησιακή διεργασία των μαθηματικών στην αίθουσα διδασκαλίας είναι ένα 
δυναμικό γίγνεσθαι που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο παραγόντων. Αυτό το 
σύμπλεγμα των παραγόντων αποτελεί τη μαθησιακή κατάσταση. Στο πλαίσιο της θεωρίας 
δραστηριότητας η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών ερμηνεύθηκε αρχικά με το 
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τρίγωνο υποκείμενο—αντικείμενο—εργαλεία, το οποίο αργότερα διευρύνθηκε, καθώς 
προστέθηκαν οι κανόνες, ο καταμερισμός εργασίας, η σχολική και η ευρύτερη κοινότητα. Το 
μήκος των πλευρών και των διαγωνίων ενός τέτοιου σχήματος – που παριστάνουν τις 
αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των παραγόντων – δεν είναι σταθερό σε όλες τις μαθησιακές 
καταστάσεις και ποικίλλει ανάλογα με τη σχέση και τον βαθμό αμοιβαιότητάς τους που ο 
εκπαιδευτικός θέλει να υπογραμμίσει. Στην πραγματικότητα μια μαθησιακή-διδακτική 
κατάσταση μαθηματικών, είναι ένα πολύγωνο με όλες τις δυνατές διαγωνίους, αφού πρέπει 
να προσθέσουμε ακόμη τουλάχιστον τους παράγοντες του χώρου (σχολείου) και του 
χρόνου, του ψυχολογικού κλίματος των διδακτικών εγχειριδίων και των εποπτικών, 
χειραπτικών και ψηφιακών μέσων, του παιδαγωγικού στυλ και άλλων στοιχείων όπως η 
σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ο 
προσανατολισμός τους προς μαθησιακούς στόχους, οι ποικίλες γνωστικές και 
μεταγνωστικές στρατηγικές των μαθητών, οι συναισθηματικές αντιδράσεις τους, που δεν 
είναι πάντοτε απευθείας ορατές αλλά διαπιστώσιμες κατά κανόνα και οπωσδήποτε ενεργές. 
Τέτοια είναι η μεταβλητή αυτοεικόνα και ετεροεικόνα διδασκόντων και διδασκομένων 
(αυτοεκτίμηση, ετεροεκτίμηση, φόβοι, προσδοκίες, ασφάλεια-ανασφάλεια, κ.λπ.) και η 
επίσης μεταβαλλόμενη εικόνα των μαθηματικών μέσα στον κόσμο του μαθητή και την 
αντίληψη του εκπαιδευτικού. Κατά βάση η μάθηση είναι μια δημιουργική σχέση 
υποκειμένου-αντικειμένου καθώς η μαθηματική γνώση διαμορφώνεται από την επενέργεια 
του δυνάμει γνωστικού υποκειμένου στον εξωτερικό κόσμο με τη μεσολάβηση των 
εργαλείων και των γλωσσικών αλληλεπιδράσεων. Επιπροσθέτως, η νοητική ανάπτυξη και η 
μάθηση εξαρτώνται από το κοινωνικό και το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο. 

Η a priori ανάλυση της ενδεικτικής διδακτικής κατάστασης με τίτλο «η ποδηλασία της 
Ελένης» υπό το φως της θεωρίας δραστηριότητας και σύμφωνα με τις αρχές της 
ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης, εμπλουτίζει την κατανόηση των πολλαπλών 
παραγόντων που συνθέτουν το διδακτικό φαινόμενο και ανοίγει δυνατότητες για την 
αλλαγή της διδασκαλίας των μαθηματικών και τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών. Η 
σημασία και η βαρύτητά των εκάστοτε παραγόντων αναδεικνύεται σε κάθε συγκεκριμένη 
τάξη κατά τις ώρες του μαθήματος των μαθηματικών. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός 
είναι αναστοχαζόμενος σχεδιαστής που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση 
μαθηματικών δραστηριοτήτων υψηλής γνωστικής βαρύτητας που παρακινούν τους μαθητές 
να προβληματίζονται και να αναδιοργανώνουν τον τρόπο σκέψης τους. Με αυτού του 
τύπου τις δραστηριότητες οι μαθητές θα έχουν πλούσιες ευκαιρίες να εμπλέκονται 
δημιουργικά στη μαθησιακή διεργασία και να κάνουν τις δικές τους μαθηματικές 
ανακαλύψεις. Στην παρούσα εργασία προτείνεται οι μαθηματικές δραστηριότητες να είναι 
ανοιχτές και να μην καθοδηγούν ασφυκτικά τους μαθητές προς μοναδικές λύσεις (Kosyvas, 
2016a). Μπορούν να τίθενται ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία οι μαθητές θα διερευνήσουν 
ατομικά ή ομαδικά. Στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενεργητικής ανακάλυψης-διερεύνησης ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη νέα γνώση με τη μορφή ερωτήματος ή προβλήματος και 
διευκολύνει τους μαθητές να βρουν τη λύση ή την απάντηση μόνοι τους ή έστω με τη δική 
του διακριτική βοήθεια. Οι μαθητές ασχολούνται με τη δραστηριότητα, ενώ ο 
εκπαιδευτικός φαντάζεται νέους δρόμους οργάνωσης και διαχείρισης της διδακτικής 
κατάστασης, ασκεί έμμεση επίδραση, ακούει, παρατηρεί, συμβουλεύει, δίνει το σωστό 
προσανατολισμό, ανατροφοδοτεί αδιάλειπτα τους μαθητές. Καθώς οι μαθητές διερευνούν, 
μπορούν να συζητούν και να σκέπτονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και υποθέσεις, κι έτσι  
κατανοούν σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να 
συγκρίνονται στρατηγικές, μέθοδοι, να τίθενται προς συζήτηση χαρακτηριστικές 
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παρανοήσεις των μαθητών, να προτείνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις με κατάλληλα 
σχήματα ή ψηφιακά μικροπειράματα. Είναι προφανές ότι η ευελιξία του εκπαιδευτικού 
κατά την παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία είναι θεμελιώδης. 

Εντούτοις, η μελετημένη ανάλυση μιας οποιαδήποτε μαθηματικής δραστηριότητας είναι 
στατική και επομένως ελλιπής αν δεν εξεταστούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει 
στους μαθητές. Η θεωρία δραστηριότητας αποτελεί το εργαλείο για την αποτύπωση της 
διδακτικής διαχείρισης και των αναμενόμενων αντιδράσεων των μαθητών. Έτσι, δίνει τη 
δυνατότητα στον διδάσκοντα να κωδικοποιήσει τα μαθησιακά εμπόδια και να 
προετοιμαστεί καλύτερα για την υπέρβασή τους. Στόχος μελλοντικής εργασίας των 
συγγραφέων αποτελεί η εφαρμογή της ενδεικτικής ανάλυσης που παρουσιάστηκε μέσω της 
θεωρίας δραστηριότητας για την μαθηματική δραστηριότητα «Η ποδηλασία της Ελένης» σε 
μία σχολική αίθουσα ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές αντιδράσεις των μαθητών και 
να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο ο Πίνακας 1. 
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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και διερεύνηση του 
φαινομένου της εκροής ενός υγρού από μια μικρή κυκλική οπή ανοικτού κυλινδρικού 
δοχείου. Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας, ελήφθη μια σειρά 
μετρήσεων της ταχύτητας εκροής του υγρού από την οπή, με στόχο να διαπιστωθεί από 
τους μαθητές, ποσοτικά, ο βαθμός απόκλισης των αποτελεσμάτων ενός πραγματικού 
υγρού, από τα θεωρητικά αναμενόμενα κατά την εφαρμογή του θεωρήματος του 
Torricelli και κατ’ επέκταση της εξίσωσης Bernoulli για ένα ιδανικό υγρό. 

Λέξεις κλειδιά: Εκροή, Torricelli, Bernoulli, ιδανικό- πραγματικό υγρό. 

Εισαγωγή 

Όταν μελετάμε ένα ρευστό, γεννάται το ερώτημα από τους μαθητές και όχι μόνο, αν τα 
αποτελέσματα που βρίσκουμε πειραματικά είναι συμβατά με τα θεωρητικά αποτελέσματα 
που προκύπτουν από την εξίσωση Bernoulli. Στα πλαίσια καινοτόμων σχολικών 
δραστηριοτήτων μία ομάδα μαθητών, Θετικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου, συμμετείχε στη 
διεξαγωγή μιας σειράς πειραμάτων, στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας, 
όπου με τη βοήθειά μας προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα. Στην 
πειραματική διάταξη που κατασκευάσαμε μελετάμε το φαινόμενο της εκροής υγρού, που 
περιέχεται μέσα σ’ ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο από μια μικρή οπή που βρίσκεται κοντά 
στη βάση του δοχείου και εξετάζουμε πόσο απέχουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
όσον αφορά την ταχύτητα εκροής του υγρού, από τα θεωρητικώς αναμενόμενα κατά την 
εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli. Η διαδικασία του πειράματος γίνεται σε δύο φάσεις. 

1η φάση: Υπολογισμός ταχύτητας εκροής  

 Κατά την εκτέλεση του πειράματος εφαρμόζουμε δύο μεθόδους. Με την πρώτη μέθοδο 
υπολογίζουμε την ταχύτητα εκροής του υγρού από την οπή, μετρώντας τη μέγιστη 
οριζόντια απόσταση του υγρού (βεληνεκές). Με τη δεύτερη μέθοδο υπολογίζουμε την 
ταχύτητα εκροής του υγρού από την οπή εφαρμόζοντας το νόμο του Bernoulli, με την 
προϋπόθεση ότι οι συνθήκες του πειράματος είναι οι κατάλληλες. Με το πέρας των 
πειραμάτων παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τις δύο μεθόδους, 
απέχουν αισθητά μεταξύ τους.  

2η φάση: Χρονική μέτρηση 

Σε αυτή τη φάση εκτελώντας το πείραμα μετράμε το χρόνο που απαιτείται ώστε η ελεύθερη 
επιφάνεια του υγρού να φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος από την οπή. Με κατάλληλη 
μαθηματική επεξεργασία υπολογίζουμε το συντελεστή εκροής μ, με τη βοήθεια του οποίου 
μπορούμε να συσχετίσουμε την πραγματική ταχύτητα εκροής με την αντίστοιχη θεωρητική.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο όρος ρευστά περιλαμβάνει τα υγρά και τα αέρια. Τα ρευστά λαμβάνουν το σχήμα του 
χώρου, στον οποίο περιέχονται. Η διαφορά μεταξύ υγρών και αερίων συνίσταται στο ότι τα 
υγρά έχουν πολύ μικρή συμπιεστότητα σε σύγκριση με εκείνη των αερίων. Για τις 
περισσότερες εφαρμογές το νερό μπορεί να θεωρηθεί ασυμπίεστο. Για παράδειγμα 
απαιτούνται 200 atm για να μειωθεί ο όγκος του κατά 1%. Αντίθετα ο αέρας συμπιέζεται 
εύκολα με σημαντική μεταβολή του όγκου (Αθανασιάδης 1987; Φλυτζάνης, 2013).  

 

 

 

Σχήμα 1. Αναπαράσταση για στρωτή (αριστερά) και τυρβώδη ροή (δεξιά) 

 Η κίνηση ενός υγρού κατά μήκος ορισμένης διαδρομής, δηλαδή η ροή, υπόκειται γενικά σε 
μεταβολές της ταχύτητας τόσο ως προς το σημείο στο οποίο η ταχύτητα αυτή μετριέται, 
όσο και σε σχέση προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση. Για 
χαμηλές ταχύτητες, θεωρώντας ότι το υγρό κινείται κατά στρώματα παράλληλα μεταξύ 
τους, τα στρώματα αυτά κινούνται ομαλά το ένα επί του άλλου, οπότε έχουμε τη στρωτή 
(σχήμα 1), ή παράλληλη ροή (laminar). Στη στρωτή ροή η ταχύτητα των μορίων του υγρού 
σε ένα δεδομένο σημείο εξαρτάται μόνο από τη θέση του σημείου αυτού. Η στρωτή ροή 
ευνοείται για: α) μικρή ταχύτητα ρευστού, β) μικρή διάμετρο σωλήνα, γ) μεγάλο ιξώδες 
(παχύρρευστο υγρό). Στην περίπτωση αυτή η παροχή του υγρού από δεδομένη τομή, 
παραμένει σταθερή. Η παροχή Π, ενός σωλήνα που διαρρέεται από ένα υγρό είναι η 
ποσότητα του υγρού που διέρχεται από μια διατομή του σωλήνα ανά μονάδα χρόνου· αν 
δεν υπάρχουν διαρροές ή άλλες απώλειες από τα τοιχώματα του σωλήνα, η παροχή 
παραμένει σταθερή και για οποιαδήποτε άλλη διατομή του σωλήνα.    

Η κίνηση των πραγματικών υγρών είναι πολύπλοκη και δεν έχει κατανοηθεί πλήρως μέχρι 
σήμερα. Η κατάσταση και η μορφή της ροής ενός υγρού σε μια στερεή επιφάνεια εξαρτάται 
κυρίως από την ταχύτητα του υγρού ως προς αυτήν την επιφάνεια (Γκανούλης 2007). Με 
την αύξηση της ταχύτητας εμφανίζονται διαταραχές που προκαλούν ανάμιξη των 
στρωμάτων του υγρού μεταξύ τους, αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής μεταξύ των μορίων 
τους (εσωτερική τριβή-ιξώδες) αλλά και μεταξύ των μορίων τους και των τοιχωμάτων του 
σωλήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η κίνηση (δυνάμεις συνάφειας). Αν οι 
διαταραχές αυτές υπερβούν κάποιο όριο το ρευστό δημιουργεί κατά τη ροή του δίνες και η 
ροή λέγεται τυρβώδης (turbulent) ή στροβιλώδης (Αυλωνίτης 2005). Στην κατάσταση 
τυρβώδους ή στροβιλώδους ροής, οι γραμμές ροής έχουν την μορφή ακανόνιστων 
καμπυλών που (σε δισδιάστατη προβολή) τέμνουν συνεχώς η μία την άλλη δίνοντας την 
εικόνα ροής με στροβιλισμούς (σχήμα 1). Στην περίπτωση όπου η ροή ενός ρευστού δεν 
παρουσιάζει εσωτερικές τριβές (nonviscous flow) και τριβές με τα τοιχώματά του σωλήνα 
μέσα στον οποίο ρέει και επιπλέον το ρευστό είναι ασυμπίεστο χαρακτηρίζεται ως ιδανικό. 
Η ποιοτική διαφορά μεταξύ της στρωτής και της τυρβώδους ροής συνίσταται στους 
διαφορετικούς νόμους, που ακολουθούν οι αντιστάσεις στη ροή, όταν μεταβαίνουμε από 
το ένα είδος ροής στο άλλο (Brodkey 1967; Grose 1983). Στη στρωτή ροή οι απώλειες 
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ενέργειας είναι ανάλογες της ταχύτητας, ενώ στην τυρβώδη ανάλογες του τετραγώνου της 
ταχύτητας (Τσαγγάρης 2005; Παπαϊωάννου 2002). 

 Πολλοί επιστήμονες εξέτασαν τη συμπεριφορά της ροής σε κλειστούς αγωγούς, αλλά 
πρώτος ο Βρετανός φυσικός Osborne Reynolds, προσδιόρισε τις παραμέτρους που 
επηρεάζουν τη ροή αυτή και καθόρισε ένα αδιάστατο μέγεθος, που ονομάζεται αριθμός 
Reynolds Re. Για ροή υγρού σε κυλινδρικό σωλήνα ο αριθμός Re δίνεται από τη σχέση:  



 
Re   (1) 

όπου υ, η ταχύτητα του ρευστού, δ, η διάμετρος διατομής του σωλήνα και υιξ, το 
κινηματικό ιξώδες, που εκφράζει το μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού, κάτω από 
την επίδραση της βαρύτητας. Οι δύο βασικότεροι τύποι ροής που καθορίζονται από τον 
αριθμό Reynolds είναι οι βραδείες ροές, όπου Re<<1 και οι ταχείες ροές, όπου Re>>1. 
Επιπλέον, όταν Re>>1, η ροή μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες, τη στρωτή ροή, τη 
μεταπτωτική ή μεταβατική ροή και τη τυρβώδη ροή (σχήμα 2). Ο αριθμός Reynolds 
υπεισέρχεται στον υπολογισμό της κρίσιμης ταχύτητας υc, πάνω από την οποία, η στρωτή 
ροή ενός ρευστού μετατρέπεται σε τυρβώδη. Η κρίσιμη ταχύτητα κάθε ρευστού εξαρτάται 
και από την πυκνότητά του ρ και από το συντελεστή εσωτερικής τριβής ή συντελεστή 
ιξώδους (Streeter et al. 2000).   

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Χρονικές μεταβολές της στιγμιαίας ταχύτητας u(t) σε κάθε είδος ροής 

Για τα Νευτώνεια υγρά ισχύει: υιξ=η/ρ. Γίνεται φανερό πως αν υιξ=0 (ιδανικό ρευστό),    ο 
αριθμός Re γίνεται άπειρος και ως εκ τούτου η ροή είναι τυρβώδης (Saleta et al. 2005; 
Sharp-Edged 1999). Για τιμές Re < 2100 (περίπου), η ροή παραμένει στρωτή, ενώ για 2100 
< Re < 4000, είμαστε στην κρίσιμη μεταβατική περιοχή, στην οποία η ροή μπορεί να είναι 
στρωτή ή τυρβώδης. Εάν Re > 4000 περίπου, η ροή μετατρέπεται σε τυρβώδη. Το νερό 

είναι μία πολύ καλή προσέγγιση του ιδανικού ρευστού αφού sm /10 26 . Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη δεν γίνεται απότομα και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα (Hughes et al. 2005; Massey 1975). Καθώς ο αριθμός Re 
αυξάνεται σε μια αρχικά στρωτή ροή, εμφανίζονται αρχικά έντονες παροδικές 
διακυμάνσεις της ταχύτητας μικρής διάρκειας. Με τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού 
Re, αυτές οι διακυμάνσεις της ταχύτητας εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και 
διάρκεια. Τέλος, από κάποια τιμή του αριθμού Re και μετά, οι διακυμάνσεις αυτές 
ενώνονται μεταξύ τους, οπότε η ροή γίνεται τυρβώδης ((Guerra et al. 2005; Hughes 2005; 
Ramamurthi 1999). Η ροή που εμφανίζει διαδοχικές περιόδους στρωτής και τυρβώδους 
ροής ονομάζεται μεταβατική (σχήμα 2).   
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Ο χαρακτηρισμός της ροής από κινηματική άποψη ως μόνιμη η μη-μόνιμη γίνεται με βάση 
το χρόνο t. Όταν η ροή δεν μεταβάλλεται με το χρόνο ή όταν όλες οι χρονικές παράγωγοι 
των ταχυτήτων ροής στις εξισώσεις ροής είναι ίσες με μηδέν, η ροή χαρακτηρίζεται ως 
μόνιμη (Judd et al. 1906; Ireland 1971; Lienhard et al. 1984). 

Ποσοτικά η ροή εκφράζεται από την παροχή Π. Η μαθηματική της έκφραση είναι:  

A
dt

dV
   (2) 

όπου Α, η διατομή της φλέβας και υ, η ταχύτητα του υγρού. 

Εξίσωση συνέχειας: Η παροχή παραμένει σταθερή κατά μήκος μίας φλέβας (ενός σωλήνα), 
που διαρρέεται από υγρό. Η εξίσωση αυτή είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της 
ύλης. Η μαθηματική της έκφραση είναι:  

2211     (3) 

Εξίσωση Bernoulli: Η εξίσωση αυτή είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης της ενέργειας 
σε κινούμενο υγρό. Σύμφωνα με αυτή για κίνηση κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής σε 
ιδανικό ρευστό, σε κάθε σημείο, το άθροισμα της πίεσης, της κινητικής ενέργειας και της 
δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου είναι σταθερό (Batchelor 1967; Duncan et al. 
1970). Η μαθηματική της έκφραση είναι:  

.
2

1 2   ghp   (4) 

 Η χρήση της εξίσωσης Bernoulli έχει τρεις προϋποθέσεις: 
• ιδανικό ρευστό 
• ασυμπίεστο ρευστό 
• μόνιμη ροή 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Ανοικτό δοχείο στη βάση του οποίου υπάρχει στόμιο εκροής  

Για να έχουμε μόνιμη ροή πρέπει να έχουμε και στρωτή ροή καθώς η τυρβώδης ροή είναι 
ένα μη μόνιμο φαινόμενο. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούμε την εξίσωση Bernoulli θεωρούμε 
πως η ροή είναι μόνιμη και ως εκ τούτου στρωτή. Άρα, η εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli 
σε πραγματικά ρευστά, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες, δίνει προσεγγιστικά 
αποτελέσματα καθώς καμία από αυτές τις συνθήκες δεν ισχύει 100%. 
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Εφαρμόζοντας το νόμο Bernoulli (σχήμα 3), για τις θέσεις Ε (ελεύθερη επιφάνεια του υγρού 
στο δοχείο) και Κ (στόμιο εκροής), λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στο Ε όσο και στο Κ η 
πίεση είναι η ατμοσφαιρική, παίρνουμε: 

gypgyp atEat 2
2

1

2

1 2222      (5) 

Λαμβάνοντας υπόψη και την εξίσωση συνέχειας για τα ίδια σημεία Ε, Κ, έχουμε: 

 

2














 




R

r
oEE

  (6) 

Από τις σχέσεις (5), (6) καταλήγουμε: 
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    (7) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4. Προσδιορισμός χρόνου καθόδου ελεύθερης επιφάνειας νερού 
μέσω εκροής από οπή 

όπου r, R, οι ακτίνες της διατομής της οπής και του δοχείου αντίστοιχα. Αν το εμβαδόν 
διατομής της επιφάνειας του δοχείου ΑΕ είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν διατομής 
Α του στομίου εκροής, η σχέση (7) γίνεται: 

gy2    (8) 

 Η σχέση αυτή αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του θεωρήματος του Τοrricelli: Η ταχύτητα 
εκροής υγρού που εξέρχεται από στόμιο ανοικτού δοχείου, αποκτά τιμή ίση με αυτήν που 
θα είχε εάν αυτό εκτελούσε ελεύθερη πτώση από ύψος ίσο με την υψομετρική διαφορά 
του σημείου εξόδου από την ελεύθερη επιφάνειά του στο δοχείο. 

Η ταχύτητα εκροής που υπολογίσαμε από τη σχέση (8) αναφέρεται σ’ ένα ιδανικό υγρό. Στα 
πραγματικά υγρά, η ταχύτητα εκροής είναι μικρότερη λόγω απωλειών ενέργειας που 
οφείλονται στις εσωτερικές τριβές, τριβές του υγρού με τα τοιχώματα του δοχείου και της 
οπής και εξαρτάται εκτός από το συντελεστή εσωτερικών τριβών και από το σχήμα της οπής 
εκροής (Medaugh et al. 1940; Munson et al. 1998). Εξάλλου, η ροή υγρού μέσα σε μια 
στερεή επιφάνεια δημιουργεί στην άμεση περιοχή της στερεής επιφάνειας, μια έντονη 
μεταβολή της ταχύτητας του ρευστού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα σωματίδια του υγρού που 
βρίσκονται σε επαφή με τη στερεή επιφάνεια, προσκολλώνται πάνω σ΄ αυτήν και εφόσον η 
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επιφάνεια είναι ακίνητη, η ταχύτητα των σωματιδίων είναι μηδενική. Το γεγονός αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αντίστασης κατά τη ροή. Επομένως η επίδραση του ιξώδους 
δεν μπορεί να αμεληθεί. Η περιοχή της ροής, το λεπτό στρώμα γύρω από το στερεό, μέσα 
στην οποία η ταχύτητα του ρευστού αυξάνει από την τιμή μηδέν, πάνω στην επιφάνεια του 
ορίου, έως την τιμή του ελεύθερου ρεύματος όπου η ροή θεωρείται ιδανική (χωρίς τριβή), 
ονομάζεται οριακό στρώμα. Το χαρακτηριστικό μέγεθος του οριακού στρώματος είναι το 
πάχος του δ, και ορίζεται ως η κάθετη απόσταση από την επιφάνεια του στερεού ορίου, 
που η ταχύτητα γίνεται ίση με το 99% της ελεύθερης ρευματικής ταχύτητας u∞ (Σιώκης, 
2015). Συνεπώς, η πραγματική ταχύτητα εκροής υπολογίζεται μέσω του συντελεστή εκροής 
μ, από την εξίσωση:  

     (9) 

Ο συντελεστής εκροής μ, είναι αδιάστατος και υπολογίζεται πειραματικά, όπως θα 
αναφέρουμε παρακάτω. 

Έστω ανοικτό κυλινδρικό δοχείο γεμάτο με νερό που μπορεί να εκρέει ελεύθερα από οπή 
που βρίσκεται σε απόσταση d από τον πυθμένα του δοχείου. Έστω Η, το ύψος του νερού 
πάνω από την οπή και t ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ελεύθερη επιφάνεια του νερού να 
φθάσει σε απόσταση y από την οπή (σχήμα 4). Αν θεωρήσουμε ότι το εμβαδόν διατομής 
της επιφάνειας του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν διατομής της οπής, 
μπο- ρούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Τοrricelli, όταν η ελεύθερη επιφάνεια του νερού 
είναι y, πάνω από την οπή, οπότε η θεωρητική τιμή της παροχής στην οπή είναι: 

gyrgy 22 2     (10) 

Η πραγματική παροχή επομένως θα είναι: 

gyr 22    (11) 

Η παροχή αυτή Ππρ, θα είναι ίση με τη μεταβολή του όγκου του νερού στο δοχείο στη 

μονάδα του χρόνου: 
dt

dy
R

dt

dy
A

dt

dV 2   το αρνητικό σημείο υπάρχει επειδή το νερό 

εγκαταλείπει το δοχείο, οπότε ο όγκος του νερού ελαττώνεται). Άρα θα έχουμε: 

 yd
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Θέτοντας:  
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  (12) 

η προηγούμενη σχέση γίνεται: 

     Hy
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Αν θέσουμε: zy  , καταλήγουμε στη σχέση:  
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   (13) 

που η γραφική της παράσταση z-t, είναι μια ευθεία με κλίση μ/k, οπότε υπολογίζουμε το 
συντελεστής εκροής μ.  

Πειραματική διαδικασία-Μαθηματική επεξεργασία μετρήσεων 

 Στις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιμο-
ποιήσαμε διατάξεις και όργανα που υπάρχουν σε όλα τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
των Λυκείων της χώρας εκτός από έναν κυλινδρικό σωλήνα από πλεξιγκλάς μήκους L=60cm, 
εξωτερικής διαμέτρου 6,5cm κι εσωτερικής 6,0cm (πάχος 0,5cm) και κλειστό στο ένα άκρο 
του. Σε ύψος 10cm από τη βάση ανοίχθηκαν δύο κυκλικές οπές με διαμέτρους δ1=2mm και 
δ2=4mm αντίστοιχα. Κατακόρυφα στα τοιχώματα του σωλήνα κολλήσαμε μια βαθμονο-
μημένη ταινία από 0-60cm, με το μηδέν της κλίμακας στο ανοικτό μέρος του σωλήνα, και με 
διαβαθμίσεις ανά 5cm (σχήμα 5).      
                                                                   
Αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5. Υλικά του πειράματος 

 Το μεταλλικό πλαίσιο με το γυάλινο κάλυμμα της λεκάνης κυματισμών. 

 Η μεγάλη γυάλινη λεκάνη από την οργανοθήκη της χημείας που τοποθετείται κάτω 
από τη λεκάνη κυματισμών για την εκροή των υγρών.  

 Μετροταινία 50cm που την τοποθετούμε στη κάτω επιφάνεια του γυάλινου καλύμ-
ματος της λεκάνης κυματισμών για τη μέτρηση του βεληνεκούς (σχήμα 6). 

 Μεταλλική βάση, ράβδος 0,7m, σύνδεσμοι απλοί και λαβίδες για τη στήριξη του 
αισθητήρα κίνησης (Motion Detector) (σχήμα 5). 

 Κυκλικό κομμάτι διαφάνειας διαμέτρου 5cm. 
 

Σύστημα μετρήσεων: Για να μετρήσουμε τη θέση της επιφάνειας του νερού στο σωλήνα 
χρησιμοποιήσαμε το Σύστημα Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) της Vernier που 
διαθέτει το σχολείο, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα κίνησης (Motion Detector). 
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Σχήμα 6. Γυάλινη λεκάνη με μετροταινία 

Η απεικόνιση των δεδομένων γίνεται μέσω του συστήματος LabPro-Vernier και του 
λογισμικού Logger Pro 3.8.2 που έχει εγκατασταθεί σε φορητό υπολογιστή σε μορφή 
γραφικών παραστάσεων Position-Time & Velocity-Time αλλά και με Πίνακες τιμών. 

Ο αισθητήρας Motion Detector τοποθετήθηκε στο πάνω ανοικτό μέρος του σωλήνα και σε 
ύψος 15-20cm από αυτό. Στο πάνω μέρος της επιφάνειας του νερού αφέθηκε η κυκλική 
διαφάνεια διαμέτρου 5cm ώστε πάνω της να ανακλώνται οι παλμοί που εκπέμπει ο αισθη-
τήρας (σχήμα 5). 

Ρυθμίσεις συστήματος Lab Pro: Γεμίζουμε το σωλήνα με νερό μέχρι το επιθυμητό ύψος. 
Τοποθετούμε τον αισθητήρα ακριβώς πάνω από τη στάθμη του νερού και με το στόμιο 
προς τα κάτω. Θέτουμε το διακόπτη ευαισθησίας στην επιλογή «Track». 
Ανοίγουμε το περιβάλλον Logger Pro 3.8.2 και μηδενίζουμε την αρχική θέση του αισθητήρα 
επιλέγοντας “Experiment” από το οριζόντιο Μενού και στη συνέχεια “Zero” από την 
αναδυόμενη λίστα επιλογών. Η ένδειξη του αισθητήρα γίνεται Position 0 και Velocity 0. 

Από το οριζόντιο μενού επιλέγουμε “Data Collection” και συμπληρώνουμε τη διάρκεια και 
το ρυθμό δειγματοληψίας: 

Στη δραστηριότητα που χρησιμοποιούμε τη μικρή οπή (δ1=2mm) θέτουμε:  
Duration: 15min & Samples Rate: 10samples/min. 

Στη δραστηριότητα που χρησιμοποιούμε τη μεγάλη οπή (δ2=4mm) θέτουμε:  
Duration: 1,5min & Samples Rate: 20samples/min. 

Υπολογισμός της ταχύτητας εκροής του υγρού  

 Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος στο εργαστήριο, σημειώνουμε τη θερμοκρασία του 
χώρου θ=18ο C. Την επιτάχυνση βαρύτητας τη θεωρούμε g=9,81m/s2. Η απόσταση των 
οπών από τη βάση του δοχείου είναι d=10cm.  
Ο υπολογισμός της ταχύτητας υο, με την οποία εκρέει ένα υγρό που βρίσκεται μέσα σε 
κυλινδρικό δοχείο από κυκλική οπή θα γίνει με δύο μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται 
στη μέτρηση της μέγιστης οριζόντιας απόστασης (βεληνεκές), της οριζόντιας βολής που 
εκτελεί το υγρό μετά την έξοδό του από την οπή (σχήμα 4). Όπως γνωρίζουμε, οι σχέσεις 

της οριζόντιας βολής είναι: ,max tx   2

2
1 gtd   και απαλείφοντας το χρόνο βρίσκουμε:   
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max
2

x
d

g
    (14) 

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται για το νερό σε δύο διαφορετικής διατομής οπές και 
για το οινόπνευμα για μια οπή. 

Στη δεύτερη μέθοδο εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli, όπως αναφέραμε αναλυτικά στο 
θεωρητικό πλαίσιο. 

1η μέθοδος:  Γεμίζουμε το σωλήνα με νερό μέχρι το ύψος των 60cm, κρατώντας κλειστά τα 
δύο στόμια των οπών. Όταν αφήσουμε ελεύθερο το στόμιο της μιας οπής αρχίζει η εκροή 
του νερού και μετράμε το βεληνεκές xmax, με τη βοήθεια της μετροταινίας, που είναι 
τοποθετημένη στην κάτω επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος της λεκάνης κυματισμών. 
Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση του βεληνεκούς για κάθε 5cm καθόδου της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού στο σωλήνα.  

Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω πείραμα μόνο που αντί για νερό χρησιμοποιούμε το 
οινόπνευμα εμπορίου (μπλε) και γεμίζουμε το σωλήνα μέχρι το ύψος των 40cm (σχήμα 7).  

Παρακάτω βλέπουμε στους Πίνακες 1, 2 τις μετρήσεις του βεληνεκούς και τα αποτελέσματα 
για την ταχύτητα εκροής νερού από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm και δ2=4mm 
αντίστοιχα. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, βλέπουμε τις αντίστοιχες μετρήσεις και τα 
αποτελέσματα για οινόπνευμα που εκρέει από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm. 

Πίνακας 1. 1η μέθοδος με νερό, για κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 2. 1η μέθοδος με νερό, για κυκλική οπή διαμέτρου δ2=4mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h (cm) xmax (cm) 
√

𝐠

𝟐𝐝
  (s

-1
) 

υο (m/s) 

 5 34,0  

 

 

    

    7,0 

2,38 

10 32,0 2,24 

15  29,40 2,06 

20     27,0 1,89 

25  24,40 1,71 

30  21,30 1,49 

35  18,40 1,29 

39     15,0 1,05 

h (cm) xmax (cm) 
√

𝐠

𝟐𝐝
  (s

-1
) 

υο (m/s) 

 5 33,20  

 

 

 

7,0 

2,32 

10 30,40 2,13 

15     28,0 1,96 

20 25,40 1,78 

25 22,90 1,60 

30     20,0 1,40 

35     17,0 1,19 

40     14,80 1,04 
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Πίνακας 3. 1η μέθοδος με οινόπνευμα, για κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2η μέθοδος:  Γεμίζουμε το σωλήνα με νερό μέχρι το ύψος των 60cm, κρατώντας κλειστά τα 
δύο στόμια των οπών. Αφήνουμε ελεύθερο το στόμιο της μιας οπής διαμέτρου δ1=2mm, 
οπότε αρχίζει η εκροή του νερού και με τη βοήθεια του ΣΣΛΑ σε συνδυασμό με τον 
αισθητήρα κίνησης παίρνουμε για κάθε χρονική στιγμή t, την απόσταση h, που διανύει η 
στάθμη του νερού στο σωλήνα. Ο υπολογισμός της ταχύτητας εκροής υο, έγινε με την 
εφαρμογή του θεωρήματος Τοrricelli (σχέση 8). Τα αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνονται 
στον Πίνακα 4.  

Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω πείραμα, αφήνοντας τώρα ελεύθερο το στόμιο της μιας 
οπής διαμέτρου δ2=4mm. Ο υπολογισμός της ταχύτητας εκροής υο, έγινε με εφαρμογή της 
σχέσης 7. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνονται στον Πίνακα 5. 

Τέλος, εκτελούμε το πείραμα με οινόπνευμα γεμίζοντας το σωλήνα μέχρι το ύψος των 
40cm. Αφήνοντας ελεύθερο το στόμιο της μιας οπής διαμέτρου δ1=2mm και εφαρμόζοντας 
τη σχέση 8, παίρνουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 6. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 Σχήμα 7. Σωλήνας με οινόπνευμα 

 

 

h (cm) xmax (cm) 
√

𝐠

𝟐𝐝
  (s

-1
) 

υο (m/s) 

 5 25,40  

 

 

    7,0 

1,78 

10     22,30 1,56 

15     19,0 1,33 

20     15,0 1,05 

25      9,0 0,63 

 30      3,30 0,23 
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Πίνακας 4. 2η μέθοδος με νερό, για κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5. 2η μέθοδος με νερό, για κυκλική οπή διαμέτρου δ2=4mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 6. 2η μέθοδος με οινόπνευμα, για κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμός του συντελεστή εκροής μ: 

Από τη σχέση (12), υπολογίζουμε τη σταθερά k, για το νερό ή το οινόπνευμα που εκρέει 
από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm: 
 

sm
gr

R
k 








 2/1

2

37,406
2

 

t (s) h (cm) y (cm) 𝐳 = √𝐲    

(𝐦𝟏/𝟐) 

𝛖𝛐 (m/s) 𝛖𝛑 = 𝛍𝛖𝛐  
(m/s) 

96  5 45 0,671 2,97 0,98 

147 10 40 0,632 2,80 0,92 

195 15       35 0,592 2,62 0,86 

254 20       30 0,548 2,43 0,80 

335 25       25 0,500 2,21 0,73 

416 30       20 0,447 1,98 0,59 

499 35       15 0,387 1,72 0,57 

654 39       11 0,332 1,47 0,49 

t (s) h (cm) y (cm) 𝐳 = √𝐲    

(𝐦𝟏/𝟐) 

𝛖𝛐 (m/s) 𝛖𝛑 = 𝛍𝛖𝛐 
(m/s) 

18,8  5 45 0,671 2,98 1,91 

24,0 10 40 0,632 2,81 1,80 

30,0 15       35 0,592 2,63 1,68 

36,5 20       30 0,548 2,43 1,56 

44,4 25       25 0,500 2,22 1,42 

51,0 30       20 0,447 1,99 1,27 

64,0 35       15 0,387 1,72 1,10 

72,0 39       11 0,332 1,47 0,94 

t (s) h (cm) y (cm) 𝐳 = √𝐲    

(𝐦𝟏/𝟐) 

𝛖𝛐 (m/s) 𝛖𝛑 = 𝛍𝛖𝛐 
(m/s) 

54  5 45 0,671 2,97 0,71 

108 10 40 0,632 2,80 0,67 

168 15       35 0,592 2,62 0,63 

240 20       30 0,548 2,43 0,58 

330 25       25 0,500 2,21 0,53 

448 30       20 0,447 1,98 0,48 
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Από τη γραφική παράσταση z=f(t), της σχέσης (13), βρίσκοντας την κλίση της ευθείας που 
προκύπτει, υπολογίζουμε το συντελεστή εκροής μ: 

μ/k = - 8∙10-4, οπότε: μ=0,33 (για το νερό, σχήμα 8) 

μ/k = - 6∙10-4, οπότε: μ=0,24 (για το οινόπνευμα, σχήμα 10)  

Αντίστοιχα, για το νερό που εκρέει από κυκλική οπή με διάμετρο δ1=4mm, προκύπτει ότι 

k = -101,59 sm 2/1  και με την ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως, υπολογίζουμε το 
συντελεστή εκροής μ: 

μ/k=-6,3∙10-3, οπότε: μ=0,64 (για το νερό, σχήμα 9) 

Σύμφωνα με τη σχέση (9), εφόσον γνωρίζουμε την τιμή του συντελεστή εκροής μ, μπορούμε 
να υπολογίσουμε την πραγματική ταχύτητα εκροής υπ, του υγρού (όπως φαίνεται στις 
τελευταίες στήλες των πινάκων 4, 5 και 6). Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (1) τις τιμές της 
ταχύτητας εκροής υπ, προκύπτουν ότι o αριθμός Reynolds Re, για το νερό (υιξ=10-6m2/s), 
που εκρέει από κυκλική οπή διαμέτρου 2mm, παίρνει τιμές στο διάστημα 980-1960 
περίπου (στρωτή ροή), για το νερό που εκρέει από κυκλική οπή διαμέτρου 4mm, 
παίρνει τιμές στο διάστημα 3760-7640 περίπου (τυρβώδης ροή), ενώ για το οινόπνευμα 
(υιξ=1,5∙10-6m2/s), που εκρέει από κυκλική οπή διαμέτρου 2mm, παίρνει τιμές στο 
διάστημα 640-950 περίπου (στρωτή ροή). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 8. Διάγραμμα z-t για νερό από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 9. Διάγραμμα z-t για νερό από κυκλική οπή διαμέτρου δ2=4mm 
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Σχήμα 10. Διάγραμμα z-t για οινόπνευμα από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 

 
Αν τροποποιήσουμε τη σχέση (13), λύνοντας ως προς y, παίρνουμε: 

HtH
k

t
k

yHt
k

y 










22

2

   (14)  

Οι γραφικές παραστάσεις y-t, για κάθε περίπτωση που εξετάσαμε, φαίνονται στα 
παρακάτω σχήματα 11, 12 και 13. 

 

 

 

 
 
 
 

Σχήμα 11. Διάγραμμα y-t για νερό από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 12. Διάγραμμα y-t για νερό από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=4mm 
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Σχήμα 13. Διάγραμμα y-t για οινόπνευμα από κυκλική οπή διαμέτρου δ1=2mm 

Συμπεράσματα  

Ο υπολογισμός της ταχύτητας με την οποία εκρέει ένα υγρό που βρίσκεται μέσα σε 
κυλινδρικό δοχείο από κυκλική οπή, με τις δύο μεθόδους που αναφέραμε προηγουμένως, 
όπου η 1η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση της μέγιστης οριζόντιας απόστασης (βεληνεκές), 
της οριζόντιας βολής που εκτελεί το υγρό μετά την έξοδό του από την οπή και η 2η μέθοδος 
με εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli, γίνεται σαφές ότι δίνουν αποτελέσματα, τα οποία 
αποκλίνουν μεταξύ τους. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε σφάλματα που προέκυψαν κατά 
την διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος, αλλά κυρίως στην ενέργεια που φαίνεται να 
χάνεται και μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω των τριβών (εσωτερική τριβή του υγρού, και 
τριβή με τα τοιχώματα του δοχείου). Όπως αποδεικνύεται θεωρητικά και πειραματικά σε 
δοχείο με σταθερή εσωτερική διατομή οι απώλειες λόγω τριβών εξαρτώνται από τη φύση 
του ρευστού, την ταχύτητά του όπως επίσης και από τα κατασκευαστικά στοιχεία του 
δοχείου λ.χ. το μήκος του, τη διάμετρο του, τη τραχύτητά του κ.τ.λ.  

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι η διατομή της στήλης εξόδου του υγρού από την 
οπή δεν ταυτίζεται με τη διατομή της οπής, εξ αιτίας δυνάμεων συνοχής που επενεργούν 
εντονότερα, όταν το υγρό έχει εγκαταλείψει το δοχείο. 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να θυμηθούμε όλες τις υποθέσεις που κάναμε κατά την 
εξαγωγή της εξίσωσης του Bernoulli, που είναι:  
α) ροή χωρίς τριβές,  
β) ασυμπίεστο υγρό,  
γ) ομογενές υγρό και  
δ) μόνιμη ροή.  

Είναι φανερό, ότι κάτι συμβαίνει στη ροή όταν ο αριθμός Reynolds ξεπεράσει την τιμή 2000 
περίπου. Αποδεικνύεται ότι οι απώλειες ενέργειας λόγω της τριβής σε κάποιο υγρό 
εξαρτώνται από το εάν η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης. Η ροή μπορεί να μετατραπεί σε 
στρωτή εάν μειώσουμε το Re σε τιμές μικρότερες από το 2000 (Fox et al. 1992). Σύμφωνα 
με τη σχέση:  



 
Re  

μπορούμε να το πετύχουμε αυτό εάν:  
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1. μειώσουμε την ταχύτητα υ,  

 
Σχήμα 14. Το προφίλ των ταχυτήτων ροής. Το νερό "κολλάει" στα τοιχώματα του σωλήνα.  

Η ταχύτητα είναι μηδέν στα τοιχώματα και μέγιστη στον άξονα 

 
2. μικρύνουμε τη διάμετρο δ,  
3. μειώσουμε την πυκνότητα ρ του υγρού,  
4. αυξήσουμε το συντελεστή ιξώδους η.  

 Όπως αποδεικνύεται θεωρητικά για ροή πραγματικού Νευτώνειου κυλινδρικού τμήματος 
ρευστού ακτίνας r και μήκους l, που ρέει σε κυλινδρικό σωλήνα ακτίνας R, με την υπόθεση 

ότι η ροή είναι μόνιμη και στρωτή, η ταχύτητα ροής λόγω συμμετρίας (σχήμα 14), θα είναι 
μόνο συνάρτηση της απόστασης r από τον άξονα (Χόρτης, 2015) και δίνεται από τη σχέση: 

)(
4

)( 2221 rR
l

pp
r 





    (15) 

Η παραπάνω σχέση, μας λέει ότι η ταχύτητα ροής υ(r), είναι δευτέρου βαθμού ως προς r, 
πράγμα που σημαίνει ότι η γραφική της παράσταση στο επίπεδο x-z, θα είναι μια παραβο-
λή και στο χώρο θα έχουμε μια επιφάνεια παραβολική εκ περιστροφής (σχήμα 14). Όπως 
φαίνεται από τη σχέση (15), η ταχύτητα στον άξονα του σωλήνα (r=0) είναι μέγιστη και ίση 
με:     

                                221
max

4
R

l

pp





   (16) 

Σύμφωνα με το νόμο Poiseuille, η παροχή του σωλήνα δίνεται από τη σχέση: 

421

8
R

l

pp





   (17) 

Συχνά μας ενδιαφέρει κυρίως η μέση ταχύτητα της ροής διαμέσου ενός σωλήνα παρά η 
ταχύτητα κατά μήκος κάποιας ιδιαίτερης γραμμής ροής. Η μέση ταχύτητα ροής   σε κάθε 

διατομή είναι η παροχή Π, διαιρούμενη με το εμβαδόν της διατομής, δηλαδή 



 . Η 

μέση ταχύτητα μπορεί επίσης να θεωρείται σαν η μέση τιμή από τις ταχύτητες σε κάθε 
σημείο μιας διατομής. Για τη χωρίς τριβές ροή που περιγράφει η εξίσωση Bernoulli, η 
ταχύτητα σε κάθε σημείο μιας διατομής είναι ίση με τη μέση ταχύτητα, οπότε   . Αυτό 
δεν είναι σωστό για ροές όπου η τριβή δεν είναι αμελητέα (Middleton et al. 1994). Από τη 
σχέση (17), μπορούμε να υπολογίσουμε μέση ταχύτητα ροής  :  

221

2

421

8

8
R

l

pp

R

R
l

pp

















   (18)                                             

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (16) και (18) παρατηρούμε ότι 2/max  . Συνεπώς, αυτός είναι 

ένας σημαντικός λόγος για τη μεγάλη απόκλιση που προκύπτει με την τιμή της ταχύτητας 
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εκροής ενός υγρού από οπή, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας στήλης στους 
πίνακες 1, 2, 3, με βάση την 1η μέθοδο και στους πίνακες 4, 5, 6, με βάση τη 2η μέθοδο. 
Σύμφωνα με την 1η μέθοδο, το βεληνεκές που μετρήθηκε αφορούσε τη μέγιστη ταχύτητα 
εκροής από την οπή του κυλινδρικού δοχείου, ενώ η 2η μέθοδος, που βασίστηκε στην 
εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli αφορούσε τη μέση ταχύτητα εκροής  . 
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Tο θέατρο ως διδακτικό εργαλείο παρώθησης του μαθητή για την 
εκμάθηση της γαλλικής ως β Ξένης Γλώσσας: η περίπτωση των 
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Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Δυτικής Μακεδονίας 

Διδάκτωρ Θεατρολογίας Α.Π.Θ. 

Περίληψη: Οι θεατρικές τεχνικές λειτουργούν ως διδακτικά εργαλεία κινητοποίησης 
του μαθητή του δημοτικού σχολείου, καθώς θέτουν ως προαπαιτούμενο το παιχνίδι με 
τα αισθητήρια, τα μέλη του σώματος και τη φωνή. Το θεατρικό παιχνίδι και όλες οι 
μορφές θεάτρου, βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει την ανάγκη της ομαδικής 
εργασίας και της συνεργασίας, στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Οι καθηγητές 
γαλλικής γλώσσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, 
κατόπιν στοχευμένης σειράς επιμορφώσεων που πραγματοποίησα, από τη θέση μου 
της Σχολικής Συμβούλου γαλλικής, με άξονα τη θεματική «θέατρο στο σχολείο», κατά 
τα σχολικά έτη 2008-2012, εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν σχολικές θεατρικές, και άλλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ως πολύ θετικές από 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό της να 
αναδείξει τα αποτελέσματα μιας επιμορφωτικής δράσης η οποία εστιάζει στο πώς, με 
διασκεδαστικό τρόπο (θεατρικά σκετς, παιχνίδια ρόλων, κ.ά.) οι καθηγητές γαλλικής 
κινητοποίησαν τους μαθητές τους, έτσι ώστε να αυτοί να εκφραστούν μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα, εμπλεκόμενοι ενεργά σε αυτές, πέτυχαν 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γαλλική γλώσσα.  

Λέξεις-κλειδιά: παρώθηση, κίνητρα, θεατρικές τεχνικές, γαλλική γλώσσα, β Ξένη 
Γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας (Ξ.Γ.) σε σχολικά περιβάλλοντα διαφέρει από την εκμάθηση 
της Ξ.Γ. σε περιβάλλοντα όπου η γλώσσα - στόχος ομιλείται και έξω από το σχολείο. Η 
εκμάθηση της Ξ. Γ. σε σχολικά περιβάλλοντα, που, εκ των πραγμάτων, στερούνται της 
αυθεντικότητας της «ζωντανής» χρήσης της γλώσσας, υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, 
όπως η περιορισμένη έκθεση στην υπό εκμάθηση γλώσσα εκτός σχολείου, με όποιες 
επιπτώσεις αυτή μπορεί να έχει στα κίνητρα των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Ξ. Γ. συνεπώς επιτελούν ένα δύσκολο έργο, 
αφού επιχειρούν να διδάξουν ένα φυσικό εργαλείο επικοινωνίας με τους άλλους 
αλλόγλωσσους συνανθρώπους του πλανήτη μας, μέσα σε ένα περιορισμένο 
γλωσσικό περιβάλλον που στερείται της ύπαρξης αυθεντικού λόγου της γλώσσας-
στόχου, καθώς και αυθεντικών πολιτισμικών στοιχείων του πολιτισμού-στόχου (Μ. 
Π.Ε., 2011, σ. 6-7)1.  

                                                           
1
 Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. 

mailto:akofidou@hotmail.gr
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Σημαντικό, επομένως, μέρος της προσπάθειας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ξ.Γ. είναι 
να κατορθώσουν να «ζωντανέψουν», με όποιο τρόπο και μέσα, αυτό το «περιβάλλον 
μάθησης» μέσα στο σχολείο και να το προσομοιώσουν τεχνητά ως προς την 
πραγματικότητα. Στην περίπτωση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, η δεδομένη 
περιορισμένη χρήση της γαλλικής ως Ξ.Γ. εκτός τάξης (δηλαδή στον κοινωνικό περίγυρο των 
μαθητών, στην οικογένεια, στο σχολείο, στα ΜΜΕ κ.ά.), η έλλειψη, με άλλα λόγια, 
επαρκούς γαλλόφωνου περιβάλλοντος ή γαλλόφωνης κουλτούρας (milieu/culture 
francophone) γενικότερα, η παρουσίαση στην τάξη μια φορά των νέων στοιχείων 
(γνώσεων) που την αφορούν δεν είναι αρκετή.  

Η συνεχής τροφοδότηση με τα νέα προς μάθηση στοιχεία της γλώσσας θα μπορούσε 
να παρέχει στους μαθητές συνεχή έκθεση σε αυτά. Αν δεχτούμε ότι η εκμάθηση της 
Ξ.Γ. είναι μια συχνά μακροχρόνια διαδικασία, τότε είναι σαφές ότι η συνεχής 
κινητοποίηση με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης κρίνεται απολύτως αναγκαία (Μ. 
Π.Ε., 2011, σ. 6-7).  

Κίνητρα μάθησης (motivation) για το μαθητή αποτελούν η εμπλοκή και η συνυπευθυνότητα 
στη μαθησιακή διαδικασία, η αίσθηση και η επιβεβαίωση ότι τα καταφέρνει, καθώς και η 
αίσθηση του ανήκειν σε μια συνεργατική, φιλική και καλά οργανωμένη ομάδα. Επίσης 
ιδιαίτερο ρόλο παίζει η συνεχής πρόκληση και υποκίνηση των ενδιαφερόντων του: το 
θέατρο, εκτιμούμε ότι είναι ικανό να αποτελέσει και αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς2 μια 
πηγή συνεχούς πρόκλησης και υποκίνησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, γι’ αυτό και η 
Παιδαγωγική του Θεάτρου3 αποτελεί, όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια, μια αστείρευτη 
πηγή καινοτόμου προσέγγισης διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως β Ξ. Γ. στο 
δημοτικό σχολείο.  

Ενδεικτικά, καλά παραδείγματα υποκίνησης του ενδιαφέροντος των μαθητών αποτελούν τα 
σχέδια διδασκαλίας (projets) τα οποία περιλαμβάνουν παραγωγή προφορικού/γραπτού 
λόγου στη γλώσσα-στόχο, σε συνδυασμό με θεατρικό παιχνίδι, ή με κίνηση, χορό, μουσική, 
ή με βίντεο που εκπονούνται, στο πλαίσιο της συμμετοχής μιας τάξης γαλλικών ενός 
δημοτικού σχολείου στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας ή στο πλαίσιο 
της συμμετοχής μιας τάξης γαλλικών σε σχολικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  

                                                           
2
 Παραπέμπω στο  Πανελλήνιο Δίκτυο για το «Θέατρο στην Εκπαίδευση», στο: http://www.theatroedu.gr/ 

 καθώς και σε μια πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη,  που υποστηρίζει το σημαντικό 
ρόλο του θεάτρου στην παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία (αναφέρω ενδεικτικά, τις μελέτες των: 
Γραμματά, 1998; 2013; Μουδατσάκη, 1994; Κοντογιάννη, 2000; Παπαδόπουλου, 2010;  Deldime, 1976; 
Neelands, 1984; Ηeathcote, 1985;  Heathcote & Bolton, 1995; O’Neil, 1995;  Page, 1995; Beauchamp, 1998; 
Pierra, 2001; Payet, 2010). 
3 «Η Παιδαγωγική του Θεάτρου ορίζει τις αρχές και τους σκοπούς της, στηριζόμενη στα πορίσματα της 

ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και των κοινωνικών επιστημών ευρύτερα. Ειδικότερα, η ψυχολογική θεώρηση 

της Παιδαγωγικής του Θεάτρου μας επιτρέπει να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε τη δημιουργία και την 

εμψύχωση του θεατρικού φαινομένου από την ψυχαναλυτική, φαινομενολογική-ανθρωπιστική, 

κοινωνικογνωστική και γνωστική του πλευρά. Η θεατρική εμπειρία γίνεται αντιληπτή μέσα από τη 

διαπροσωπική, κοινωνική, στοχαστική, γλωσσική και κιναισθητική διάσταση, που αποτελούν συστατικά 

στοιχεία της επιδιωκόμενης ‘δραματικής’ ανάπτυξης και μάθησης του υποκειμένου» (Παπαδόπουλος,  2010, 

σ. 47).  
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Τέτοιου είδους παιδαγωγικές και διδακτικές παρωθήσεις αποτελούν την αφόρμηση για την 
ανάπτυξη καινοτομίας και δημιουργικότητας σε σχολικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου το 
θέατρο και οι τεχνικές του κυριαρχούν, αφού συντελούν στην υλοποίηση ενός είδους 
βιωματικής/ενεργητικής μάθησης (approche actionnelle) με αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια 
ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση κοινωνικών καταστάσεων, μιμική, σκετς κ.ά. Με 
λίγα λόγια, ο μαθητής, στο μάθημα της Ξ. Γ. γίνεται ένα «δρων» πρόσωπο. 

Το θέατρο αποτελεί σύγχρονη παιδαγωγική αναγκαιότητα 

Στον 20ο αιώνα, τα σύγχρονα δημοκρατικά αιτήματα για ολόπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών σ’ ένα σύγχρονο σχολείο, όπως εκφράστηκαν από μεγάλους παιδαγωγούς 
(Dewey, 1956; Claparède, 1931; Montessori,1958; Freinet, 1962 κ.ά.), οδήγησαν στην 
καθιέρωση ενός σχολείου που δίνει έμφαση στην εμπειρία, στη δημιουργικότητα, στο 
ενδιαφέρον και στην αυτενέργεια των μαθητών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης μέσα σε «βιωματικά», «ευέλικτα και παιγνιώδη περιβάλλοντα μάθησης» (Κοφίδου, 
2011, σ. 19-25, 29-31). Το θέατρο διαμορφώνει δημιουργικά τέτοια βιωματικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Επιπλέον, υποστηρίζεται από τον επιστημονικό χώρο της 
Ψυχολογίας και από την Τέχνη (Vygotsky, 1978, 1997; Piaget, 1962; Bruner,1986; Rogers, 
1961; Gardner,R. C., 1985; Gardner, H., 1985). Συγχρόνως όμως, το θέατρο, ως μορφή 
τέχνης, τείνει να αποτελέσει έναν ιδιαίτερο «χώρο έκφρασης» στην εκπαίδευση. Τα 
επιστημονικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά δεδομένα επηρέασαν την ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, και έτσι η θεατρική αγωγή εντάχθηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το 1990 με το Π.Δ. 132/10-4-1990. Κάνοντας αυτό 
το πρώτο βήμα, το ελληνικό σχολείο απέκτησε ένα πλαίσιο αξιοποίησης της Παιδαγωγικής 
και της Διδακτικής του θεάτρου. 

Ένα δεύτερο μεγάλο βήμα συντελέστηκε το 2006, αφού το θέατρο εντάχθηκε και στο Α.Π.Σ. 
για τη διδασκαλία της γαλλικής ως β ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία (για την Ε και την 
Στ τάξη, το 2006). Στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Ευρωπαϊκών Γλωσσών (ΚΕΠΑ, 2008), οι 
θεατρικές τεχνικές αναδεικνύονται ως σημαντική συνιστώσα διδασκαλίας των γλωσσών. 
Βασιζόμενο στο ΚΕΠΑ, το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Ξ. Γ. στα 
δημοτικά σχολεία και στα Γυμνάσια (ΕΠΣ-ΞΓ), εντάσσει στον πυρήνα του τις θεατρικές 
δραστηριότητες .  

Κεντρικές έννοιες του θεάτρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Προκειμένου να επιτύχει ο εκπαιδευτικός γαλλικής στις καλές θεατρικές και καλλιτεχνικές 
του πρακτικές (σχέδια διδασκαλίας /projets) στις οποίες στοχεύει, θα πρέπει να συνδέσει 
τα ΑΠΣ γαλλικής (2006) και το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Ξ. Γ. 
στα δημοτικά σχολεία (ΕΠΣ-ΞΓ, 2011) με τις κεντρικές έννοιες του θεάτρου στην Α/θμια 
Εκπαίδευση4, οι οποίες είναι:  

 Σώμα /ταυτότητα / άλλοι/διαφορετικότητα 

 Σωματική ενέργεια/θέση στον χώρο και τον χρόνο 

 Ρυθμός /ένταση/ήχος/κίνηση 

                                                           
4
 Λενακάκης, Α. (2015). Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα  

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (σ.7). Αθήνα. ΙΕΠ. 
Ανακτήθηκε 20 Μαίου 2016, από 
http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/kallitehniki_paideia_theatriki_agogi.pdf 

http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/kallitehniki_paideia_theatriki_agogi.pdf
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 Αυτοσχεδιασμός/παιχνίδι ρόλων 

 Αναπνοή/φωνή/λεκτική επικοινωνία 

 Δραματικός/θεατρικός ρόλος /μίμηση 

 Πραγματικό/φανταστικό/εναλλαγή ρόλων 

 Δραματικό/θεατρικό κείμενο-διάλογος-λεκτική/σωματική επικοινωνία 

 Αναπαράσταση/προσομοίωση ρόλου 

 Παιχνίδι ρόλων/φανταστική ιστορία 

 Θεατρικό δρώμενο/θεατρική παράσταση 

 Εργαστήριο γραφής/δομή δραματικού λόγου/δραματοποίηση κειμένου 

 Ρόλος και Υποκριτική 

 Ηθοποιός και θεατής 

 Μορφές θεάτρου και θεάματος. 

Η Επιμορφωτική δράση 

Στο πλαίσιο αποτίμησης του Προγράμματος Διδασκαλίας της γαλλικής ως β Ξ. Γ. στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2008-2012) από το Υπουργείο Παιδείας (Ημερίδα αποτίμησης 
25 Ιανουαρίου 2013, Αθήνα), ως Σχολική Σύμβουλος, επεξεργάστηκα τα στοιχεία που 
διέθετα από τις συνεχείς ανατροφοδοτήσεις που είχα από τους καθηγητές γαλλικής των 
δημοτικών σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς μου, προκειμένου να καταλήξω σε 
συμπεράσματα και να αποτιμήσω τα αποτελέσματα της συνεχούς και στοχευμένης 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών την οποία πραγματοποίησα, με τη μορφή Ημερίδων και 
εργαστηρίων, και με γενικό θεματικό άξονα «το θέατρο στο σχολείο». Επισημαίνω εδώ ότι 
στην παρούσα εργασία περιγράφω μια Επιμορφωτική δράση που είχε σαν σκοπό τη 
βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των καθηγητών γαλλικής και όχι μια εκπαιδευτική 
έρευνα, διότι αυτός δεν ήταν ο σκοπός μου.  

Στο πλαίσιο αυτής της Επιμορφωτικής δράσης και κατά την αποτίμησή της, θεώρησα 
σκόπιμο ότι όφειλα να συμπεριλάβω τις εκτιμήσεις μου για το βαθμό κινητοποίησης των 
εκπαιδευτικών που είχε ως συνέπεια την παρώθηση των μαθητών τους σε θεατρικές 
πρακτικές αλλά και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών τους στη γαλλική γλώσσα. Με 
άλλα λόγια, προσπάθησα να εκτιμήσω σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί γαλλικής συνέβαλαν 
α) στο να ενεργοποιήσουν τη φαντασία των μαθητών γαλλικής των δημοτικών σχολείων της 
Δυτικής Μακεδονίας, β) στο να διεγείρουν την επιθυμία τους για τη μάθηση, και γ) στο να 
«ανοίξουν τα φτερά» τους προς τη δημιουργικότητα, με στόχο τη βελτίωσή τους στην 
εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού.  

Καλές πρακτικές σχολικών θεατρικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων των δημοτικών 
σχολείων Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 

Τα αποτελέσματα της Επιμορφωτικής δράσης, όπως θα δείξω και στη συνέχεια, κρίνονται 
επαρκώς επιτυχή. Πράγματι, οι τεχνικές του θεάτρου απογείωσαν τους μικρούς μαθητές 
από την σχολική τάξη στα σύννεφα της φαντασίας, συνδυασμένες με τη χαρά της κίνησης 
και της έκφρασης, μέσω της μεταμφίεσης, της μίμησης, του θεατρικού παιχνιδιού, της 
προσομοίωσης κοινωνικών καταστάσεων, της δραματοποίησης κινούμενων σχεδίων, της 
απόδοσης θεατρικών διαλόγων, του χορού και του τραγουδιού, με λίγα λόγια, μέσω της 
καλλιτεχνικής έκφρασης (Κοφίδου, 2010).  
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Σε κάποια δημοτικά σχολεία οι μαθητές ένιωσαν τη χαρά της λογοτεχνικής ανάγνωσης, της 
αναπαράστασης κινηματογραφικών ηρώων, της θεατρικής μεταφοράς κινούμενων 
σχεδίων, διαβάζοντας και μιλώντας γαλλικά. Για το λόγο αυτό ετοίμασαν, στο τέλος του 
σχολικού έτους 2008-2009, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο: «Διαβάζουμε Αστερίξ, 
βλέπουμε Αστερίξ» μιμούμενοι τους ήρωες του Αστερίξ (2ο Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας, σχ. 
Έτος 2009-2010). Στο ίδιο μήκος κύματος περίπου κινήθηκαν και άλλοι μικροί μαθητές, 
μετατρέποντας τη χαρά του να μαθαίνουν την Ξ. Γ. (Dornyei, 2001, σ. 27) σε χαρά της 
θεατρικής μεταμφίεσης και του παιχνιδιού (Μαθαίνω τα γαλλικά με τον Αστερίξ και τον 
Οβελίξ, Δ.Σ. Φιλώτα, Ν. Φλώρινας, σχ. Έτος 2009-2010).  

Η ιδέα ότι το θέατρο σημαίνει δημιουργικότητα που κυριάρχησε μεταξύ των εκπαιδευτικών 
στις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της Επιμορφωτικής δράσης, τους ενέπνευσε και τους 
κινητοποίησε. Οι καθηγητές γαλλικής, με τη σειρά τους, κινητοποίησαν τους μαθητές 
αρκετών δημοτικών σχολείων, δεδομένου ότι κάθε καθηγητής γαλλικής συμπληρώνει το 
υποχρεωτικό του ωράριο διδάσκοντας σε 5 τουλάχιστον σχολεία. Έτσι συνεργάστηκαν 
καθηγητές και μαθητές και έκαναν θέατρο ακόμη και με αφορμή το διδακτικό τους 
εγχειρίδιο: έντυσαν, δηλαδή, την ηρωίδα του διδακτικού εγχειρίδιου γαλλικής Grenadine με 
τα ρούχα της Κοκκινοσκουφίτσας ή της μάγισσας, «βουτώντας» λίγο και στις αστείρευτες 
πηγές του παραμυθιού (Δ. Σ. Τοιχιού Καστοριάς, 6ο Δ.Σ. Καστοριάς, σχ. Έτος 2008-2009). 

Ακολουθώντας τις αρχές της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, οι μικροί μαθητές ανέπτυξαν 
φωνολογική συνείδηση5 (conscience phonologique/phonological awareness) μέσα από 
φωνητικές ασκήσεις, απέκτησαν α) δεξιότητες (compétences) γλωσσικές, όπως: γνωρίζω να 
παρουσιάζω και να παρουσιάζομαι, να εκφράζω τις προτιμήσεις μου, να ανταποκρίνομαι 
σε οδηγίες και να δίνω οδηγίες, β) δεξιότητες παραστατικές και ερμηνευτικές, όπως: 
μαθαίνω να στέκομαι και να κινούμαι επί σκηνής (κίνηση και αίσθηση του χώρου), να 
παίρνω το λόγο, να δίνω το λόγο, να μπαίνω και να βγαίνω από τη σκηνή στο σωστό χρόνο, 
να μιλώ δυνατά και καθαρά, να προφέρω σωστά, να διαβάζω-ερμηνεύω ένα ποίημα, ένα 
τραγούδι, να αποδίδω σωστά το ρόλο μου σε ένα παραμύθι, σκετς, στη γλώσσα-στόχο 
(γαλλικά), γ) δεξιότητες κοινωνικές, όπως: μαθαίνω πως να συμμετέχω σε ένα ομαδικό 
έργο, να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ με τον άλλο, να εκφράζω τα συναισθήματά μου, 
να παίρνω πρωτοβουλίες και να κάνω κριτική, δ) δεξιότητες ειδικές καλλιτεχνικές, όπως: 
μαθαίνω να μελετώ το χώρο, να προτείνω και να δημιουργώ σκηνικά (τεχνικές κολλάζ, 
ακουαρέλας, ζωγραφική) κοστούμια, αξεσουάρ του θεάτρου (μάσκες, κούκλες κ.ά.), να 
τραγουδώ και να χορεύω κ.ά.  

Το 2008-2009 και το 2009-2010, κάποιοι καθηγητές γαλλικής κατέφυγαν σε συγγραφή 
δικών τους θεατρικών σεναρίων με διαπολιτισμικές αναφορές, όπως στο σκετς με τίτλο: «La 
Belle France - Η Ωραία Κοζάνη» το οποίο ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία σε σχολική γιορτή 
λήξης του έτους, στο 10ο Δ. Σ. Κοζάνης (σχ. Έτος 2008-2009). Άλλοι καθηγητές 
«ζωντάνεψαν» επί σκηνής λογοτεχνικά έργα, διασκευασμένα για το θέατρο, με τη βοήθεια 
των μαθητών τους, όπως «Το σύννεφο που χάθηκε». Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή 
του έργου: «La Cage au Nuage»6 («το κλουβί με το Σύννεφο») του γάλλου συγγραφέα έργων 
θεάτρου για παιδιά Yves Garric, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της μαθητικής σχολικής 

                                                           
5
 Ο όρος «φωνολογική συνείδηση ή συνειδητότητα» αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου «phonological 

awareness» και δηλώνει την ικανότητα του παιδιού να συνειδητοποιήσει ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται 

από μικρότερα τμήματα όπως προτάσεις, φράσεις λέξεις, συλλαβές και φωνήματα (Chard & Dickson, 1999). 
6 Garric, Y. (1997). Théâtre de Nuages. Paris: Fil d'Ariane. 
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γιορτής του 8ου Δ.Σ. Κοζάνης (σχ. Έτος 2008-2009). Η ίδια καθηγήτρια που παρουσίασε τη 
θεατρική διασκευή του έργου: «La Cage au Nuage» στο 8ο Δημοτικό Κοζάνης, παρουσίασε 
με τους μαθητές της του 2ου Δημοτικού σχολείου Κρόκου Κοζάνης αυτοσχέδιο σκετς με 
κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη, όπου οι μαθητές καλούνταν, μέσα από παιχνίδια ρόλων και 
αυτοσχεδιασμούς να παρουσιαστούν ως γάλλοι τουρίστες που ήλθαν στο χωριό, και όπου, 
γονείς και μαθητές, γέλασαν με την ψυχή τους με τα ευτράπελα που συνέβησαν στο σκετς. 
Μάθηση και διασκέδαση συνδυάστηκαν αρμονικά, μέσα από ένα διαπολιτισμικό θεατρικό 
διάλογο με γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία μητρικής/ ελληνικής γλώσσας και γαλλικής/ 
γλώσσας στόχου.   

Θεατρικές πρακτικές και πολυ-αισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης 

Σε άλλα δημοτικά σχολεία η διοργάνωση της σχολικής γιορτής λειτούργησε ως όχημα 
προκειμένου να επιτευχθεί η πολυαισθητηριακή προσέγγιση7 της διδασκαλίας /εκμάθησης 
της γαλλικής γλώσσας (approche multisensorielle). Έτσι, οι διδακτικοί στόχοι: Βλέπω, 
ακούω, μυρίζω, γεύομαι, αγγίζω, έγιναν πράξη σε γιορτές λήξης δημοτικών σχολείων. Οι 
μικροί μαθητές απεκόμισαν πολλαπλά μαθησιακά οφέλη (Dornyei, 2001b,σ. 51). 
Ζωγράφισαν και φιλοτέχνησαν κολλάζ με θέμα τη Γαλλία και τα μνημεία της, άκουσαν 
γαλλική μουσική, χόρεψαν, έκαναν μιμική, έπαιξαν παιχνίδια ρόλων (2ο Δ.Σ. Σερβίων Ν. 
Κοζάνης, Δ.Σ. Λιβαδερού Ν. Κοζάνης, σχ. Έτος 2009-2010) τραγούδησαν, παρασκεύασαν 
γαλλικές κρέπες και άλλες γαλλικές συνταγές τις οποίες μύρισαν, άγγιξαν, γεύτηκαν, με τη 
βοήθεια/εμψύχωση της διδάσκουσας καθηγήτριας (1ο και 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού Ν. 
Καστοριάς, σχ. Έτος 2009-2010). Επισημαίνω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
σημαντικός, ειδικά όταν αυτός διαθέτει έμπνευση και ενθουσιασμό στο έργο του και όταν 
διατηρεί θετικές σχέσεις με τους μαθητές και τους γονείς τους (Dornyei, 2001b, σ. 32). 
Μέσω της πολυ-αισθητηριακής προσέγγισης της γνώσης οι μαθητές απέκτησαν λεκτικές, 
αισθητικές, διαπολιτισμικές και άλλες δεξιότητες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας.  

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η εσωτερική ανάγκη, η επιθυμία των μαθητών (Meirieu, 2001) 

για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, σε συνδυασμό με την παρώθησή τους και την 

ενθάρρυνση σε ενεργό συμμετοχή, σε θεατρική δράση ή σε άλλη βιωματική, καλλιτεχνική 

εμπειρία, από τους εκπαιδευτικούς γαλλικής, απέδωσε τα μέγιστα αποτελέσματα στη 

διδακτική διαδικασία εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας (Dicks & Le Blanc, 2009 ; 

Βοσνιάδου, 2001; Κοφίδου, 2008; 2011; 2012). 

                                                           
7 «Οι δυσλειτουργίες στο νευρουσιολογικό και γνωστικό υπόβαθρο της μάθησης, οι οποίες συνήθως 

χαρακτηρίζουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση περισσότερων από μια 

αισθήσεων για την πραγματοποίηση της πραξιακής, της εικονιστικής της λεκτικής και της συμβολικής  

κωδικοποίησης των γνώσεων. Ότι γίνεται αντιληπτό με περισσότερες από μία αισθήσεις εμπεδώνεται 

καλύτερα» (Anstotz ,1997, σ.122). Στο, Σαλβαράς Γ. , Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού για παιδιά (σ. 

6). Ανακτήθηκε 20 Μαίου 2016, από: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3621/1067.pdf 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3621/1067.pdf
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Θεωρητικό πλαίσιο: ορισμός της έννοιας της παρώθησης 
(κινητοποίησης/motivation) 

Η παρώθηση (motivation), θεωρείται σημαντική για την εκμάθηση της Ξ. Γ. εδώ και 
δεκαετίες (Gardner, R. C., 1985, σ. 235)8. «Κίνητρο ή παρώθηση είναι ό,τι κινεί, ωθεί ή 
παρασύρει το άτομο σε δράση» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999, σ. 17), με βάση τις 
ανθρώπινες ανάγκες (Maslow, 1970). Η παρώθηση ορίζεται ως η κατεύθυνση του ατόμου 
προς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, δηλαδή η επιλογή μιας συγκεκριμένης πράξης, η 
επιμονή σε αυτή και η προσπάθεια που καταβάλλει το άτομο για αυτή (Dornyei, 2001).  

Η ενδογενής και η εξωγενής παρώθηση  

Ως ενδογενής (intrinsic) παρώθηση ορίζεται η εκάστοτε επιθυμία του ατόμου να μάθει, «η 
εσωτερική παρώθηση του ατόμου να ασχοληθεί με το περιβάλλον του» (Deci & Ryan, 1985, 
σ. 5). Η εξωγενής (extrinsic) παρώθηση του μαθητή είναι τα θετικά συναισθήματα που θα 
του δημιουργήσει η εκμάθηση μιας Ξ.Γ. και ενός άλλου πολιτισμού (μέσα από το τραγούδι, 
το χορό, το παιχνίδι, από μια κινηματογραφική ταινία, από ένα βίντεο) (William & Burden, 
1997, σσ. 138-139). Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη β Ξ.Γ. για να 
εκφραστούν και για να ανακαλύψουν τον κόσμο, ενώ παράλληλα βιώνουν το αίσθημα της 
χαράς και της ικανοποίησης (Dornyei, 2001b, σ. 51) με τη βοήθεια προσαρμοσμένου στη 
διαδικασία παρώθησης μαθησιακού υλικού που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός.  

Η ενδογενής παρώθηση ή εσωτερικά κίνητρα του μαθητή 

Κατά τη διδακτική διαδικασία, μεταξύ αναγκών, κινήτρων και στόχων του μαθητή υπάρχει 
μια σχέση αλληλεξάρτησης ώστε να δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που αρχίζει 
από μια κατάσταση στέρησης που δημιουργεί επιθυμία, ωθεί το άτομο σε ενέργεια για την 
εκπλήρωση της επιθυμίας – ανάγκης και καταλήγει στην ικανοποίησή της 9 (Σχήμα. 1).  

Επομένως ενδογενής παρώθηση ή εσωτερικά κίνητρα που προέρχονται από τον ίδιο το 
μαθητή είναι: η έμφυτη τάση για μάθηση, η επιθυμία για γνώση, η προδιάθεση για 
διερεύνηση, η εσωτερική ικανοποίηση, το ενδιαφέρον, η περιέργεια (Fontana, 1996, σ. 
271). Σύμφωνα με τον Dornyei (2001, σ. 20), «όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για την 
επίτευξη του στόχου, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός θετικής παρώθησης του 
ατόμου». 

                                                           
8
 Η αναφορά στα αρχικά γράμματα, R. C., του ονόματος του Gardner, χρησιμεύει στο να γίνει η διάκριση 

ανάμεσα σε αυτόν και στον   Gardner Η. στον οποίο γίνεται επίσης αναφορά στην παρούσα εργασία. 
9
 Ανακτήθηκε στις 20 Μαίου  2016, από  http://kontopodis.edu.gr/Ready/kinitra.htm 

 

http://kontopodis.edu.gr/Ready/kinitra.htm
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Σχήμα 1 : Αλληλεξάρτηση αναγκών, κινήτρων, στόχων του μαθητή.  

Πηγή: http://kontopodis.edu.gr 

Η εξωγενής παρώθηση ή εξωτερικά κίνητρα του μαθητή  

«Η εξωγενής παρώθηση βασίζεται στην επιθυμία του μαθητή να μάθει τη γλώσσα για 
κάποιο σκοπό, επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό, που συνήθως επιβάλλεται από το 
οικογενειακό περιβάλλον ή το εκπαιδευτικό σύστημα» (Deci & Ryan, 1985, σ. 6).  

Αλλά για τους μικρούς μαθητές του δημοτικού αυτό μεταφράζεται ως ικανότητα να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να επικοινωνούν με ένα φίλο στο εξωτερικό, να 
καταλαβαίνουν τους στίχους ενός τραγουδιού ή να διαβάζουν μια ιστορία και 
ταυτόχρονα να είναι περήφανοι ότι καταλαβαίνουν και ξέρουν να χρησιμοποιούν 
αυτό που έμαθαν. Όλοι γνωρίζουμε ότι στα μικρά παιδιά αρέσει να επιδεικνύουν τις 
γνώσεις τους, να ενθαρρύνονται και να επιβραβεύονται για αυτές (Κοντοβαζαινίτη, 
2010, σ. 77).  

Ο Dornyei επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε τρία σημεία της παρώθησης στη διδασκαλία 
της Ξ.Γ.: α) στο επίπεδο της γλώσσας, β) στο επίπεδο του μαθητή και γ) στο επίπεδο της 
μαθησιακής κατάστασης, που συνδέεται με το μάθημα, το δάσκαλο και τη μαθησιακή 
ομάδα (Dornyei, 1998, σ. 125). Έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο όπου ζει ο μαθητής δίνουν 
και οι Williams & Burden (1997, σ. 131). Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι συμμαθητές, καθώς και 
το «κλίμα της τάξης» και η σχολική κουλτούρα, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα, 
είναι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την παρώθηση/κινητοποίηση του μικρού μαθητή. 

Επομένως η ενδογενής παρώθηση ή τα εσωτερικά κίνητρα που προέρχονται από το 
περιβάλλον (Fontana, 1996, σ. 188-189) είναι: η αμοιβή (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999, σ. 
201), η ποινή (Φράγκος, 2000, σσ. 245-246), η ενθάρρυνση (Fontana, 1996, σ. 231), η 
επιδοκιμασία, η επιβράβευση (Φράγκος, 2000, σσ. 245-246), η θετική ενίσχυση (Φράγκος, 
2000, σ. 235). 

Η δραματική τέχνη ή δράμα στην εκπαίδευση και η σχέση με τις θεωρίες κινήτρων 

Η Άλκηστις Κοντογιάννη υποστηρίζει ότι η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση αποτελεί έναν 
νέο δημιουργικό τρόπο αντιμετώπισης της μάθησης και ανταποκρίνεται σε θεωρίες 

http://kontopodis.edu.gr/
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κινήτρων10 όπως οι θεωρίες της αποτελεσματικότητας11 (effectance motivation) 
(Κοντογιάννη, 2000, σ. 98) και της επάρκειας12 (self-efficacy) (Κοντογιάννη, 2000,σ. 99).  

Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, με τους κοινωνικούς ρόλους που παίζει ο μαθητής, 
συμβάλλει στο να νιώθει αυτάρκεια, μειώνεται η αγωνία του (άγχος εκμάθησης της 
γλώσσας) και κυριαρχεί στο περιβάλλον της επίκτητης αδυναμίας13 (Κοντογιάννη, 2000, σσ. 
99-100). Με τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση το παιδί μεταλλάσσει κάποια αρνητικά 
του βιώματα που το καταδικάζουν σε έλλειψη πρωτοβουλίας και με την παρέμβαση της 
ομάδας και του εμψυχωτή-καθηγητή, οδηγείται στη βελτίωση της αυτοεκτίμησής του, της 
επάρκειας (efficacy). Το παιδί, μέσω των δρώμενων, βελτιώνει την αντίληψη της ικανότητας 
που έχει για τον εαυτό του, την επάρκεια που πιστεύει ότι έχει, μεγαλώνοντας τις 
προσδοκίες για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιεί. Μέσα από ευχάριστες 
διαδικασίες, παιχνίδια, δρώμενα, το παιδί οδηγείται προς τη βιωματική μάθηση, με 
ενδιαφέρον, αμεσότητα και δημιουργικότητα (Κοντογιάννη, 2000, σ. 100; Κοφίδου, 2008, σ. 
20; 2012, σ. 229; Cofidou, 2009, pp. 35-36), αλλάζει η σχέση με το δάσκαλό του, μειώνεται η 
εξάρτησή του από τους άλλους και μετατρέπεται σε σχέση συνεργασίας (Bruner, 1966, pp. 
113-128).  

Η δραματική τέχνη έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει, έτσι ώστε κάθε παιχνίδι 
ρόλων να οδηγεί στην προετοιμασία, εξάσκηση και εκμάθηση μιας συμπεριφοράς, 
και, μέσω αυτής της θεωρίας, ενισχύεται και η εκμάθηση της Ξ. Γ., με τη βελτίωση 
γλωσσικών δεξιοτήτων, γνωσιοληπτικών δεξιοτήτων-ανάπτυξη του νοητικού τομέα, 
αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων (Κοντογιάννη, 2000, 
σσ. 254-255). 

Δράμα στην εκπαίδευση vs Θέατρο στην εκπαίδευση – Οι επιλογές του 
εκπαιδευτικού 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο Θέατρο (Theatre in 
Education) και το δράμα στην Εκπαίδευση (Drama in Education). Στη διεθνή επιστημονική 
βιβλιογραφία οι δυο όροι φαίνεται να έχουν μια φανερά στενή σχέση, ωστόσο έχουν 
διαφορετική θεωρητική σύλληψη (concept). Ο Elam (1988) ορίζει το θέατρο ως φαινόμενο 
που συνδέεται με τη διάδραση ανάμεσα σε ερμηνευτή και ακροατήριο, ενώ ορίζει το 
δράμα ως τη φανταστική ιστορία που σχεδιάστηκε για να παρασταθεί επί σκηνής, ως το 
σύνολο από γραμμένα έργα. Ο Fleming (2006) ορίζει το θέατρο ως ερμηνεία επί σκηνής και 
το δράμα ως αυθόρμητη και αυτοσχεδιασμένη εργασία. Ο Maley (2001) υποστηρίζει ότι το 
πιο χαρακτηριστικό σημείο διαφοράς ανάμεσα στους δυο όρους είναι ότι στο δράμα 
δίνεται περισσότερο έμφαση στη διαδικασία (process) και λιγότερο στο τελικό προϊόν 
(product). Ο Wessels (1987) εξηγεί ότι το δράμα στην εκπαίδευση χρησιμοποιεί τα ίδια 

                                                           
10

 Για το δραματικό παιχνίδι και το δράμα στην εκπαίδευση παραπέμπω στις εργασίες των  Koste, 1978; 

Neelands, 1984; Ηeathcote,1985; Bolton, 1993; Heathecote, & Bolton, 1995; O’Neill, 1995; Page, 1995; 

Beauchamp, 1998; Κοντογιάννη, 2000; Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007; Παπαδόπουλου, 2010. 
11

 White, R. (1959). Motivation reconsidered. The concept of  competence. Psychological Review, 66, 287-333. 
12

 Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 

191-215. 
13

« Έλλειψη πρωτοβουλίας, αποτυχία στη μάθηση, ακόμα και συναισθηματικές διαταραχές» (Κοντογιάννη, 

2000, σ. 99). 
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εργαλεία με αυτά που χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί στο θέατρο14. Όμως η διαφορά μεταξύ 
τους συνίσταται στο ότι στο θέατρο όλα συντελούν προς όφελος του ακροατηρίου, ενώ στο 
εκπαιδευτικό δράμα όλα συντελούν προς όφελος του μαθητή.  

Ακόμη πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι τo θέατρο στην Εκπαίδευση, στοχεύει περισσότερο 
στο τελικό προϊόν (το θέαμα- τελική σχολική παράσταση), ενώ το δράμα δίνει έμφαση στη 
διαδικασία, δηλαδή περισσότερο στο ‘ταξίδι προς’ παρά στον ‘προορισμό’ (O’Neill, 1995; 
Andersen, 2004). Στην παρούσα εργασία, υποστηρίζουμε ότι σε μια εισαγωγική φάση 
διδασκαλίας της β Ξ.Γ. στο δημοτικό σχολείο, η επιλογή θέατρο στην εκπαίδευση 
προτιμάται, διότι συμπεριλαμβάνει τις Τέχνες (Arts) και δείχνει στους μαθητές πώς να 
μαθαίνουν μέσα από το θέατρο (Σέξτου, 2005).  

Συνεπώς, στις προτεινόμενες καλές διδακτικές πρακτικές, στην παρούσα εργασία, ο 
εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας, σε πρώτη φάση, εισάγει στη διδασκαλία του 
δημιουργικές δραστηριότητες που βασίζονται σε θεατρικές τεχνικές (θεατρικό παιχνίδι, 
μίμηση, φωνητικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασμό, κίνηση, δραματοποίηση διαλόγων, αφήγηση 
και συγγραφή μιας μικρής ιστορίας, ενός ρόλου), λειτουργώντας με βάση γενικότερα τα 
εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση, όπως προαναφέραμε.  

Εφόσον η σειρά αυτών των εισαγωγικών στο θέατρο δραστηριοτήτων επιτύχουν και οι 
μαθητές έχουν πλέον εξοικειωθεί με αυτές, ο εκπαιδευτικός γαλλικής μπορεί, σε επόμενη 
φάση της διδασκαλίας του, να περάσει σε περισσότερο σύνθετες στρατηγικές του 
δράματος, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα εμβαθύνει περισσότερο στις γνώσεις του 
γύρω από το θέατρο και ότι θα επιδιώξει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα του 
δράματος στην εκπαίδευση. Οι θεατρικές δημιουργικές δραστηριότητες της αρχικής φάσης 
στοχεύουν, παράλληλα με την εξοικείωση του μαθητή με το θέατρο και τις τεχνικές του, 
στην ενθάρρυνση/ χρήση/ εκμάθηση βασικών, καθημερινών, λεκτικών πράξεων και 
λεξιλογίου (παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης), στην έκφραση από το μαθητή απλών 
σκέψεων και συναισθημάτων στη γαλλική γλώσσα (τι μου αρέσει να έχω, να είμαι, να 
τρώγω, να εξασκώ κ. ά). Σε μια επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να περάσει στο 
δράμα στην εκπαίδευση και να καταλήξει σε μια θεατρική παράσταση. 

Η θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης με στόχο την εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας 

Η ψυχοπαιδαγωγική για το θέατρο (Φράγκος, 2000), εκτιμώντας τη σημασία της 
προϋπάρχουσας εμπειρίας των μικρών παιδιών στο δικό τους φυσικό παιχνίδι, προτείνει 
την Παιδαγωγική του Θεάτρου, με άμεση προσέγγιση της γνώσης μέσω της πρακτικής του 
θεατρικού παιχνιδιού, τόσο ως διαδικασίας, όσο και ως μεθόδου (Koste, 1978). Οι 
καθηγητές γαλλικής Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως αφόρμηση θεατρικές τεχνικές και 
πρακτικές, όπως καταδεικνύουν και οι προαναφερόμενες καλές πρακτικές, ανέδειξαν τον 
κυρίαρχο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του θεάτρου, ως μέσου ενεργητικής παρώθησης 
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 Έτσι, η διάκριση των δυο όρων δράμα και θέατρο δε γίνεται πάντοτε, π.χ. στην ενότητα  της εργασίας μας 

‘Κεντρικές έννοιες του θεάτρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’ (Λενακάκης, 2015) ο συγγραφέας δεν κάνει  
διάκριση μεταξύ των όρων δραματικός/θεατρικός ρόλος και δραματικό/θεατρικό κείμενο.  
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των μαθητών στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στα ελληνικά, δημόσια, δημοτικά 
σχολεία.  

Συνεπώς, υποστηρίζουμε ότι ο εκπαιδευτικός-εμψυχωτής15 ο οποίος τολμά να καινοτομήσει 
εισάγοντας τη θεατροπαιδαγωγική (Σέξτου, 2005) ως εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης 
στη διδακτική του μεθοδολογία, δύναται να επιτυγχάνει τους διδακτικούς του στόχους με 
τρόπο απλό, ευέλικτο, βιωματικό και παιγνιώδη, εφόσον: α) χρησιμοποιεί τις βιωματικές 
θεατρικές πρακτικές (π.χ. θεατρικό παιχνίδι) ως εργαλεία παρέμβασης στις συμπεριφορές 
και στάσεις ζωής των μαθητών στο σχολείο, β) ενδύει με το «μανδύα της Τέχνης» την 
καθημερινή εμπειρία στο μάθημα της Ξ.Γ., με τη χρήση πολύ απλών θεατρικών αξεσουάρ 
(καπέλο, μαντήλι, μάσκα, κλπ), γ) κάνει το μαθητή, μέσα από θεατρικές τεχνικές, να 
διαδράσει με το μαθησιακό αντικείμενο της Ξ.Γ. για την κατάκτηση γλωσσικών, 
επικοινωνιακών, διαπολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων, και δ) διαμορφώνει 
γλωσσικούς και πολιτισμικούς κώδικες που οδηγούν στη μάθηση, ψυχαγωγώντας και 
διδάσκοντας συγχρόνως. 

Ο Wood (1998, σ. 78) αναφέρει ότι «αυτά που μαθαίνουν και θυμούνται τα παιδιά είναι 
πράγματα που προκύπτουν ‘φυσικά’ και συχνά συμπτωματικά ως συνέπεια των 
δραστηριοτήτων τους», συγκεκριμένα  

εξασκείται η μνήμη, αναπτύσσεται η φαντασία, η κριτική σκέψη και η 
δημιουργικότητα, αυξάνεται η συγκέντρωση, η προσοχή αλλά και η ενεργός 
συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές συνεργάζονται, επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν 
για την επίτευξη του στόχου και την ολοκλήρωση της γλωσσικής δραστηριότητας, 
ενώ ταυτόχρονα αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στη χρήση της Ξ.Γ. 
(Κοντοβαζαινίτη, 2010, σ. 80). 

Συγχρόνως ο μαθητής αποκτά βασικό έλεγχο της αφηρημένης σκέψης (δεξιότητες 
διατύπωσης υποθέσεων και προβλέψεων, δεξιότητες ενεργοποίησης της φαντασίας, 
δεξιότητες αιτιολόγησης και αξιολόγησης), καθώς το θέατρο λειτουργεί με κανόνες οι 
οποίοι υπονοούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πρέπει να επαναληφθούν κάθε 
φορά που οι μαθητές παίζουν. Με αυτή την έννοια, κατά τον Vygotsky, το παιχνίδι 
καθοδηγεί την ανάπτυξη (1978, σ. 92); (Κοντογιάννη, 2000, σσ. 53-56; Cofidou, 2009, p. 34-
35). 

Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας και θεατρικές τεχνικές  

Από τις επικρατέστερες τυπολογίες στρατηγικών μάθησης των Ξ.Γ. είναι αυτή των Chamot & 
O’ Malley (1987), όπου οι στρατηγικές χωρίζονται:  

α. σε μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive strategies), με τις οποίες ο μαθητής 
σχεδιάζει τη μάθηση, παρακολουθεί την κατανόηση και την παραγωγή λόγου και 
αξιολογεί την πρόσληψη του αντικειμένου μάθησης, β. σε γνωστικές στρατηγικές 
(cognitive strategies), με τις οποίες ο μαθητής διαδρά με το αντικείμενο μάθησης 
[…]. και γ. σε κοινωνικές -συναισθηματικές στρατηγικές (social -affective strategies), 

                                                           
15 Λενακάκης, Α. (2014). Ο Θεατροπαιδαγωγός: Το προφίλ ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού. Στο Γραμματάς Θ.  

(επιμ.). Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και Παιδαγωγία. (σσ. 172-215). Αθήνα: 
Διάδραση.  
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με τις οποίες ο μαθητής διαδρά με άλλο πρόσωπο είτε για να υποστηριχτεί η 
μάθηση, όπως γίνεται σε μια ομαδική εργασία […]. Για κάθε κατηγορία γενικών 
στρατηγικών προτείνονται ειδικότερες στρατηγικές που αφορούν την κάλυψη 
επιμέρους δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, για την κάλυψη της γνωστικής στρατηγικής 
κατανόησης κειμένου, προτείνονται αναγνωστικές στρατηγικές (Ζάγκα, 2012, σ. 13). 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση στρατηγικών μάθησης κατά τις Gavriilidou & 
Psaltou (2009) θεωρούνται, σύμφωνα με τελευταία ερευνητικά στοιχεία, οι παρακάτω 
παράγοντες: το επίπεδο γλωσσομάθειας, η ηλικία, το φύλο, τα κίνητρα μάθησης, τα 
μαθησιακά στυλ, το αντικείμενο σπουδών, το πολιτισμικό υπόβαθρο, τα μαθησιακά 
πιστεύω, οι απαιτήσεις δραστηριότητας, οι διδακτικές μέθοδοι και η γλώσσα εκμάθησης. Η 
Psaltou – Joycey (2010) αναφέρει ότι το είδος, ο ρυθμός και η ποιότητα μάθησης (το 
περιεχόμενο σπουδών, η συχνότητα των μαθημάτων, τα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού) αποτελούν παράγοντες εκτός του μαθητή και αφορούν τις συνθήκες 
μάθησης. 

Εκτιμούμε ότι οι τρεις επικρατέστερες τυπολογίες στρατηγικών εκμάθησης της Ξ.Γ. 
υποστηρίζονται με τον βέλτιστο τρόπο από τις στρατηγικές και τεχνικές μάθησης του 
θεάτρου/δράματος. Πράγματι, όπως υποστηρίζει και η Καγκά Ε. (2004), στη διδασκαλία των 
Ξ.Γ. «οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται ως προσομοιώσεις αυθεντικών 
διεπιδρασιακών καταστάσεων, με στόχο οι μαθητές να ασκούνται ως δυνάμει πομποί ή/και 
δέκτες σε πραγματικά επικοινωνιακά γεγονότα»16. Για να εξηγήσουμε με απλά λόγια, αυτό 
σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός γαλλικής για να διδάξει μια δραστηριότητα πρέπει να κάνει 
στην τάξη ότι γίνεται και στο θέατρο: «κάνε σαν να…», «αν ήσουν…θα…» (Andersen, 2004). 

Επομένως, η σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία προσέγγισης της μάθησης στην γαλλική 
γλώσσα, όπως αναδεικνύεται και από τα λόγια της Ε. Καγκά, συνάδει απόλυτα με τις 
τεχνικές του θεάτρου. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στις «δραστηριότητες/ασκήσεις» του 
θεάτρου που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό της γαλλικής ως «επικοινωνιακά 
πλαίσια» (contexte de communication): ο μαθητής, καθώς υποδύεται έναν ρόλο, 
προκειμένου να επικοινωνήσει με τον ‘Άλλο’ στη γαλλική γλώσσα, εμπλέκεται σε μια 
«εικονική» κατάσταση (situation virtuelle) όπου διαδρά με τη β Ξ.Γ.  

Με αφορμή, δηλαδή, τη θεατρική προσομοίωση μιας εικονικής κοινωνικής περίστασης που 
μπορεί να επινοήσει ο εκπαιδευτικός γαλλικής απευθυνόμενος στο μαθητή, όπως π.χ. 
«βρίσκεσαι σε μια γαλλόφωνη χώρα και ζητάς να μάθεις πού βρίσκεται ένα μουσείο το 
οποίο θέλεις να επισκεφτείς», ο μαθητής  καλείται να προβεί στη χρήση γλωσσικών 
πράξεων (actes de parole) όχι μόνο διανοητικά, κάνοντας χρήση των γνωστικών 
στρατηγικών του (stratégies cognitives)17 αλλά και συναισθηματικά (stratégies socio-
affectives), κάνοντας χρήση των κοινωνιο-γλωσσικών και ψυχοσυναισθηματικών 
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 Καγκά, Ε. (2004). Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών  μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις. Ανακτήθηκε στις 

25Μαίου2016,απόhttp://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/COMENIUS/EyrwpaikoProgrammaDiaBiouMathhshs/EyrwpaikoProgrammaCOMENI

US/COMENIUS2/I_didaskalia_ton_xenon_glosson.htm  

Η Ευαγγελία Καγκά διετέλεσε επί πολλά έτη Πάρεδρος για τη γαλλική γλώσσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
17

 Θα προτιμήσω στο σημείο αυτό  να κάνω χρήση των γαλλικών και όχι των αγγλικών όρων (για παράδειγμα, 

stratégies cognitives και όχι cognitive strategies ) προκειμένου να προσεγγίσω αμεσότερα τους γαλλόφωνους 

αναγνώστες, με δεδομένο ότι η παρούσα εργασία αφορά στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στα 

δημοτικά σχολεία. 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/COMENIUS/EyrwpaikoProgrammaDiaBiouMathhshs/EyrwpaikoProgrammaCOMENIUS/COMENIUS2/I_didaskalia_ton_xenon_glosson.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/COMENIUS/EyrwpaikoProgrammaDiaBiouMathhshs/EyrwpaikoProgrammaCOMENIUS/COMENIUS2/I_didaskalia_ton_xenon_glosson.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/COMENIUS/EyrwpaikoProgrammaDiaBiouMathhshs/EyrwpaikoProgrammaCOMENIUS/COMENIUS2/I_didaskalia_ton_xenon_glosson.htm
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στρατηγικών του (γνώση κοινωνικών στερεοτύπων και γλωσσικών κωδίκων της γλώσσας 
και του πολιτισμού-στόχου, αναπτυγμένη ενσυναίσθηση, συνεργασία και αποδοχή της 
διαφορετικότητας κ.ά.).  

Κατά συνέπεια, ο μαθητής εκφράζεται με το σύνολο των εκφραστικών του μέσων 
(γλωσσικών και μη γλωσσικών). Ως συμμετέχων, μοιράζεται τις εμπειρίες του, μέσα από τη 
συνεργασία με τον ‘Άλλο’ και, μέσα από τη διάδραση, οι σκέψεις και οι αντιλήψεις του 
μετασχηματίζονται σε σταθερή γνώση και σε στάσεις ζωής (stratégies métacognitives).  

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι οι μαθητές στη β Ξ.Γ., με τη συμβολή των θεατρικών τεχνικών 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, είναι απαλλαγμένοι από τις αβεβαιότητες, 
μέσα σε ένα κλίμα τάξης ασφαλές που τους κινητοποιεί και τους ενεργοποιεί για να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. 
Στρατηγικές μάθησης της β Ξ.Γ. και τεχνικές του θεάτρου στοχεύουν από κοινού, 
συγκλίνουν, και μέσα από τη συλλογικότητα της ομάδας απογειώνουν τους μικρούς 
μαθητές. 

Αποτίμηση της διδασκαλίας της γαλλικής ως β ξένης γλώσσας στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2008-2012)  

Στην περίπτωση της επιμορφωτικής μου δράσης, απαιτήθηκε η εκτίμηση ενός «Εξωτερικού 
βλέμματος». Έτσι, σε εισήγησή μου στο Κεντρικό Συνέδριο του ΥΠΑΙΘΠΑ με γενικό τίτλο: 
«Διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκό 
Portfolio Γλωσσών: Αποτελέσματα και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στις 25 
Ιανουαρίου2013 στην Αθήνα18, με την υποστήριξη α) φωτογραφικού υλικού και β) 
αριθμητικών στοιχείων, ανέδειξα τα παρακάτω: α) κατόπιν στοχευμένης και συνεχούς 
επιμόρφωσής μου (28 επιμορφώσεις) σε 38 καθηγητές γαλλικής19 που δίδασκαν σε 190 
6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία στην Ε και ΣΤ τάξη, από το 2008 έως το 2012, η 
συμμετοχή των σχολείων που διδάχθηκαν γαλλικά και ενεπλάκησαν σε σχολικές θεατρικές 
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Κοφίδου, Α. (2013). Το θέατρο ως εργαλείο παρώθησης του μαθητή για την εκμάθηση της γαλλικής ως β 

Ξένης Γλώσσας στο δημόσιο, δημοτικό σχολείο.  Ανακτήθηκε στις 20/4/2016, από www.eye.minedu. 

gov.gr/yliko/diafora/2013/perilipseis_omiliwn_omilies_se_pdf.zip 
19

 Υπενθυμίζουμε ότι κάθε καθηγητής γαλλικών διδάσκει στην Α/θμια Εκ/ση σε 5 (ή & σε 6 δημοτικά σχολεία), 

προκειμένου να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο. Η εμπλοκή των μαθητών γαλλικής σε θεατρική  

δράση έγινε από τους καθηγητές γαλλικής και στα 5-6 σχολεία όπου δίδασκαν. Η τελική εκδήλωση έγινε σε 

ένα από τα σχολεία τους. Έτσι φαίνονται να πραγματοποιήθηκαν 9 κεντρικές εκδηλώσεις  λήξης του σχολ. 

Έτους σε σχολεία, ενώ στη θεατρική δράση ενεπλάκησαν, στην πραγματικότητα, οι μαθητές και από τα 5-6 

σχολεία του καθενός από τους  εκπαιδευτικούς, συμμετέχοντας σε μικρότερης κλίμακας θεατρική δράση (π.χ. 

ολιγόλεπτα δρώμενα σε σχολικές γιορτές Χριστουγέννων, Καρναβαλιού, Γαλλοφωνίας στις 20 Μαρτίου κ.ά). 

Ήτοι συνολικά ενεπλάκησαν στη διδασκαλία της γαλλικής μέσω του θεάτρου 45 μαθητές δημοτικών 

σχολείων, ποσοστό συμμετοχής 23.68%, για τα έτη 2008-2009, 2009-2010 (Πίνακας 1). Επίσης,  φαίνονται να 

πραγματοποιήθηκαν 18 εκδηλώσεις σε σχολεία, ενώ στη θεατρική δράση ενεπλάκησαν οι μαθητές από τα 5-6 

σχολεία του καθενός από τους εκπαιδευτικούς. Ήτοι συνολικά ενεπλάκησαν στη διδασκαλία της γαλλικής 

μέσω του θεάτρου 90 μαθητές δημοτικών σχολείων, ποσοστό συμμετοχής 47.36% , για τα έτη 2011-2012 

(Πίνακας 1).  
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εκδηλώσεις20 με επιτυχία, παρουσίασε αυξητική τάση της τάξης του 50% (2008-2009, 9 
σχολεία, 2009-2010, 9 σχολεία, 2011-2012, 18 σχολεία), δηλαδή διπλασιάστηκε, όπως αυτό 
αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Δημοτ. Σχολεία συμμετ. στη διδασκαλία γαλλ. μέσω θεάτρου (2008-2012) 

Αριθμός σχολείων 

Ανά νομό 

Αρ. εκ/ών 
ανά 5 σχολ 

 
Ποσοστό
2008-
2010 

% 
Ποσοστό % 

2011-2012 

Κοζάνης    60 12     

Γρεβενών   10 2     

Φλώρινας  20 4     

Καστοριάς  12 2     

Τρικάλων  44 9     

Πιερίας    44 9     

Σύνολο    190  38 23.68 47.36 

 

Αυτό σημαίνει ότι α) ο βαθμός κινητοποίησης των καθηγητών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, 
με άλλα λόγια, όλο και περισσότεροι καθηγητές γαλλικής στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, διαφόρων ηλικιών, ένοιωσαν την ανάγκη να αλλάξουν τις διδακτικές τους 
πρακτικές, προσαρμοζόμενοι στις νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και αποφάσισαν να 
«ντυθούν» το ρόλο του εμψυχωτή-εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα 
σχολεία βρέθηκαν στο δρόμο προς την υλοποίηση ενός σχολείου «ανοιχτού στην 
κοινωνία».  

β) ο βαθμός κινητοποίησης των άλλων εκπαιδευτικών Ξ.Γ. αλλά και των δασκάλων με τους 
οποίους οι καθηγητές γαλλικής επιδιώκουν τη συνεργασία, στο πλαίσιο της Διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης, της Διεπιστημονικότητας και του ανοίγματος σε πολλαπλούς 
πολιτισμικούς δίαυλους επικοινωνίας, έχουν θετικότατο αντίκτυπο στους μαθητές, στους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στους γονείς, στην τοπική κοινωνία, 
δημιουργώντας μια σχολική κουλτούρα και μια συναντίληψη για την εκπαίδευση. Άλλωστε, 
η «πρόσληψη» τέτοιου είδους θεατρικών εκδηλώσεων από τους γονείς έχει σχεδόν πάντα 
θετικό πρόσημο. Οι γονείς ενθουσιάζονται όταν βλέπουν ότι τα παιδιά τους, μέσα από το 
θέατρο, κινητοποιούνται θετικά, χρησιμοποιούν άνετα τα γαλλικά επί σκηνής (γλωσσικές 
πράξεις, λεξιλόγιο, γραμματική) άρα μαθαίνουν γαλλικά στο σχολείο (βλ. αναλυτικά στο 

                                                           
20

 Για τις  καλές πρακτικές στα σχολ. έτη 2008-2010, βλ. στο ηλεκτρονικό υλικό Κοφίδου, Α. (επιμ.) (2010). 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις καθηγητών γαλλικής Δυτικής Μακεδονίας. Ανακτήθηκε 20 Μαίου 2016, από: 

http://dmaked.pde.sch.gr/michanorg/kofidou.zip 

 Το 2011-2012,  πραγματοποιήθηκαν  Θεατρικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε 18  δημοτικά σχολεία βλ.  στο 

ηλεκτρονικό υλικό Κοφίδου, Α. (επιμ.) (2015). Αφιέρωμα στις πολιτιστικές και θεατρικές εκδηλώσεις 

καθηγητών γαλλικής Δυτικής Μακεδονίας & Νομών Τρικάλων και Πιερίας 2011-2015. Ανακτήθηκε 20 Μαίου 

2016, από: http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:-2011-

2015&catid=148:2013-06-26-06-40-33&Itemid=221 
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Καλές Πρακτικές και στο θεατρικές πρακτικές και πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση της 
γνώσης). Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουν τις στέρεες γνώσεις που έχουν αποκτήσει και 
μάλιστα με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο. Οι μαθητές, αντίστοιχα, ικανοποιούνται από 
την «επίδειξη» των γνώσεών τους στη γαλλική γλώσσα και οι έπαινοι δημιουργούν κίνητρα 
για μελλοντική, δημιουργική, νέα μάθηση με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων (Dornyei, 
2001b,σ. 32).  

Το ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι όχι μόνο 
«ανταγωνιστικό», με τη θετική έννοια της λέξης, αλλά και αποτελεσματικό στον τομέα της 
εκμάθησης της β Ξ. Γ. (γαλλικά) από τους μικρούς μαθητές. Συγχρόνως προωθείται η 
πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα και οι μαθητές, μαθαίνοντας πολλές Ξ.Γ., 
συνειδητοποιούν ότι η εκπαίδευση που προσφέρει το δημόσιο δημοτικό σχολείο αποκτά 
«προστιθέμενη αξία». 

Συμπεράσματα - Προοπτικές 

Θεωρούμε ότι η συνεισφορά μας, ως Σχολικής Συμβούλου γαλλικής, στο Πρόγραμμα 
διδασκαλίας της γαλλικής ως β Ξ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας 2008-2012 στα δημοτικά 
σχολεία, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς α) η εφαρμογή της στοχευμένης Επιμορφωτικής 
δράσης, με κεντρικό άξονα «το θέατρο στο σχολείο» που υλοποιήσαμε για τους 
εκπαιδευτικούς γαλλικής, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του Προγράμματος 
διδασκαλίας της γαλλικής ως β Ξ.Γ. στα δημοτικά σχολεία, όπως αυτό αναδεικνύεται και 
από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην παρούσα εργασία, β) η παιδαγωγική και 
επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η διαρκής συνεργασία και η επικοινωνία 
μας μαζί τους, η συχνή ανατροφοδότηση από τη δραστηριότητα των εκπαιδευτικών και η 
επισήμανση της βελτίωσής τους, η συνεχής παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη 
στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους, συνέβαλαν τα μέγιστα: 

1. στη θετική έκβαση των σχολικών θεατρικών/ καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κατά το 
διάστημα των σχολ. ετών 2008-2012,  
2. στην κινητοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές 
δραστηριότητες και στη βελτίωση της επίδοσής τους στα γαλλικά,  
3. στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δράσεις, εκτός των 
παραδοσιακών πλαισίων διδασκαλίας, στη βελτίωση των τεχνικών διδασκαλίας 
τους, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στην αυτονόμησή τους,  
4. στη θετική αποτίμηση του Προγράμματος διδασκαλίας της γαλλικής ως β Ξ.Γ. 
2008-2012 στα δημοτικά σχολεία Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Η επιστημονική συνεισφορά της παρούσας εργασίας θεωρούμε ότι δίνει απαντήσεις σε 
ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς Ξ.Γ. αλλά και την ευρύτερη επιστημονική 
κοινότητα και αφορούν:  

α) στη δυνατότητα κινητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσω της χρήσης 
των θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία της β Ξ. Γ.,  
β) στη διαμόρφωση, από τον εκπαιδευτικό, στρατηγικών κινητοποίησης του μαθητή, 
μέσω της χρήσης των θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία της β Ξ. Γ., καθώς και  
γ) στη συμβολή των στρατηγικών αυτών στη διδακτική διαδικασία, έτσι ώστε οι 
μαθητές να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις στην εκμάθηση της β Ξ.Γ.  
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Πράγματι, στο πλαίσιο των θεωριών των κινήτρων, η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται 
εστιάζοντας περισσότερο στον τομέα της αναζήτησης νέων μεθόδων προσέγγισης της 
διδασκαλίας της β Ξ. Γ., μέσω της κινητοποίησης του μαθητή. Σε έρευνά του ο Gardner 
(2009, pp. 25-36) επισημαίνει ότι «η κινητοποίηση του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα  με 
τις στρατηγικές κινητοποίησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, οι οποίες, με τη σειρά 
τους, σχετίζονται με την κινητοποίηση του μαθητή και την επιτυχία της Ξ. Γ». «Έτσι», 
καταλήγει, «οποιαδήποτε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί υψηλότερα 
επίπεδα κινητοποίησης του εκπαιδευτικού, θα κατέληγε σε βελτιωμένα επίπεδα 
εκπαίδευσης των μαθητών».  

Ο Brown (2000, p. 165) προτείνει ο εκπαιδευτικός να μη στοχεύει μόνο στους τρόπους με 
τους οποίους θα βελτιώσει τα επίπεδα κινητοποίησης στην τάξη, αλλά να κατευθύνει τις 
προσπάθειές του στο να στηρίξει τις ικανότητες κινητοποίησης των μαθητών, ώστε αυτοί να 
επιδιώξουν την αριστεία, την αυτονόμηση και την αυτό-ενεργοποίηση. Tέλος, όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά ο Dörnyei (2005), οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη βέλτιστη 
επιτυχία των μαθητών στο να κατέχουν μια β Ξ.Γ. συνίστανται σε κάτι περισσότερο μια 
γλωσσική ικανότητα και μια κινητοποίηση, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από 
προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι συνολικά θα μπορούσαν να ονομαστούν ‘ατομικές 
διαφορές’.  

Κλείνοντας, ελπίζουμε ότι η παρούσα εργασία θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω 
επιστημονική έρευνα στο χώρο των θεωριών των κινήτρων, με έμφαση στη διδασκαλία / 
εκμάθηση της γαλλικής ως β Ξ. Γ., και, ιδιαίτερα, στη διδασκαλία / εκμάθηση της γαλλικής 
ως β Ξ. Γ, με όχημα το θέατρο στην εκπαίδευση.  
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http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/kallitehniki_paideia_theatriki_agogi.pdf
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Περίληψη. Αντικείμενο της διδακτικής πρότασης αποτελεί η ανασκόπηση του 
περιεχομένου της Οδύσσειας στα Γερμανικά. Εφαρμόστηκε σε 16 μαθητές του 
δεύτερου τμήματος της Α΄ Τάξης Γυμνασίου στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2015-16. Την τετραμερή δομή της πρότασης 
συνιστούν οι ενότητες: α) της εισαγωγής, όπου καταγράφονται ο γενικός σκοπός, οι 
επιμέρους στόχοι, το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στα 
στοιχεία διαθεματικότητας, συνεργατικής μάθησης και ταξινομίας διδακτικών στόχων 
της πρότασης, η σημασιολογική διευκρίνιση του όρου παιχνίδι, η καταγραφή των 
βασικών χαρακτηριστικών του και η ευσύνοπτη περιγραφή των ψηφιακών παιχνιδιών 
ως χρήσιμων μαθησιακών εργαλείων, β) της ανάπτυξης της διδακτικής πρότασης, στην 
οποία παρουσιάζονται ως ενιαίο σύνολο τόσο οι σχετικές με την Οδύσσεια 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Γερμανικών καθ᾿ όλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους όσο και το παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του σχολικού 
έτους, γ) των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν οι διδάσκοντες και των προτάσεών 
τους για μελλοντική βελτίωση του παιχνιδιού και δ) των βιβλιογραφικών αναφορών. 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ, 
ψηφιακό παιχνίδι, ολιστική γνώση. 

Εισαγωγή 

Γενικός Σκοπός 

Η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία των μαθητών τόσο με το ομηρικό κείμενο 
όσο και μεταξύ τους στο πλαίσιο ποικίλων μαθησιακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων 
στο μάθημα των Γερμανικών. 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

1) Στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου» επιδιώκεται 
οι μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να ταξινομήσουν βασικές 
πληροφορίες του ομηρικού έπους. 

2) Στο μάθημα των Γερμανικών επιδιώκεται οι μαθητές αφενός να καλλιεργήσουν 
γλωσσικές δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών, 
2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003: 4085) και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις 
που απέκτησαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση, 
ώστε να κατανοήσουν γνωστικές ερωτήσεις που τους τίθενται και να απαντήσουν 
σωστά σε αυτές. 

mailto:nikospetsas64@gmail.com
mailto:fokaragia@sch.gr
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3) Να ασκηθούν οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω της ένταξής τους σε 
μια ομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσουν απόψεις και συνεργάζονται 
δημιουργικά συμπληρώνοντας την αρχή της αυτενέργειας. Προτείνεται η 
συγκρότηση τετραμελών μαθητικών ομάδων, οι οποίες θεωρούνται ως οι 
αποδοτικότερες γνωστικά και μαθησιακά (Ματσαγγούρας, 2007: 517-8). 

4) Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, προκειμένου να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, όπως είναι η 
αξιοποίηση του διαδικτύου ως δεξαμενής άντλησης πληροφοριών (Κουτσογιάννης, 
2011: 62) και η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και παιχνιδιών. 

5) Οι μαθητές να αυτενεργούν και να δραστηριοποιούνται πάνω στο μαθησιακό 
αντικείμενο, ώστε να καταστούν άτομα δημιουργικά και συγχρόνως να ικανοποιούν 
τα ενδιαφέροντά τους (Θεοφιλίδης, 32002: 17-8). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Πρόκειται για μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στη συγκρότηση 
μαθητικών ομάδων εργασίας και στην αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού και άλλων 
διαδικτυακών εφαρμογών ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Η μάθηση αφορά, βεβαίως, το 
κάθε άτομο χωριστά και την απόκτηση γνώσεων και γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά 
παράλληλα θεωρείται και ως μια κοινωνική - συμμετοχική διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια 
αποτελεί περισσότερο κοινωνικό παρά ατομικό φαινόμενο σύμφωνα με τη θεωρία της 
κοινωνικής μάθησης του ψυχολόγου A. Bandura και για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεργατική μάθηση (Bandura, 1963; 1986). Από τη μια γίνεται λόγος για 
ενεργή μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, και από την άλλη για 
συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες υπό συνθήκες 
που διασφαλίζουν τη θετική αλληλεπίδραση και την ατομική ευθύνη κάθε μέλους της 
ομάδας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι υποβοηθητικός και εμψυχωτικός 
(Κουτσογιάννης, 2012: 12). Οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους ή σε ομάδες, επιτελούν 
διαφορετικούς ρόλους, διερευνούν τη γνώση, ενώ διαμορφώνουν ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων τους τελικά προϊόντα, που συνιστούν ψηφιακούς πόρους και αναρτώνται 
στο διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, ΦΕΚ 
303Β/13-03-2003: 3737) «…η Διαθεματική Προσέγγιση είναι ένας όρος γενικότερος του 
όρου διεπιστημονικότητα και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο 
σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του 
επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία 
σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής.». Στο ίδιο κείμενο 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3737) επισημαίνεται πως «…απαιτείται η κατά το 
δυνατόν οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 
Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των Α.Π.Σ. σημαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας 
ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία 
θεμάτων από πολλές οπτικές γωνίες.». Στην προκείμενη διδακτική πρόταση επιχειρείται η 
παράλληλη συνεξέταση του θέματος, δηλαδή της ανασκόπησης του περιεχομένου της 
Οδύσσειας, από δύο διαφορετικά μαθήματα και από διάφορες οπτικές γωνίες διατηρώντας 
βασικά χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης, όπως είναι ο συνδυασμός 
γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων), η αναζήτηση γνώσεων και πέρα από το διδακτικό 
βιβλίο, η ενθάρρυνση της μαθητικής αυτενέργειας και οι ευέλικτες ομαδοποιήσεις 
μαθητών με καλλιέργεια της συνεργατικότητας (Αργυροπούλου, 2002: 150). 
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Προτεραιότητα, λοιπόν, δίνεται στο θέμα και στην ενιαιοποίηση της γνώσης γύρω από αυτό 
εντός του περιεχομένου των μαθημάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους 
μαθητές οργανώνουν διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση 
σχέση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Καλογρίδη κ.ά., 2004: 166-7; Ματσαγγούρας, 
2009: 96). Παράλληλα, στη διδακτική πρόταση συνυπάρχουν στοιχεία διεπιστημονικότητας, 
όπως πιστοποιείται από το γεγονός ότι από τα δύο μαθήματα αντλούνται γνώσεις που 
συσχετίζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στη διερεύνηση του θέματος (Ματσαγγούρας, 
2002: 23). Αξίζει να επισημανθεί πως δόθηκε η ευκαιρία συνεργασίας και καλλιέργειας 
συλλογικού πνεύματος όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους δύο εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να ευοδωθεί η συγκεκριμένη δράση. 

Επίσης, στη διδακτική πρόταση λήφθηκε υπόψη η ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom 
και των συνεργατών του (Bloom, 1986), η οποία, ως γνωστόν, υποδιαιρείται σε τρεις τομείς: 
τον γνωσιολογικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό. Από τις έξι κατηγορίες του 
γνωσιολογικού τομέα οι ερωτήσεις της διδακτικής πρότασης ανήκουν κυρίως στην πρώτη, 
που ονομάζεται “Γνώση” και περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, το οποίο ο μαθητής ανακαλεί 
στη μνήμη του. Πρόκειται ουσιαστικά για βασικές, ακριβείς και συγκεκριμένες 
πληροφορίες, μέσω των οποίων ελέγχεται η γνώση των γεγονότων της Οδύσσειας. 

Διάρκεια 

Η διεξαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο συνεχόμενες 
διδακτικές ώρες (συνολική διάρκεια 90 λεπτά) ύστερα από τροποποίηση του ωρολόγιου 
προγράμματος. Για τη διεξαγωγή των σχετικών με το ψηφιακό παιχνίδι δραστηριοτήτων 
απαιτούνται δεκατρείς διδακτικές ώρες. Για την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης ως 
ενιαίου συνόλου χρειάζεται να διατεθούν συνολικά δεκαπέντε διδακτικές ώρες κατά τη 
διάρκεια όλου του σχολικού έτους. 

Το παιχνίδι 

Αποτελεί δύσκολο, ομολογουμένως, εγχείρημα ο ορισμός μιας δραστηριότητας ως 
παιχνιδιού, λόγω της πολυσύνθετης και πολύμορφης φύσης του, με αποτέλεσμα η 
σημασιολογική διευκρίνιση του όρου να περιλαμβάνει την παράθεση λιγοστών μόνο 
στοιχείων, που καλύπτουν μονάχα ένα μέρος του εννοιολογικού του εύρους 
(Κωνσταντινόπουλος, 2007: 111; Κύργινας, 2013: 122). Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη 
νεοελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών (2014: 1206), το παιχνίδι ορίζεται ως: «δραστηριότητα που 
συνήθως βασίζεται σε κανόνες, με σκοπό την ψυχαγωγία ή/και την ανάδειξη νικητή, σε 
περιπτώσεις που απαιτούνται δυο ή περισσότεροι παίκτες». Ο περιεκτικότερος ίσως 
ορισμός έχει δοθεί από τον Ολλανδό ιστορικό Johan Huizinga (1989: 49), κατά τον οποίο το 
παιχνίδι είναι: «Μια εθελοντική δραστηριότητα ή απασχόληση, η οποία πραγματοποιείται 
μέσα σε κάποια καθορισμένα τοπικά και χρονικά όρια, σύμφωνα με κανόνες ελεύθερα 
αποδεκτούς αλλά απολύτως δεσμευτικούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόμενη 
από ένα αίσθημα έντασης χαράς και από τη συνείδηση ότι είναι κάτι «διαφορετικό» από τη 
«συνήθη» ζωή». Στον παραπάνω ορισμό καταγράφονται βασικά χαρακτηριστικά του 
παιχνιδιού: αποτελεί εκούσια και όχι κατ᾿ επιταγή δραστηριότητα, κινείται μέσα στα δικά 
της όρια χώρου και χρόνου σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες που δεν επιτρέπουν 
αμφισβήτηση, ασκεί γοητεία και διασκεδάζει, χωρίς να έχει σχέση με τη χρησιμότητα και 
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χωρίς να εξυπηρετεί άμεσα υλικά συμφέροντα· ο παίκτης, τέλος, έχει συναίσθηση πως το 
παιχνίδι είναι μια φανταστική πρόκληση και όχι η πραγματική ζωή. 

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής του παιδιού. Παράλληλα, 
η ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία την καθιστά περισσότερο ελκυστική, 
αποτελεσματική και ευχάριστη (Παπάζογλου, 2013: 151) και, ως γνωστόν, τα παιδιά 
μαθαίνουν καλύτερα, όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους κινούν το ενδιαφέρον. 
Το παιχνίδι επιτρέπει να ξεπεραστεί η αυστηρότητα της παραδοσιακής παιδαγωγικής 
σχέσης παραχωρώντας την πρωτοβουλία και τον λόγο από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή. 
Ως κοινωνική δραστηριότητα συμβάλλει αποτελεσματικά στην κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού αναπτύσσοντας το πνεύμα συνεργασίας, την αλληλεπίδραση και τον 
αλληλοσεβασμό, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και απαλείφοντας τη διάκριση μεταξύ 
«καλών» και «κακών» μαθητών (Κρυστάλλη, 2011: 76). Επιπλέον, το παιχνίδι καλλιεργεί και 
τις νοητικές ικανότητες των μαθητών εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ασκώντας την 
παρατηρητικότητά τους, ενισχύοντας τη μνήμη τους και διεγείροντας τη γνωστική τους 
περιέργεια. 

Το ψηφιακό παιχνίδι και η μάθηση 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς το σχολείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
του τα νέα δεδομένα, να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, να βελτιώνεται διαρκώς και να γίνεται 
ολοένα και πιο αποτελεσματικό. Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας 
η προσαρμογή του σχολείου στις τεχνολογικές προκλήσεις αποτελεί αναγκαιότητα που δεν 
επιδέχεται αμφισβήτηση, καθώς οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα ποιοτικής βελτίωσης της 
μαθησιακής διαδικασίας μέσα από τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που διαμορφώνουν 
(Κιούση, 2015: 23). Για τους νέους της εποχής μας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι 
με τη χρήση τεχνολογικών προϊόντων, ο υπολογιστής είναι ένας φίλος, στον οποίο 
καταφεύγουν συχνά για παιχνίδι, χαλάρωση και διασκέδαση. Η βιομηχανία των ψηφιακών 
παιχνιδιών παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια μέσα στο σύγχρονο και 
τεχνολογικά επικοινωνιακό περιβάλλον (Μυρώνη, 2015: 285). Συνεπώς, είναι εύλογο το 
αυξημένο ενδιαφέρον των τελευταίων χρόνων για την εισαγωγή των ψηφιακών παιχνιδιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο όρος «ψηφιακό παιχνίδι» αναφέρεται σε οποιοδήποτε 
παιχνίδι παίζεται με τη χρήση κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής και εμπλέκει έναν ή 
περισσότερους παίκτες σε ένα εικονικό περιβάλλον. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 
(Κρυστάλλη, 2011: 66-73) είναι τα εξής: παίκτες, κανόνες, τελικός σκοπός και επιμέρους 
στόχοι, αναπαράσταση-φαντασία, πρόκληση, διαδραστικότητα και διάδραση, 
ανατροφοδότηση, ανταμοιβή και ασφάλεια. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν για διάφορους λόγους χρήσιμα 
μαθησιακά εργαλεία και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τον Marc 
Prensky η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital Game-Based Learning) 
είναι αποτελεσματική για τρεις λόγους (Prensky, 2009: 4-5): 1) ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
και τα μαθησιακά στιλ των εκπαιδευομένων της σημερινής αλλά και των μελλοντικών 
γενιών, 2) προσφέρει κίνητρα στον εκπαιδευόμενο, επειδή είναι διασκεδαστική και 3) είναι 
απίστευτα ευέλικτη, μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε αντικείμενο, πληροφορία ή 
δεξιότητα, και, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Πράγματι, 
οι σημερινοί νέοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, ενώ η οθόνη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή αφενός αποτελεί παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και 
αφετέρου συνιστά μια νέα δυναμική εξέλιξη στη μαθησιακή τους προσπάθεια (Θεοφιλίδης, 
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2009: 85). Επιπλέον, σταδιακά περιθωριοποιείται η παραδοσιακή διδασκαλία και δίνεται 
περισσότερη έμφαση στο μοντέλο της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας παρά στη 
δασκαλοκεντρική μάθηση, στην εποικοδόμηση της γνώσης και όχι στην απλή μετάδοσή της. 
Επίσης, το ψηφιακό παιχνίδι ευνοεί τη βιωματική μάθηση, δηλαδή «μαθαίνω κάνοντας» 
παρά «μαθαίνω ακούγοντας» (Van Eck, 2006). Η ευχαρίστηση και η διασκέδαση αποτελούν 
για τους μαθητές βασικά κίνητρα γνωστικής κινητοποίησης και εκμάθησης ιδίως των 
δύσκολων και ελάχιστα ελκυστικών γνωστικών αντικειμένων. Η χαλάρωση επιτρέπει στον 
μαθητή να προσλαμβάνει τις πληροφορίες με περισσότερη ευκολία και να επενδύει 
προσπάθεια και κόπο, χωρίς να δυσανασχετεί (Prensky, 2009: 132). Το ψηφιακό παιχνίδι 
αποτελεί όντως μια μορφή διασκέδασης, καθώς εμπεριέχει την έννοια του παιχνιδιού. 
Τέλος, η μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών προσαρμόζεται στον κάθε μαθητή ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, μπορεί να αφορά όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών (π.χ. γρήγορη επεξεργασία 
πληροφοριών) αλλά και δεξιοτήτων (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες) του μαθητή ανάλογα με 
τον χρόνο που αφιερώνει σ᾿ αυτό (Hogle, 1996: 7-12). 

Ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης 

Δραστηριότητες που προηγήθηκαν του παιχνιδιού στο μάθημα των Γερμανικών 
(δεκατρείς διδακτικές ώρες) 

Στην αρχή του σχολικού έτους 2015-16 οι δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α2 
στο μάθημα των Γερμανικών ρωτήθηκαν αν ήθελαν να διδαχθούν την ομηρική Οδύσσεια 
στα Γερμανικά, παράλληλα με το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση, ώστε 
να είναι σε θέση, αφού υλοποιήσουν διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους, να παίξουν ένα σχετικό με την Οδύσσεια παιχνίδι μετά την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων γύρω στα μέσα Απριλίου του 2016 σε ένα διδακτικό δίωρο με 
την παρουσία και των δύο εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο παιχνίδι κατασκευάστηκε από 
το Goethe-Institut München το 2003 και υπήρχε, προτού αποσυρθεί, στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.goethe.de/mediterrania. Σήμερα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση 
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/Brettspiel. Μετά την ομόφωνη θετική απάντηση 
των μαθητών ακολούθησαν συνοπτικά οι παρακάτω δραστηριότητες. 

1. Αρχικά, γράφτηκαν σε χαρτάκια τα ονόματα των βασικότερων προσώπων της 
Οδύσσειας και οι μαθητές τραβώντας από ένα χαρτάκι ανέλαβαν τον αντίστοιχο 
ρόλο. Σε επόμενα μαθήματα αφιερώθηκε χρόνος διδασκαλίας στον τρόπο με τον 
οποίο κάποιος περιγράφει τον εαυτό του, σε εκμάθηση του απαραίτητου λεξιλογίου 
και σε διάφορα σχετικά με τη δραστηριότητα φαινόμενα γραμματικής και 
συντακτικού. Ακολούθως, σε έγγραφο δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού της 
μηχανής αναζήτησης google (https://docs.google.com) οι μαθητές περιέγραψαν σε 
σύντομο κείμενο με μορφή μονολόγου καθένας τον ρόλο του. Κάθε μαθητής είχε 
πρόσβαση στα κείμενα των συμμαθητών του και η διδάσκουσα προέβη σε 
διορθώσεις γραμματικού και συντακτικού τύπου, οι οποίες αποτέλεσαν θέμα 
συζήτησης στο επόμενο μάθημα. Μετά τη διόρθωση οι μαθητές παρουσίασαν τον 
ρόλο τους στους συμμαθητές τους. Όλη η διαδικασία έγινε στα Γερμανικά και 
ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομάδες, (τέσσερις διδακτικές ώρες). 
https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-
yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit 

http://www.goethe.de/mediterrania
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/Brettspiel
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit
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2. Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν κατ᾿ οίκον στο 
youtube μουσική, η οποία να ταιριάζει στον ρόλο τους. Ορισμένοι συμβουλεύτηκαν 
την καθηγήτρια της Μουσικής για το κατάλληλο στον ρόλο τους είδος μουσικής. Τις 
τελικές επιλογές τους τις ανάρτησαν κατόπιν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 
https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-
yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit. 

 

Η διαδικασία είχε διάρκεια μία εβδομάδα (δύο διδακτικές ώρες). 

3. Το επόμενο στάδιο είχε αρχικά ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα 
διαδικτυακά λογισμικά κατασκευής κόμικς toondoo (http://toondoo.com/) και 
pixton (https://www.pixton.com/), την οποία ανέλαβε να πραγματοποιήσει μέσα 
στην αίθουσα διδασκαλίας η καθηγήτρια των Γερμανικών με τη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα. Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να κατασκευάσουν στο 
σπίτι με ένα από αυτά τα λογισμικά σύμφωνα με τον ρόλο τους ένα κόμικ σε μορφή 
μονολόγου ή διαλόγου. Τα κόμικς που δημιούργησαν αναρτήθηκαν ακολούθως σε 
μορφή ενιαίας παρουσίασης στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 
https://docs.google.com/presentation/d/1oItKrKamXYmK-ddw-
ybxZDCAxlhBa_zaiSiHOwE9BqU/edit#slide=id.g1003aeb6af_0_6. 
Μετά την ανάρτηση των κόμικς, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως και η κατασκευή 
τους, κατ᾿ οίκον, κάθε μαθητής ενημέρωνε την εκπαιδευτικό με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit
http://toondoo.com/
https://www.pixton.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1oItKrKamXYmK-ddw-ybxZDCAxlhBa_zaiSiHOwE9BqU/edit#slide=id.g1003aeb6af_0_6
https://docs.google.com/presentation/d/1oItKrKamXYmK-ddw-ybxZDCAxlhBa_zaiSiHOwE9BqU/edit#slide=id.g1003aeb6af_0_6
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Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομάδες (τέσσερις διδακτικές ώρες). 

4. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής μια τριμελής ομάδα μαθητών 
ανέλαβε να χρησιμοποιήσει την παραπάνω ενιαία παρουσίαση των κόμικς για την 
κατασκευή βίντεο με το λογισμικό movie maker της Microsoft. Επειδή πρόκειται για 
χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί στο σχολείο, οι 
μαθητές εργάστηκαν στο σπίτι. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στο youtube στη 
διεύθυνση: https://youtu.be/JXCNgfs2Gmc. 
 

 
 

5. Μια άλλη ομάδα ανέλαβε να ενοποιήσει όλες τις εργασίες-κόμικς και να 
δημιουργήσει ένα ψηφιακό βιβλίο χρησιμοποιώντας το λογισμικό calameo 
(http://de.calameo.com). Και η δραστηριότητα αυτή, όπως και η προηγούμενη, 
εκπονήθηκε κατ᾿ οίκον. To τελικό προϊόν είναι προσβάσιμο στη διαδικτυακή 
διεύθυνση: http://de.calameo.com/read/003487682716c521bb794. 

https://youtu.be/JXCNgfs2Gmc
http://de.calameo.com/
http://de.calameo.com/read/003487682716c521bb794
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6. Στην επόμενη φάση η εκπαιδευτικός συνέθεσε στα Γερμανικά δεκατρείς (13) 
απλοποιημένες παραγράφους με βάση δεκατρείς (13) ενότητες του σχολικού 
εγχειριδίου της Οδύσσειας· οι παράγραφοι περιελάμβαναν τη συνοπτική 
παρουσίαση του περιεχομένου του ομηρικού έπους. Το κείμενο αυτών των 
παραγράφων ακολουθούσαν ποικίλου περιεχομένου ασκήσεις, όπως: ασκήσεις 
κατανόησης, σωστού/λάθους, ασκήσεις γραμματικής αναγνώρισης και εύρεσης 
σημασίας ουσιαστικών, ασκήσεις γραμματικής αναγνώρισης, κλίσης και εύρεσης 
σημασίας ρημάτων, ασκήσεις στις ερωτηματικές προτάσεις μερικής άγνοιας. Οι 
δεκατρείς παράγραφοι και οι ασκήσεις αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή διεύθυνση: 
https://docs.google.com/document/d/1jwBo7dBFT4NWGVf8sH5VSdnJjafM-
mgtms4Ct7tZDgE/edit?usp=sharing. Τέλος, οι μαθητές έλαβαν τα κείμενα με τις 
ασκήσεις σε μορφή φύλλων εργασίας και έπειτα κλήθηκαν να επεξεργαστούν 
συνεργατικά εντός ομάδων εργασίας ένα τμήμα των παραπάνω ασκήσεων 
καταφεύγοντας στη χρησιμοποίηση της μεθόδου jigsaw (https://www.jigsaw.org). 
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν 
αρμονικά και να συμμετέχουν όλοι στη μαθησιακή διαδικασία. Χωρίστηκαν, όπως 
προβλέπεται, αρχικά σε ομάδες σύνθεσης και κατόπιν σε ομάδες εξειδίκευσης και 
στη συνέχεια ανέλαβε καθένας το ρόλο δασκάλου των συμμαθητών του σε ένα 
συγκεκριμένο τμήμα των ασκήσεων. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στην 
αξιοποίηση της μεθόδου jigsaw, την οποία είχαν χρησιμοποιήσει και παλαιότερα, με 
αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να διατεθεί από την εκπαιδευτικό πρόσθετος χρόνος 
για την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας της. 
Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε στον χώρο του 
σχολείου, ήταν μιάμιση εβδομάδα (τρεις διδακτικές ώρες). 

7. Για να είναι προσβάσιμο σε όλους όσοι συμμετείχαν στο παιχνίδι το σύνολο του 
υλικού που κατασκευάστηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, έγινε 
ανάρτησή του σε ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα: 
https://www.wikispaces.com και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://odyssee-von-
homer.wikispaces.com/Home.  

https://docs.google.com/document/d/1jwBo7dBFT4NWGVf8sH5VSdnJjafM-mgtms4Ct7tZDgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jwBo7dBFT4NWGVf8sH5VSdnJjafM-mgtms4Ct7tZDgE/edit?usp=sharing
https://www.jigsaw.org/
https://www.wikispaces.com/
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/Home
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/Home
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Το παιχνίδι (19 Απριλίου 2016)(δύο διδακτικές ώρες) 

1η διδακτική ώρα. Προετοιμασία για το παιχνίδι. 

Αρχικά, συγκροτήθηκαν τέσσερις τετραμελείς μαθητικές ομάδες με τη χρήση του 
διαδικτυακού εργαλείου TeamUp (http://teamup.aalto.fi/). Στη συγκρότηση των ομάδων 
δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια παρέμβαση της εκπαιδευτικού, επειδή όλοι οι μαθητές 
βρίσκονταν σε υψηλό γνωστικό επίπεδο και συνεργάζονταν άψογα μεταξύ τους. Οι μαθητές 
κάθε ομάδας, αφού ένωσαν δύο θρανία σχηματίζοντας ένα τετράγωνο, κάθισαν ανά ένας 
σε κάθε πλευρά. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας, στον πίνακα σύστασης 
ομάδων του οποίου τα μέλη της συμπλήρωσαν τα ονόματά τους. Στη συνέχεια κάθε ομάδα, 
η οποία είχε στη διάθεσή της από έναν φορητό υπολογιστή, μπήκε στην ιστοσελίδα 
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/ και επέλεξε στην αριστερή κάθετη μπάρα: “Das 
Brettspiel”. 

Ι. Ως αρχική μέθοδος διδασκαλίας επιλέχθηκε η ιδεοθύελλα (Βακαλούδη, 2012: 54). 
Πρόκειται για στρατηγική κατάλληλη στα πρώτα στάδια διεξαγωγής του παιχνιδιού, 
καθώς έδωσε τη δυνατότητα στην καθηγήτρια των Γερμανικών να διαπιστώσει τι 
ακριβώς γνώριζαν ήδη οι μαθητές σχετικά με το περιεχόμενο του ομηρικού έπους 
αλλά και να εξακριβώσει τις ελλείψεις και τις παρανοήσεις τους. Οι μαθητές 
ανακάλεσαν στη μνήμη τους θεούς, ανθρώπους, ζώα και τέρατα που εμφανίζονται 
στην Οδύσσεια και προσπάθησαν να τα αποδώσουν στα Γερμανικά αναφέροντας 
και την ιδιότητα του καθενός. Έγινε καταγραφή τους στον πίνακα. Διάρκεια: 10 
λεπτά. 

 

http://teamup.aalto.fi/
http://odyssee-von-homer.wikispaces.com/
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ΙΙ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού, 
ασχολήθηκαν με τρία διαδικτυακά παιχνίδια γνώσεων, τα οποία κατασκευάστηκαν 
από τους διδάσκοντες με τη διαδικτυακή εφαρμογή LearningApps.org. Το πρώτο 
είναι μια άσκηση αντιστοίχισης εικόνας-ονόματος και βρίσκεται στη διεύθυνση: 
https://learningapps.org/view2061838. Διάρκεια: 5 λεπτά. 

 

Το δεύτερο παιχνίδι είναι μια άσκηση αντιστοίχισης εικόνας-τίτλου και βρίσκεται 
στη διεύθυνση: http://learningApps.org/watch?v=pgi9kdqbk16. Διάρκεια: 5 λεπτά. 

 

Το τρίτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι μνήμης και βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://learningapps.org/view2061388. Διάρκεια: 10 λεπτά. 

https://learningapps.org/view2061838
http://learningapps.org/watch?v=pgi9kdqbk16
http://learningapps.org/view2061388
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ΙΙΙ. Εξοικείωση με το ταμπλό του παιχνιδιού. Διάρκεια: 5 λεπτά. 

 

IV. Ανάγνωση και κατανόηση των κανόνων του παιχνιδιού. Διανομή ενός φύλλου 
εργασίας ανά ομάδα, στο οποίο τα μέλη της έγραψαν τα ονόματά τους. Διάρκεια: 10 
λεπτά. 
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 Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 Spieler 4 

Name     

Frage     

Summe     

2η διδακτική ώρα. Διεξαγωγή του παιχνιδιού. 

Από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού απαιτούνται: 1) 
τέσσερα ταμπλό, ένα για κάθε ομάδα, 2) τέσσερα ζάρια, ένα για κάθε ομάδα 3) δεκαέξι 
πιόνια σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Τα μέλη κάθε ομάδας παίρνουν από ένα πιόνι 
διαφορετικού χρώματος, 4) τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένας για κάθε ομάδα και 5) 
τέσσερα φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα, για τον υπολογισμό της βαθμολογίας. 

Αρχικά, τα μέλη κάθε ομάδας έριξαν το ζάρι και ξεκίνησε ο παίκτης που έφερε πρώτος τον 
αριθμό έξι (6). Ο παίκτης αυτός τοποθέτησε το πιόνι του επάνω στη λέξη Start (κάτω 
αριστερά στο ταμπλό), έριξε πάλι το ζάρι και προχώρησε τόσα τετράγωνα, όσα έδειξε το 
ζάρι. Όταν έφτασε σε τετράγωνο, επάνω στο οποίο υπήρχε η λέξη: Karte, άνοιξε τον 
σύνδεσμο: http://learningapps.org/display?v=p3d17udtk16, διάβασε την ερώτηση και 
έγραψε την απάντηση στην οθόνη του υπολογιστή στην προβλεπόμενη θέση. Στη συνέχεια 
έλεγξε την ορθότητα της απάντησής του πατώντας “Lösung überprüfen”. Αν απάντησε 
σωστά, εμφανίστηκε η έκφραση “Richtig! Herzlichen Glückwunsch!”, σημείωσε τον αριθμό 
της απάντησης στο φύλλο εργασίας κάτω από το όνομά του και συνέχισε το παιχνίδι. Έριξε, 
δηλαδή, ξανά το ζάρι και μετακινήθηκε τόσα τετράγωνα, όσα έδειχνε το ζάρι. Σε περίπτωση 
που η απάντησή του ήταν λανθασμένη, εμφανιζόταν η έκφραση: “Leider falsch” και 
πατώντας στο κουτάκι “Lösung anzeigen” εμφανιζόταν η σωστή απάντηση. Τα σχόλια που 
εμφανίζονταν στην οθόνη με τη μορφή οπτικών «ανταμοιβών» προκαλούσαν ικανοποίηση 
στον παίκτη και διατηρούσαν αμείωτο το ενδιαφέρον του σε όλη τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, ενώ τα σχόλια που αποτελούσαν μορφή οπτικών «τιμωριών» είχαν ως 
αποτέλεσμα να αυξάνουν το επίπεδο της πρόκλησης και να ενθαρρύνουν τον παίκτη να 
ξαναπροσπαθήσει (Κρυστάλλη, 2011: 141). Γενικά, η άμεση ανατροφοδότηση παρέχει μια 
εκτίμηση της προόδου του παίκτη στην πορεία προς τον τελικό σκοπό, ωθώντας τον να 
καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να επιδείξει περισσότερη προσοχή και 
συγκέντρωση στη δραστηριότητα (Χρήστου, 2007: 61; Κρυστάλλη, 2011: 153). Στον πίνακα 
αξιολόγησης που βρίσκεται στο τέλος του φύλλου εργασίας σημειώνονταν τόσο το όνομα 
του παίκτη όσο και οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησε σωστά ή λανθασμένα. Συνέχιζε με 
τον ίδιο τρόπο ο παίκτης που βρισκόταν στα δεξιά του. Νικητής ήταν ο παίκτης που έφτασε 
πρώτος στην Ιθάκη, στο κέντρο του ταμπλό. Διάρκεια: 30 λεπτά. 

http://learningapps.org/display?v=p3d17udtk16
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Όταν όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι, συμπληρώθηκε ο πίνακας αξιολόγησης και 
αναδείχθηκε μέσα σε κάθε ομάδα ο νικητής. Διάρκεια: 10 λεπτά. 

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα ολοκλήρωνε το παιχνίδι πιο γρήγορα από τις άλλες, 
υπήρχε η δυνατότητα να ασχοληθεί με δύο επιπλέον ασκήσεις και κουίζ εμπέδωσης και 
ελέγχου γνώσεων, τα οποία εκπόνησε η καθηγήτρια των Γερμανικών· αν οι ασκήσεις ή τα 
κουίζ δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν μέσα στην τάξη λόγω έλλειψης χρόνου, θα 
αποτελούσαν εργασία για το σπίτι. Η πρώτη άσκηση ζητεί από τους μαθητές να 
συμπληρώσουν τα κενά ενός κειμένου επιλέγοντας μία λέξη από σειρά λέξεων που τους 
δίνονται πατώντας επάνω στο βελάκι. Κατόπιν, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η 
απάντησή τους είναι ορθή ή λανθασμένη πατώντας “Lösung überprüfen”. Η άσκηση αυτή 
βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://learningapps.org/display?v=ppfj02zja16. Τη 
δεύτερη άσκηση αποτελεί ένα σταυρόλεξο, στο οποίο οι ερωτήσεις για κάθε λέξη 
εμφανίζονται, μόλις ο μαθητής επιλέξει το τετραγωνάκι της με τον αριθμό. Η συγκεκριμένη 
άσκηση βρίσκεται στη διεύθυνση: http://learningapps.org/display?v=pjs8gawj516. Όσον 
αφορά, τέλος, τα κουίζ, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους το εργαλείο socrative 
(https://b.socrative.com/), το οποίο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που επιτρέπει τη 
δημιουργία κουίζ και την αξιολόγηση των μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, 
δημιουργήθηκε κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κουίζ με συμπλήρωση λέξης. Η 
διδάσκουσα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει ποιοι μαθητές ολοκλήρωσαν την άσκηση και 
ποιο ήταν το ποσοστό επιτυχίας του καθενός. Πρέπει να σημειωθεί πως το socrative είναι 
κλειστό λογισμικό και οι μαθητές μπορούν να λύσουν το κουίζ μόνο για το χρονικό 
διάστημα στο οποίο ο καθηγητής το κρατά ανοιχτό, συνήθως για 2-3 ώρες ή το πολύ για μία 
ημέρα. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

 

Συμπεράσματα 

Η γενική αποτίμηση της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης κρίνεται πολύ θετική. Οι 
μαθητές αντιμετώπισαν αρχικά με περιέργεια και στη συνέχεια με ενδιαφέρον την αλλαγή 
στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών με την εφαρμογή της παιγνιώδους 
διδακτικής στη σχολική τάξη, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τις ομαδικές εργασίες, τις 
πρωτότυπες δραστηριότητες και, τέλος, το ψηφιακό παιχνίδι. Από την αξιολόγηση του 
μαθησιακού αποτελέσματος της διδακτικής πρότασης σε σχέση με την εκμάθηση της 

http://learningapps.org/display?v=ppfj02zja16
http://learningapps.org/display?v=pjs8gawj516
https://b.socrative.com/
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γερμανικής γλώσσας συνάγεται πως υπήρξε σαφής βελτίωση της γλωσσικής και 
επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών στη γερμανική γλώσσα τόσο στην κατανόηση όσο 
και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Τα φύλλα εργασίας περιλάμβαναν 
σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας ερωτήσεις ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των 
μελών κάθε ομάδας και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό έως πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό. Το ψηφιακό παιχνίδι αποδείχθηκε κατανοητό τόσο ως προς τη 
διεξαγωγή του όσο και ως προς τα ζητούμενά του αποτελώντας ένα ψυχαγωγικό και 
συγχρόνως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, ο ρόλος της διδάσκουσας κατά την 
εφαρμογή της διδακτικής πρότασης υπήρξε αρκετά καθοδηγητικός, αλλά αυτό κρίθηκε 
αναγκαίο με δεδομένη τη μικρή ηλικία των μαθητών και την έλλειψη σχετικής εμπειρίας 
στη συνεργατική μάθηση. 

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων, διότι 
οι μαθητές είχαν ανάλογες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς· οι λιγοστές 
παρεμβάσεις της διδάσκουσας κινήθηκαν κυρίως προς την κατεύθυνση της 
ενεργητικότερης συμμετοχής ορισμένων μαθητών κατά την επεξεργασία των φύλλων 
εργασίας. Επίσης, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την είσοδο και 
πλοήγησή τους στο διαδίκτυο ούτε κατά τη δημιουργία των ψηφιακών πόρων, καθώς 
διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις για τις συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της διδακτικής πρότασης επιτεύχθηκαν σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό κατά κοινή ομολογία των δύο εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν. 
Ωστόσο, πρόκειται για μια «ευέλικτη» διδακτική πρόταση, με την έννοια της δυνατότητας 
τροποποίησης των δραστηριοτήτων και των φύλλων εργασίας ανάλογα με τη διαθέσιμη 
υλικοτεχνική υποδομή, τα χρονικά περιθώρια, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών κ.λπ. 
Απομένει η εφαρμογή ανάλογης διδακτικής πρότασης και στο έτερο ομηρικό έπος, την 
Ιλιάδα, με τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. 

Τέλος, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής από τους δύο εκπαιδευτικούς σε 
συνεργασία με τους μαθητές ως τελικό προϊόν της διδακτικής πρότασης ένα νέο ταμπλό 
παιχνιδιού με βάση πίνακες ζωγραφικής που αφορούν θέματα και πρόσωπα της Οδύσσειας 
στη θέση των σκίτσων, με το σκεπτικό ότι το σχολείο αποτελεί συν τοις άλλοις φορέα και 
της αισθητικής αγωγής των μαθητών, εξοικειώνοντάς τους με την τέχνη και 
διαμορφώνοντάς τους ως ανθρώπους αισθητικά ευαίσθητους και καλλιτεχνικά 
καλλιεργημένους. 
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Περίληψη. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μία έρευνα που εκπονήθηκε την 
άνοιξη του 2015 και αφορούσε τη στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι 
στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Ως 
θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της αυτό-εξυπηρετικής 
μεροληψίας (self-serving bias) σύμφωνα με την οποία τα άτομα για να 
προστατέψουν την αυτοεκτίμηση τους πολλές φορές αποδίδουν την αποτυχία 
τους ως άτομα αλλά και ως κοινωνικό σύνολο σε εξωτερικούς παράγοντες και 
την επιτυχία τους σε προσωπική προσπάθεια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί τη συσσώρευση 
χρέους εκ μέρους της Ελληνικής πολιτείας και των νοικοκυριών ως την κύρια 
αιτία της κρίσης υπάρχουν φωνές που θεωρούν ως κύριους υπεύθυνους τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και άδηλα κέντρα αποφάσεων που δημιούργησαν μία 
ψευδή φημολογία με σκοπό την εκδήλωση αναταραχής για ίδιον όφελος. Τέλος 
σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και ανάμεσα στα φύλα των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Λέξεις κλειδιά: αυτό-εξυπηρετική μεροληψία, εκπαιδευτικός, ελληνική 
οικονομική κρίση 

Εισαγωγή 

Αφετηρία της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία 
ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζει να συγκλονίζει τα θεμέλια του ελληνικού κοινωνικού και 
οικονομικού συστήματος. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του αντίκτυπου της 
κρίσης στις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τους λόγους ύπαρξης της. Στις μέρες 
μας είναι συνολικά αποδεκτό ότι το συμπεριφορικό μοντέλο που εστιάζει σχεδόν 
αποκλειστικά σε μετρήσιμες εκφράσεις της φανερής συμπεριφοράς όπως βαθμοί μαθητών, 
αριθμός συνταξιοδοτήσεων κλπ. αποτελεί ένα ξεπερασμένο παράδειγμα (Kuhn, 1962) στην 
κοινωνική έρευνα. Η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει μία «εσωτερική πλευρά» όχι άμεσα 
ορατή στον επιστημονικό παρατηρητή. Η αποδοχή όμως αυτής της υπόθεσης δεν σημαίνει 
ότι κάποιος απορρίπτει την πιθανότητα αυτή η εσωτερική πλευρά της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς να μπορεί να μελετηθεί με επιστημονικές και αξιόπιστες μεθόδους. Η 
προσέγγιση της εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων υπό το πρίσμα αυτό-εξυπηρετικών 
μεροληψιών βασίζεται στο γεγονός ότι οι δρώντες ερμηνεύουν την περίσταση διαφορετικά, 
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ακόμη και αν οι περιστάσεις είναι αντικειμενικά ίδιες. Ταυτόχρονα οι υποστηρικτές της 
προσέγγισης αυτής επιμένουν ότι οι διαφορετικοί αυτοί «ορισμοί της περίστασης» 
μπορούν να μελετηθούν με επιστημονικές μεθόδους, ανακαλύπτοντας τις λανθάνουσες 
(latent) απόψεις των δρώντων, όταν αυτοί αντιμετωπίζουν περιστάσεις στις οποίες πρέπει 
να αντιδράσουν. Το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης της αυτό-εξυπηρετικής 
μεροληψίας θεωρήθηκε το πλέον κατάλληλο για την υποστήριξη της παρούσας έρευνας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η καταστροφική κατάσταση των οικονομικών του ελληνικού κράτους προκάλεσε την άνοιξη 
του 2010 την αρχή της οικονομικής κρίσης η οποία γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες 
της νότιας Ευρώπης όπως την Ιταλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που 
επίσημα ζήτησε τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα συχνά καλείται ο 
αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα των υψηλά χρεωμένων χωρών του νότου. Το έλλειμα είναι 
περίπου 5% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος ξεπερνά το 190% του ΑΕΠ, γεγονός που προκαλεί 
τεράστια προβλήματα στην αδύναμη οικονομία της Ελλάδας.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κορυφαίου Γερμανού οικονομολόγου Hans-Werner 
Sinn, η Ελλάδα έλαβε μέχρι το τέλος του 2014 575 δις ευρώ με την Ελλάδα να επιδιώκει να 
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις αποπληρωμής των δανείων ως τώρα (Sinn, 2012: 284). Ο 
ίδιος οικονομολόγος συνυπολογίζει στο ποσό όλες τις κατηγορίες οικονομικών συναλλαγών 
υπέρ της Ελλάδας: πιστώσεις, οικονομική βοήθεια, «κουρέματα δανείων» (haircuts), 
μείωση επιτοκίων, παρατάσεις αποπληρωμής δημόσιων χρεών, αγορά εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ελληνικών ομολόγων και συναλλαγές ανάμεσα στις 
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που αφορούν την Ελλάδα.  

Με την εισαγωγή του ευρώ, τα επιτόκια για τα δάνεια τα οποία η Ελλάδα και οι άλλες 
νότιο-ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να πληρώσουν στις κεφαλαιακές αγορές κατρακύλησαν 
δραματικά. Αυτές οι χώρες χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν την ευκαιρία να πάρουν 
φθηνές πιστώσεις για επεκτατική οικονομική πολιτική και για αυτό το λόγο γρήγορα 
χρεωκόπησαν. Αυτή ήταν η αρχή της οικονομικής κρίσης. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και 
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τα χαμηλά επιτόκια για να χρεωθούν 
περισσότερο και να εισαγάγουν περισσότερα καταναλωτικά αγαθά.  

Το αποτέλεσμα ήταν η κρίση των κρατικών οικονομικών από τη μία πλευρά, και η 
χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των χρεωμένων νότιο-ευρωπαϊκών χωρών στις 
διεθνείς αγορές μαζί με την αυξανόμενη ανισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο, από την άλλη. 
Με αυτόν τον τρόπο, με τα χαμηλά επιτόκια που προκλήθηκαν από το ευρώ, οι εισαγωγές 
των χωρών της νότιας Ευρώπης ουσιαστικά επιχορηγούνταν από τις οικονομικά δυνατές 
χώρες και ταυτόχρονα, οι εξαγωγές έγιναν λιγότερο ανταγωνιστικές (Delanty, 2000, 2010).  

Τα δημόσια χρέη και ελλείματα είναι δείκτες αδύναμης κρατικής διακυβέρνησης και 
αναποτελεσματικής αναπτυξιακής ικανότητας του κράτους να υποστηρίξει μια ισορροπία 
ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα του. Με αυτήν την έννοια η Ελλάδα είναι σύμφωνα με το 
Γερμανό οικονομολόγο Thilo Sarrazin «η χώρα με τη χειρότερη διακυβέρνηση της 
Ευρωζώνης» (the land with the worse governance in the Euro Zone). (Sarrazin, 2012: 348). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεσαία στρώματα έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες και 
λόγω της υψηλότερης φορολογίας και λόγω των επιπλέον συνεισφορών (αλληλεγγύης, 
εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.) οι οποίες επιβλήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις οι 
οποίες αποδείχθηκαν ανίκανες να επιβάλλουν μία φορολογική πολιτική δίκαιη με 
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αποτέλεσμα την παραμονή της φοροδιαφυγής. Παρόλα αυτά μεγάλα στρώματα του 
πληθυσμού επιμένουν στο ότι η ελληνική κρίση είναι κατασκευασμένη έξωθεν, από 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία τεχνητής κρίσης με 
απώτερο στόχο τον πλουτισμό και την αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος 
συγκεκριμένων ολιγαρχών (Τριανταφυλλίδου, Γρώπα & Κούκη, 2013).  

Με τη συσσώρευση των δεδομένων για την ανθρώπινη συμπεριφορά από μεγάλης 
κλίμακας έρευνες τις δεκαετίες 40 και 50 στις ΗΠΑ, έγινε αναγκαίο να εξηγηθούν επαρκώς 
ένα πλήθος διαφορετικών και συχνά «ανώμαλων» ερευνητικών ευρημάτων. Το ότι οι 
άνθρωποι δεν αντιδρούν απλά στις περιστάσεις αλλά ανταποκρίνονται διαφορετικά ήταν 
ευρέως γνωστό πολύ καιρό πριν. Κοινωνικοί φιλόσοφοι σαν τον G.H. Mead εξήγησαν αυτό 
το γεγονός επιμένοντας ότι οι άνθρωποι ορίζουν ή ερμηνεύουν τις περιστάσεις διαφορετικά 
(Mead, 1932). Ο «ορισμός της περίστασης», ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κάθε άτομο 
ερμηνεύει το ρόλο του και την περίσταση στην οποία αλληλοεπιδρά έγινε ένα βασικό θέμα 
στις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις όπως στην εθνομεθοδολογία και στη συμβολική 
διαντίδραση, οι οποίες απορρίψαν το συμπεριφορισμό και την απλή σχέση ερεθίσματος και 
απόκρισης ως μια ακατάλληλη προσέγγιση μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Είναι αλήθεια ότι τα άτομα στην ίδια «αντικειμενική» κατάσταση αξιολογούν πολύ 
διαφορετικά την περίσταση. Έτσι, δύο άτομα που έχουν το ίδιο κοινωνικό status στην 
κοινωνία, π.χ. είναι και οι δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές στο ίδιο τμήμα, μπορεί να 
αξιολογήσουν την κατάσταση τους πολύ διαφορετικά. Ο ένας μπορεί να είναι πολύ 
ικανοποιημένος με την κατάσταση του ενώ ο άλλος μπορεί να μην είναι, παρόλο που και οι 
δύο λαμβάνουν τις ίδιες υλικές και συμβολικές αμοιβές (το ίδιο εισόδημα και την ίδια 
κοινωνική αναγνώριση) που είναι συνυφασμένες με την ακαδημαϊκή τους θέση. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι πολύ κοινές στην κοινωνιολογία, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα άτομα «ορίζουν την περίσταση» πολύ διαφορετικά παρόλο που τα αντικειμενικά 
δεδομένα είναι όμοια και πολλές φορές ταυτόσημα. 

«Αλλά δεν αρκεί να αναφέρουμε αυτούς τους «ορισμούς της περίστασης»∙ είναι αναγκαίο 
επίσης να δίνουμε και εξηγήσεις για αυτούς», αναφέρει ο Robert Merton. Διότι, η 
κοινωνιολογία αναπτύσσεται, όπως και οι άλλες επιστήμες, μέσω της διαμόρφωσης 
εξηγητικών γενικεύσεων ευρείας κλίμακας (Merton, 1968). Οι θεωρητικές έννοιες είναι «τα 
δομικά στοιχεία» της θεωρίας∙ οδηγούν της εξήγηση των γεγονότων, από την μία πλευρά, 
και πρέπει να αναδιαμορφώνονται, από την άλλη, για να συσσωρεύουν νέα, «ανώμαλα» ή 
φαινομενικά ασυνεπή ευρήματα. Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων εννοιών έχουν 
κατηγοριοποιηθεί στην κοινωνιολογία και στην κοινωνική ψυχολογία και παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην κοινωνική έρευνα από τα τέλη της δεκαετίας του 30. Ανάμεσα τους, η 
έννοια της αυτό-εξυπηρετικής μεροληψίας (self-serving bias).  

Υπάρχουν δύο είδη αυτό-εξυπηρετικών μεροληψιών: η αυτό-ενισχυτική μεροληψία, όπου 
αποδίδουμε τις επιτυχίες μας σε εσωτερικά αίτια, και η αυτό-προστατευτική μεροληψία, 
όπου αποδίδουμε τις αποτυχίες μας σε εξωτερικά αίτια. Μία αυτό-εξυπηρετική μεροληψία 
είναι κάθε γνωστική ή αντιληπτική διαδικασία που παραμορφώνεται από την ανάγκη να 
διατηρήσει το άτομο ή να αυξήσει την αυτοεκτίμηση του, ή την τάση να αντιλαμβάνεται τον 
εαυτό του με έναν γενικά ευνοϊκό τρόπο. Είναι η αντίληψη ότι τα άτομα τείνουν να 
αποδίδουν την επιτυχία στις δικές τους ικανότητες και προσπάθειες, αλλά αποδίδουν την 
αποτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες (Merton, 1968). Όταν τα άτομα απορρίπτουν την 
αξιοπιστία της αρνητικής ανατροφοδότησης, εστιάζονται στις δυνάμεις τους και στα 
επιτεύγματα τους αλλά παραβλέπουν τα λάθη τους και τις αποτυχίες τους. Αυτές όμως οι 
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γνωστικές τάσεις διαιωνίζουν τις αυταπάτες και τα λάθη, παρόλο που βοηθούν την ανάγκη 
του εαυτού για αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, ένας σπουδαστής που αποδίδει έναν καλό 
βαθμό στην δική του διανοητική ικανότητα και καλή προετοιμασία αλλά αντίθετα αποδίδει 
έναν κακό βαθμό στην κακή διδασκαλία του δασκάλου του ή στα άδικα ερωτήματα της 
γραπτής δοκιμασίας παρουσιάζει αυτό-εξυπηρετική μεροληψία. Μελέτες έδειξαν ότι 
τέτοιες συμπεριφορές παρατηρούνται σε διάφορες περιστάσεις όπως στον εργασιακό 
χώρο, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στα αθλήματα και στις αποφάσεις των καταναλωτών.  

Γενικά, η έρευνα έχει δείξει ότι οι αυτό-ενισχυτικές μεροληψίες είναι περισσότερο 
συνηθισμένες από ό, τι οι αυτό-προστατευτικές (Merton, 1968). Αυτό έχει ως αιτία το ότι τα 
άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν την τάση να αποφεύγουν να προστατεύσουν τoν 
εαυτό τους και να αποδώσουν τις αποτυχίες τους σε εξωτερικά αίτια. Εξάλλου, έχει 
παρατηρηθεί ότι ορισμένες φορές τα άτομα χρησιμοποιούν αυτό-εξυπηρετικές μεροληψίες 
προκαταβολικά: για παράδειγμα, κάποιος που προβλέπει ότι θα αποτύχει σε ένα 
συγκεκριμένο έργο αποδίδει δημόσια την αναμενόμενη αποτυχία του σε εξωτερικά αίτια.  

Ο στόχος της έρευνας 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το πιο καθοριστικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
καθημερινή επαφή του με τους μαθητές δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις μετάδοσης 
γνώσεων και προτύπων. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών αναφορικά με την οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα 
τελευταία 6 χρόνια. Τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς τρείς ερωτήσεις σχετικά με τις αιτίες 
που κατά τη γνώμη τους οδήγησαν τη χώρα στο σημερινό κρίσιμο σημείο:  

 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης χρεών εκ 
μέρους του ελληνικού κράτους και των νοικοκυριών, 

 Η οικονομική κρίση ήταν αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης εκ μέρους των θεσμών 
της ΕΕ και εν γένει της κακής πολιτικής εκ μέρους των Ευρωπαϊκών οργάνων 
διακυβέρνησης και,  

 Όλη η υπόθεση της κρίσης ήταν αποτέλεσμα μιας «πλεκτάνης» εκ μέρους 
συγκεκριμένων και άδηλων κέντρων εξουσίας και αποφάσεων που είχαν ως στόχο 
την ψευδή φημολογία περί Ελληνικής πτώχευσης με απώτερο στόχο τον πλουτισμό 
τους. 

 Επιμέρους ερωτήματα αφορούν την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων στις 
απαντήσεις όπως το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας και η ύπαρξη μεταπτυχιακών 
πρώτου ή δεύτερου επιπέδου (διδακτορικό). Η κύρια υπόθεση της παρούσας 
έρευνας είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ανήκουν σε αυτούς που πιστεύουν ότι το 
μεγαλύτερο μερίδιο σφάλματος δεν το έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα 
νοικοκυριά αλλά αντίθετα είμαστε θύματα της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των ξένων 
κέντρων αποφάσεων. 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ζητήματος θεωρήθηκε ως καταλληλότερο εργαλείο η 
επισκόπηση (survey) που παρά τα όποια προβλήματα που προκαλεί, θεωρείται 
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πλεονεκτικότερο άλλων ερευνητικών εργαλείων προκειμένου να συμμετάσχουν στην 
έρευνα ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων. Πληθυσμός της 
έρευνας ήταν οι εκπαιδευτικοί όλων των δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε τυχαία αναλογική δειγματοληψία κατά 
στρώματα (Heller, K. & Rosemann, R. 1974). Το ερωτηματολόγιο στηρίχθηκε σε έρευνα1 που 
είχε προηγουμένως εκπονηθεί από το Μιχάλη Κελπανίδη και την Καλλιόπη Βρυνιώτη 
σχετική με την ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών του Ευρωπαϊκού σχολείου στο 
Λουξεμβούργο (Kelpanides, M. & Vrinioti,K., 2008). Συγκεντρώθηκαν 482 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια τα οποία αναλύθηκαν και καταχωρήθηκαν στο SPSS. Τα ερωτηματολόγια 
προέρχονταν κυρίως από σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας σε ποσοστό περίπου 41% 
(198), με τη Θράκη να συμμετέχει σε ποσοστό 19% (91), τη Θεσσαλία 11% (53), την 
Πελοπόννησο 10% (48) και την Στερεά Ελλάδα μαζί με την Αττική σε ποσοστό 19% (91). Η 
στρωματοποίηση του πληθυσμού έγινε με βάση την κατηγορία των εκπαιδευτικών κατά 
σχολική βαθμίδα (νηπιαγωγός, δάσκαλος και καθηγητής) και τον τόπο υπηρεσίας. 

Συνολικά υπήρχε ποσοστό ανταπόκρισης 44%, το οποίο αποτελεί και το τελικό 
δείγμα. Το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, αρκετά 
ικανοποιητικό για «έρευνες πεδίου» με ερωτηματολόγια (Ξωχέλλης, 1984; Παπαναούμ, 
2003). Το γεγονός αυτό το ενισχύουν οι ιδιόρρυθμες ελληνικές συνθήκες, δηλαδή το 
γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διακατέχονται από ένα αίσθημα δυσπιστίας για κάθε 
είδους έρευνα (Ξωχέλλης, 1984). Γενικά όμως μπορεί να ειπωθεί ότι το δείγμα αποτελεί 
τυχαίο διαστρωματωμένο δείγμα (Κελπανίδης, 1999). Όσον αφορά το φύλο των 
εκπαιδευτικών η κατανομή έχει ως εξής: 
 

Σχήμα 1. Φύλο των εκπαιδευτικών 

 

                                                      
1
 Ο Μιχάλης Κελπανίδης και η Καλλιόπη Βρυνιώτη διεξήγαγαν έρευνα στο Ευρωπαϊκό σχολείο στο 

Λουξεμβούργο το οποίο λόγω της πολύ-πολιτισμικότητας των μαθητών του παρέχει γόνιμο έδαφος διερεύνησης 

του βαθμού εσωτερίκευσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους λαούς της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης με τους πρώτους να έχουν την 

τάση θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο «Ευρωπαίους» από ότι οι Νότιοι.    
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 Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 
υπεραντιπροσώπευση εκπαιδευτικών με πολλά χρόνια - περίπου το 59% έχουν πάνω από 
16 χρόνια. Το ακόλουθο Γράφημα δείχνει αναλυτικά τα ποσοστά: 
 

Σχήμα 2. Τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

 
Επίσης, όσον αφορά τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών του δείγματος το 42,3% δηλαδή 186 
υποκείμενα ήταν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι και 
Νηπιαγωγοί) ενώ το 57,7% δηλαδή περίπου 254 υποκείμενα ήταν εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (42 άτομα δεν θέλησαν να δηλώσουν βαθμίδα). Τέλος όσο 
αφορά την κατοχή ή όχι και άλλων πτυχίων πέρα από το πτυχίο διορισμού το 35% κατέχει 
μεταπτυχιακό ενώ 42 άτομα, το 8,7% κατέχουν διδακτορικό τίτλο. Από τους εκπαιδευτικούς 
που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή το 50,4% κατείχε και άλλο τίτλο πέρα από το πτυχίο 
διορισμού.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Οι εκπαιδευτικοί καταρχάς ερωτήθηκαν για τους λόγους που κατά τη γνώμη τους 
οδηγήθηκε η Ελλάδα στην οικονομική κρίση. Είχαν τρείς επιλογές: α) κύριος φταίχτης είναι 
η συσσώρευση χρεών εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, β) καθοριστικός παράγοντας που 
οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής είναι η κακοδιαχείριση εκ μέρους των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ η οποία και οδήγησε αδύναμες οικονομικά χώρες στη χρεοκοπία 
και γ) κύριος παράγοντας ο οποίος οδήγησε τη χώρα στην οικονομική κρίση είναι η 
προσχεδιασμένη ψευδής φημολογία εκ μέρους κάποιων άδηλων κέντρων αποφάσεων για 
πτώχευση της Ελλάδας με απώτερο σκοπό την οικειοποίηση οικονομικού και πολιτικού 
οφέλους. Σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος χ2 έχοντας ως 
ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας, η βαθμίδα της εκπαίδευσης στην 
οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και την κατοχή 
μεταπτυχιακών τίτλων για την εύρεση στατιστικά σημαντικών σχέσεων ανάμεσα στις υπο-
ομάδες των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός λόγων που κατά τη 
γνώμη τους οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει ότι, 
παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί τη συσσώρευση χρεών χωρίς τη δυνατότητα 
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αποπληρωμής τους ως το καθοριστικότερο παράγοντα της κρίσης, μεγάλες μερίδες με 
αξιόλογα ποσοστά θεωρούν και τους δύο άλλους λόγους ως σημαντικούς:  

 
Πίνακας 1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική κρίση 

 Αποτέλεσμα της 
συσσώρευσης 

χρέους 

Αποτέλεσμα της 
κακοδιαχείρισης της 

ΕΕ 

Αποτέλεσμα της 
ψευδούς 

φημολογίας περί 
πτώχευσης 

 
Ναι 

 

397 154 134 

82,4% 32% 27,8% 

Όχι 

85 328 348 

17,6% 68% 72,2% 

     Σύνολο 482 482 482 

  
Σημαντική μεταβλητή της έρευνας, η οποία συνδέεται άμεσα με το σκεπτικό της είναι και η 
άποψη των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο θεωρούν σωστή ή όχι την είσοδο της Ελλάδας 
στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Ο πίνακας παρακάτω με τα αποτελέσματα δείχνει ότι ένα 
ποσοστό της τάξης του 33% είτε δεν είναι σίγουρο είτε θεωρεί ότι ήταν λάθος. Το 
σημαντικό αυτό εύρημα μπορεί να δικαιολογήσει ως ένα βαθμό την αμφισβήτηση και την 
επιφυλακτική στάση μιας μεγάλης μερίδας των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία 
(67%) θεωρεί ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε από την είσοδό της στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ.  
 
Πίνακας 2. Ήταν σωστή κατά τη γνώμη σου η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ; 

  Συχνότητα Ποσοστό  Πραγματικό 
ποσοστό 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η 

67 13,9 14,5 

Ήταν λάθος 85 17,6 18,4 
Ήταν σωστή 309 64,1 67,0 
Σύνολο 461 95,6 100,0 
Missing 21 4,4  

Σύνολο 482 100,0  

 
Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών ενδέχεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των εκπαιδευτικών. Καταρχάς εξετάστηκε η 
επίδραση του φύλου. Σύμφωνα με την ανάλυση στατιστικά σημαντικές διαφορές 
παρατηρήθηκαν στην ερώτηση που αφορούσε την κακοδιαχείριση των οργάνων της ΕΕ 
σχετικά με την Ελληνική κρίση: το 29,4% των ανδρών σε σύγκριση με το αντίστοιχο 37,8% 
των γυναικών πιστεύουν ότι η παραπάνω αιτία οδήγησε τη χώρα στο χείλος της 
καταστροφής (χ2=342.809, df=1, p=0,000<a). Στην άλλη ερώτηση που αφορούσε την ψευδή 
φημολογία ως καθοριστικό παράγοντα οι άνδρες με ποσοστό 30,6% τον προκρίνουν σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 23,2% των γυναικών (χ2=202.888, df=1, p=0,002<a). Τέλος, 
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ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 26,8% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο 8% των ανδρών δεν είναι σίγουρες για το αν η είσοδος της 
Ελλάδας στην ΕΕ και στην ευρωζώνη ήταν σωστή. Επιπλέον το 57,1% των γυναικών θεωρεί 
την είσοδο σωστή σε σύγκριση με το 71,8% των ανδρών. Το Γράφημα παρακάτω δείχνει 
παραστατικά το παραπάνω εύρημα: 
 

Σχήμα 3. Συσχέτιση φύλου και άποψης για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ. 

 
Χ2=324.768, df=2, p=0,001<a 

Ο δεύτερος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν τα χρόνια προϋπηρεσίας. Δεν 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή εκτός 
από μία περίπτωση: παρατηρήθηκε διαφοροποίηση όσον αφορά την άποψη για την 
ορθότητα της εισόδου της Ελλάδας στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί 
– αυτοί δηλαδή που έχουν 11 με 20 χρόνια σε ποσοστό 21,7% θεωρούν τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην ΕΕ λάθος, ενώ και οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 20 χρόνια έχουν την ίδια 
άποψη σε ποσοστό 19,4%. Οι νεότεροι κρατούν περισσότερες επιφυλάξεις και εκφράζουν 
αυτήν την επιφυλακτικότητα σε ποσοστό 22,6%  
 
Πίνακας 3. Συσχέτιση χρόνων υπηρεσίας και άποψης για την ορθότητα της εισόδου της Ελλάδας 

στην ΕΕ 

 Ήταν σωστή απόφαση για είσοδο της 
Ελλάδας στην Ε.Ε; 

Σύνολο 
Δεν είμαι 

σίγουρος/η 
Ήταν λάθος Ήταν σωστή 

1 έως 10 χρόνια  
26 14 75 115 

22,6% 12,2% 65,2% 100,0% 

11 έως 20 χρόνια 
17 28 84 129 

13,2% 21,7% 65,1% 100,0% 

21 και πάνω 
22 37 132 191 

11,5% 19,4% 69,1% 100,0% 

Σύνολο 
65 79 291 435 

14,9% 18,2% 66,9% 100,0% 
(χ2=231.980, df=1, p=0,000<a). 

Όσον αφορά την τρίτη ανεξάρτητη μεταβλητή, αυτή της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί, από τους ερωτώμενους που συμφώνησαν με την άποψη ότι η οικονομική 
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κρίση είναι αποτέλεσμα της ψευδούς φημολογίας περί πτώχευσης το 61,3% ήταν 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ οι υπόλοιποι (38,7%) εκπαιδευτικοί 
της πρωτοβάθμιας (χ2=12.678, df=2, p=0,002). Στις άλλες δύο περιπτώσεις τα 
αποτελέσματα γενικά συμπίπτουν με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας να υπερτερούν 
(56,4% ότι ήταν αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης και 57,1% αποτέλεσμα της συσσώρευσης 
χρέους). Σε σχέση με την είσοδο της χώρας μας στην ΕΕ δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τη μεγάλη πλειοψηφία και των δύο 
ομάδων να τη θεωρεί σωστή (64,2% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 66,8% 
των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας). 

Η τελευταία μεταβλητή η οποία εξετάστηκε ήταν αυτή της κατοχής μεταπτυχιακών τίτλων 
πρώτου και δεύτερου επιπέδου (διδακτορικό). Παρατηρήθηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα. Καταρχάς, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 36% πιστεύουν ότι 
η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης εκ μέρους της ΕΕ σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 29,3% των εκπαιδευτικών που δεν κατείχαν τέτοιο τίτλο 
σπουδών (χ2=326.980, df=2, p=0,001<a). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και 
στους κατόχους διδακτορικού τίτλου όπου το 45,2% θεωρεί ότι πάλι η ελληνική κρίση είναι 
αποτέλεσμα που προέρχεται από την κακή διαχείριση και τις κακές πολιτικές των οργάνων 
της ΕΕ και όχι τόσο από την συσσώρευση χρεών όπου ένα ποσοστό της τάξης του 76,2% έχει 
αυτή τη γνώμη σε σύγκριση με το αντίστοιχο 83,3% των εκπαιδευτικών που δεν κατέχουν 
τέτοιο τίτλο σπουδών. Τα υψηλότερα ποσοστά των κατόχων διδακτορικού τίτλου 
παρατηρούνται και στην τρίτη μεταβλητή που αφορά την ψευδή φημολογία περί 
πτώχευσης όπου το ποσοστό είναι 33,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 27,2% των 
εκπαιδευτικών που δεν κατέχουν αυτό το τίτλο σπουδών. Παρόλα αυτά το 75,6% των 
εκπαιδευτικών με τέτοιο τίτλο πιστεύουν ότι ήταν σωστή η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ 
συγκρινόμενοι με το αντίστοιχο 66,1% των υπολοίπων.  

Συμπεράσματα  

Η κύρια ιδέα της παρούσας εργασίας ήταν ότι οι οικονομικές κρίσεις όπως επίσης και οι 
κοινωνικές καταστροφές δεν επηρεάζουν τα άτομα άμεσα αλλά τα αποτελέσματα τους 
αποτελούν συνάρτηση κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι εξαρτώνται από το κοινωνικό 
πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινωνίας. Αποδεχόμαστε την άποψη των Ragnarsdόttir et al ότι 
ακόμη και μία δραστική μείωση στο βιοτικό επίπεδο δεν επηρεάζει την υποκειμενική 
αντίληψη και το θυμό αν τα άτομα πιστεύουν ότι η κρίση τους έχει επηρεάσει λιγότερο από 
ό, τι άλλα άτομα (Ragnarsdόttir, Bernburg & Olafsdόttir 2013: 16). Τα αποτελέσματα της 
έρευνας στο συγκεκριμένο δείγμα μας επιβεβαιώνουν την άποψη ότι σε γενικές γραμμές οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί επιρρίπτουν τις ευθύνες της οικονομικής κρίσης σε εσωτερικούς 
παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση χρέους το οποίο τελικά έγινε τόσο 
μεγάλο σε σχέση με το ΑΕΠ που δεν μπορούσε να ξεπληρωθεί (Τριανταφυλλίδου et al., 
2013). Παρόλα αυτά όμως μία σημαντική μερίδα των εκπαιδευτικών θεωρεί υπεύθυνη την 
ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Μια 
μικρότερη ομάδα θεωρεί την κρίση κατασκευασμένη από ψεύτικες φημολογίες άδηλων 
κέντρων αποφάσεων που έχουν ως σκοπό το κέρδος εις βάρος εθνών και λαών.  

Ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα φύλα. Οι γυναίκες 
επιρρίπτουν τις ευθύνες περισσότερο στην ΕΕ και στα θεσμικά της όργανα ενώ αντίθετα οι 
άνδρες πιστεύουν περισσότερο σε θεωρίες συνομωσίας από χρηματοοικονομικά κέντρα 
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αποφάσεων με άμεσο στόχο τον πλουτισμό τους. Εντύπωση προκαλεί επίσης η 
επιφυλακτικότητα των γυναικών απέναντι στην είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ. Εξετάστηκε 
επίσης η στάση των παλιότερων εκπαιδευτικών σε σχέση με τους νεότερους. 
Παρατηρήθηκε μία μικρή διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την είσοδο της 
χώρας στην ΕΕ με τους παλιότερους να δείχνουν να τη θεωρούν λάθος σε μικρό ποσοστό 
όμως. Διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους δευτεροβάθμιους να είναι περισσότερο βέβαιοι 
για την ύπαρξη άδηλων κέντρων εξουσίας τα οποία έχουν τη δύναμη να διαδίδουν ψευδείς 
ειδήσεις με στόχο τον πλουτισμό. Τέλος οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, παρόλο που 
έχουν καλή γνώμη για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ, δείχνουν μια τάση να θεωρούν τις 
πολιτικές της υπεύθυνες για την οικονομική κρίση γεγονός που μαζί με τα παραπάνω 
συμπεράσματα χρήζει περαιτέρω έρευνας.  

Γενικά πάντως η κύρια υπόθεση της έρευνας αυτής δεν επιβεβαιώνεται δεδομένου ότι οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν χρησιμοποιούν τον αμυντικό μηχανισμό της αυτό-
προστατευτικής μεροληψίας και δεν υποστηρίζουν, σε πλειοψηφία τουλάχιστον, την 
έξωθεν πρόκληση της ελληνικής κρίσης. Αυτό είναι σημάδι ειλικρίνειας και τάσης 
αναγνώρισης των λαθών που αδιαμφισβήτητα έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η 
μεγάλη αυτή αποδοχή των ευθυνών μπορεί να ενισχύσει και την κοινωνική συνοχή 
δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για την κοινή προσπάθεια όλων με στόχο 
την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.  

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, μπορεί να προταθεί μία νέα υπόθεση μελλοντικής 
έρευνας σύμφωνα με την οποία κοινωνίες με υψηλή συνοχή και αλληλεγγύη είναι ικανές 
να αντέξουν μεγαλύτερες δυσκολίες χωρίς να καταρρεύσουν (Stark & Bainbridge, 1996), 
ενώ κοινωνίες με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής αντιμετωπίζουν μεγάλες 
αναταράξεις με κίνδυνο να καταρρεύσουν.   
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Περίληψη. Στο άρθρο αυτό επισημαίνονται οι αδυναμίες του συστήματος διοίκησης 
και λειτουργίας των Τομέων και Ειδικοτήτων του Επαγγελματικού Λυκείου και των 
αντίστοιχων εργαστηρίων. Μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση του θέματος 
εξετάζονται οι οργανωτικές δομές που ίσχυσαν στο παρελθόν, εντοπίζονται τα 
διαχρονικά προβλήματα που ανακύπτουν και προτείνεται η τροποποίηση του 
σημερινού διοικητικού μοντέλου, με στόχο την ουσιαστική και συνολική εποπτεία 
θεωρίας και εργαστηρίου και τη βελτίωση της λειτουργίας των εργαστηρίων. 
Προτείνεται σε κάθε Τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης επαγγελματικής 
κατεύθυνσης να υπάρχει ένας Προϊστάμενος, που θα προΐσταται συνολικά του Τομέα. 
Επίσης, κάθε Ειδικότητα Τομέα να έχει το δικό της εργαστήριο. Το άρθρο επιχειρεί να 
συμβάλει στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής και διοικητικής δομής των σχολικών 
μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να 
ενισχυθεί το επιχειρησιακό τμήμα της, κύριο μέρος του οποίου είναι η διδασκαλία των 
επαγγελματικών μαθημάτων. 

Λέξεις κλειδιά: Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ, Προϊστάμενος, διοίκηση, εργαστήρια. 

Εισαγωγή 

Στην ελληνική δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, από την εποχή 
δημιουργίας σχολείου ενιαίου τύπου σε όλη τη χώρα, με την συγχώνευση σε αυτά των 
υπαρχόντων μέχρι τότε διαφόρων τεχνικών σχολών (1977), υπήρξαν κατά καιρούς διάφοροι 
τύποι σχολείων (Τεχνικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Τεχνικά Επαγγελματικά 
Εκπαιδευτήρια κ.λπ.), που απαρτίζονταν από τομείς ή τμήματα συγκεκριμένων 
επαγγελματικών κατευθύνσεων. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε περιληπτικά σε 
αυτούς τους διάφορους τύπους, και συγκρίνουμε μεν τη λειτουργία των εκάστοτε Τομέων 
στις αντίστοιχες εποχές, αλλά εξετάζουμε κυρίως την σημερινή κατάσταση (2016), με τη 
λειτουργία ενός μόνο τύπου σχολείου, που λέγεται Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Τα 
προβλήματα που διαπιστώνονται στη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου σημερινού 
τύπου σχολείου, σε σχέση με τη λειτουργία των επαγγελματικών κατευθύνσεων που αυτός 
περιλαμβάνει, και που σήμερα λέγονται Τομείς και Ειδικότητες, είναι διαχρονικά και 
αφορούν και όλους τους προγενέστερους τύπους σχολείων από το 1985 και μετά. Εφόσον 
διατηρηθούν οι σημερινές διοικητικές δομές, τα προβλήματα αυτά θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν και σε τυχόν νέους τύπους παρόμοιων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με διαφορετικές ονομασίες, που ενδεχομένως θα 
λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον. Συνεπώς, ο όρος «Επαγγελματικό Λύκειο» («ΕΠΑΛ»), 
που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, είναι κατά κάποιο τρόπο συμβατικός και με 
αυτόν εννοούμε και κάθε άλλο παρόμοιο τύπο σχολείου με παρεμφερή οργανωτική και 
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λειτουργική δομή που πιθανόν να δημιουργηθεί, όπως για παράδειγμα το Τεχνολογικό 
Λύκειο, που εξαγγέλθηκε το 2010 αλλά δεν εφαρμόστηκε τελικά. Με άλλα λόγια, επειδή τα 
προβλήματα λειτουργίας που επισημαίνονται θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και στο 
μέλλον, εφόσον δεν υιοθετηθούν οι λύσεις που προτείνουμε ή άλλες λύσεις που να 
διαφοροποιούν την υπάρχουσα διοικητική δομή, οι προτάσεις μας θεωρούμε ότι θα έχουν 
διαχρονική ισχύ και σε μελλοντικές καταστάσεις της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και, επομένως, δεν αφορούν μόνο την παρούσα κατάσταση. 

Ο σημερινός τύπος σχολείου της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Επαγγελματικό Λύκειο) έχει Τομείς και ειδικότητες που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα, ή 
επαγγελματικές εξειδικεύσεις, ή ομάδες επαγγελμάτων, ή, ακόμα, και σε ομάδες 
ευρύτερων γνωστικών πεδίων ή γνωστικών αντικειμένων. Αυτοί οι Τομείς και οι Ειδικότητες 
συνιστούν τις δομικές μονάδες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, υπήρχαν σε όλους τους προηγούμενους τύπους σχολείων και χωρίς αυτούς 
δεν νοείται Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Παράλληλα (και σε αντιδιαστολή με τους 
Τομείς αυτούς) συνυπάρχουν και οι Τομείς Εργαστηριακών Κέντρων, που δεν ανήκουν στο 
ΕΠΑΛ, αλλά στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ., πρώην Σ.Ε.Κ.), ασχολούνται με τη λειτουργία 
των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων, και 
δεν είναι υποσύνολα των Τομέων ΕΠΑΛ, ούτε ταυτίζονται με αυτούς, αλλά αποτελούν 
διαφορετικές οντότητες και λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτούς. 

Τα επαγγελματικά μαθήματα ή μαθήματα ειδικότητας της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα διακρίνονται και χαρακτηρίζονται ως: 

Θεωρητικά (Θ), που διδάσκονται στη σχολική τάξη. 

Εργαστηριακά (Ε), που διδάσκονται κυρίως σε χώρους εργαστηρίων. 

Θεωρητικά και Εργαστηριακά (Θ+Ε), ή μικτά μαθήματα, που περιλαμβάνουν θεωρητικές και 
εργαστηριακές ενότητες στο ίδιο μάθημα. 

Σε ένα Σχολικό Συγκρότημα Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
συνυπάρχουν, από το 1985 και μετά, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ονομασίες και 
διαφορετικές κατά περίπτωση δομές τους, δύο διοικητικές μονάδες - πυλώνες παροχής 
εκπαίδευσης: τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Στο ίδιο 
σχολικό συγκρότημα, η διεξαγωγή των θεωρητικών επαγγελματικών μαθημάτων (ή 
θεωρητικών μαθημάτων κατεύθυνσης) εποπτεύεται από τα ΕΠΑΛ, μαζί με την διεξαγωγή 
των μαθημάτων γενικής παιδείας, ενώ τα ΕΚ εποπτεύουν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
μαθημάτων. Η διεξαγωγή των μικτών μαθημάτων εποπτεύεται και από τους δύο πυλώνες, 
ΕΠΑΛ και ΕΚ, με αρμοδιότητα στα θεωρητικά και εργαστηριακά μέρη αντιστοίχως. 

Ο διαχωρισμός αυτός θεωρίας και εργαστηρίου, που αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία στην 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργεί προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων. Ακόμη, όμως, 
μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται από την παράλληλη και ανεξάρτητη ύπαρξη δύο 
διαφορετικών δομικών μονάδων που έχουν την ίδια ονομασία «Τομέας», εκ των οποίων ο 
ένας είναι «Τομέας ΕΠΑΛ» και υπάγεται απευθείας στους δύο Διευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ, 
χωρίς να προΐσταται κανείς σε αυτή τη συγκεκριμένη δομική μονάδα, και ο άλλος είναι ο 
«Τομέας ΕΚ», που υπάγεται στον Διευθυντή του ΕΚ και έχει Προϊστάμενο, που λέγεται 
Προϊστάμενος Τομέα Ε.Κ. Η συνύπαρξη αυτή, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, προκαλεί 
επικάλυψη αρμοδιοτήτων, φαινόμενα ανευθυνο-υπευθυνότητας, αποτελεί στοιχείο 
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πολυπλοκότητας και προκαλεί δυσλειτουργίες και σύγχυση στη λειτουργία των 
επαγγελματικών κατευθύνσεων - Τομέων. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να 
προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και ιθύνοντες της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στους λόγους της αδιαφορίας για το ζήτημα αυτό 
είναι η πολυετής (υπερτριακονταετής) ισχύς των θεσμών αυτών, που οδηγούν σε συνήθεια, 
η άγνοια εκ μέρους των περισσότερων εκπαιδευτικών του γεγονότος ότι υπήρξαν 
καταστάσεις καλύτερες από την παρούσα στο συγκεκριμένο θέμα, εφόσον αυτοί δεν 
έζησαν την προ του 1985 κατάσταση, αλλά και ο γενικότερος εθισμός στην αποδοχή της 
πολυπλοκότητας στη διοίκηση και λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου. 

Θεωρούμε ότι με κατάλληλες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου μπορεί να 
υπάρξουν βελτιώσεις στη λειτουργία των ΕΠΑΛ και ειδικότερα στη διδασκαλία των 
επαγγελματικών μαθημάτων κατεύθυνσης, θεωρητικών και εργαστηριακών, μέσα από ένα 
νέο διοικητικό μοντέλο, με το οποίο ο Τομέας ΕΠΑΛ θα αποκτήσει διοικητική αυτονομία, με 
στόχο τη συνολική εποπτεία του Τομέα. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται πιο κάτω με τη 
μορφή οργανωτικών σχημάτων, είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δομή του 
Επαγγελματικού Λυκείου και τις τυχόν αλλαγές σε αυτή, και διευκολύνει την αξιοποίηση 
του Σχολικού Συμβούλου συνδέοντάς τον με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς του. 

Προς το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ιστορική αναδρομή στα προγενέστερα οργανωτικά 
- διοικητικά σχήματα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για την 
ανίχνευση των αιτίων των προβλημάτων και δυσλειτουργιών, και ακόμα επειδή σε 
προηγούμενα σχήματα εντοπίζονται κατάλληλα εργαλεία προς χρήση για τη βελτίωση των 
σημερινών δομών. 

Παλαιότερη νομοθεσία για τη διοίκηση των Τομέων 

Σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία για την Δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, από την εποχή δημιουργίας της (Ν. 576/1977) μέχρι το 1985, 
βασική σχολική μονάδα ήταν το Κ.Ε.Τ.Ε. (Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως). 
Το ΚΕΤΕ περιείχε τρία είδη σχολείων: Τεχνικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Σχολή Νέου 
Τύπου, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Τεχνική Επαγγελματική σχολή (Τ.Ε.Σ.). Σε κάθε 
Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο και Tεχνική Επαγγελματική Σχολή, υπήρχε ένας 
Προϊστάμενος για κάθε Τομέα, π.χ. Προϊστάμενος Μηχανολογικού Τομέα, Προϊστάμενος 
Ηλεκτρολογικού Τομέα, ο οποίος στην ιεραρχική κλίμακα βρισκόταν αμέσως κάτω από τον 
Διευθυντή του Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και είχε περίπου το ρόλο του 
σημερινού Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Για την ακρίβεια, ενώ στο άρθρο 11 του Ν. 
576/1977 αναφερόταν ότι το Τεχνικό Λύκειο περιλαμβάνει 6 Τομείς με 23 τμήματα 
ειδικοτήτων (χρησιμοποιείται η ορολογία της νομοθεσίας) και το Επαγγελματικό Λύκειο 
περιλαμβάνει 3 Τομείς με 15 τμήματα ειδικοτήτων, στο άρθρο 17 του ίδιου Ν. 576/1977 
αναφερόταν ο όρος Τμήμα Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου στο οποίο προΐσταται 
εκπαιδευτικός (Ζάχαρης, 1981: 344, 400). Οι Τομείς και τα τμήματα Ειδικοτήτων αποτελούν 
έκτοτε τις βασικές δομικές μονάδες όλων των μετέπειτα σχολών της Δευτεροβάθμιας 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κωτσίκης, 1993: 148). Ο εκπαιδευτικός που 
προΐστατο του Τομέα ονομαζόταν Προϊστάμενος Τμήματος αλλά διοικούσε τον Τομέα στο 
σύνολό του, σε θέματα και εργαστηρίου και θεωρίας, και αντιπροσώπευε τους καθηγητές 
της ειδικότητάς του στη Διεύθυνση του σχολείου και αντιστρόφως. Τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες των Προϊσταμένων ορίστηκαν με την υπουργική απόφαση 43806/12-4-1978 
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(Ζάχαρης, 1981: 441). Κάτω από τον Προϊστάμενο Τμήματος (κατ’ ουσίαν Προϊστάμενο του 
Τομέα) βρισκόταν, ιεραρχικά, οι καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας και ο υπεύθυνος 
εργαστηρίου, κατά το ακόλουθο σχήμα 1. 
 

 

Σχήμα 1. Σχηματικό οργανόγραμμα διοίκησης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τον Ν. 576/1977 

Η κατάργηση αυτού του Προϊσταμένου Τμήματος (ή Τομέα) με τον Ν. 1566/85 σήμανε την 
υποβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στα κατά καιρούς 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: στο ΤΕΛ - ΤΕΣ (μέχρι 
το 1998) και στα μετέπειτα ΤΕΕ (1998-2006), ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ (2006-2013), και ΕΠΑΛ (μετά το 
2013), αφού η Πολιτεία δεν αναγνώριζε, δια της κατάργησης του Προϊσταμένου Τομέα, την 
ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων μεταξύ των Τομέων, την εσωτερική ενότητα στον Τομέα (ύπαρξη 
εκπαιδευτικών της ίδιας τεχνικής ειδικότητας), ή έμοιαζε να μην ενδιαφέρεται γι αυτές τις 
ιδιαιτερότητες, εφόσον ο θεσμός του Τομέα διατηρήθηκε, αλλά ο επικεφαλής 
Προϊστάμενος καταργήθηκε. 

Η διοίκηση των Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ - ΕΚ) 

Με τον Ν. 1566/85 δημιουργήθηκαν ως διοικητικές σχολικές μονάδες τα Τ.Ε.Λ. (Τεχνικό - 
Επαγγελματικό Λύκειο), Τ.Ε.Σ. (Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή) και τα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά 
Εργαστηριακά Κέντρα). Τα Σ.Ε.Κ. εξυπηρετούσαν τις εργαστηριακές ανάγκες όχι μόνο των 
τεχνικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΛ - ΤΕΣ) του σχολικού 
συγκροτήματος, αλλά και των εκτός Δευτεροβάθμιας ευρισκομένων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και αυτός ήταν ένας από τους λόγους δημιουργίας τους. 
Έτσι, από το 1985 και μετά, τα ΣΕΚ ανέλαβαν την λειτουργία και διοίκηση του 
εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Με την Υπουργική Απόφαση Γ2/6098/13-11-2001 
τροποποιήθηκαν ορισμένα στοιχεία της λειτουργίας των ΣΕΚ. Ως σχολική μονάδα και δομή 
λειτουργίας, τα ΣΕΚ παρέμειναν περίπου ως είχαν από το 1985 μέχρι σήμερα (2016), παρά 
τις διαδοχικές μετατροπές των ΤΕΛ και ΤΕΣ σε ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. 576/1977

Διευθυντής ΚΕΤΕ

Διευθυντής
Τεχνικού Λυκείου

Διευθυντής
Επαγγελματ. Λυκείου

Διευθυντής
Τεχν. Επαγγελματικής Σχολής

Προϊστάμενος
Τμήματος Α

Προϊστάμενος
Τμήματος Β

Προϊστάμενος
Τμήματος Γ

Εκπαιδευτικοί
Τεχν. - Επαγγελματικών

Ειδικοτήτων

Προϊστάμενος
Εργαστηρίου

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. 576/1977

Διευθυντής ΚΕΤΕ

Διευθυντής
Τεχνικού Λυκείου

Διευθυντής
Επαγγελματ. Λυκείου

Διευθυντής
Τεχν. Επαγγελματικής Σχολής

Προϊστάμενος
Τμήματος Α

Προϊστάμενος
Τμήματος Β

Προϊστάμενος
Τμήματος Γ

Εκπαιδευτικοί
Τεχν. - Επαγγελματικών

Ειδικοτήτων

Προϊστάμενος
Εργαστηρίου
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το 1998 (Ν. 2640/1998), αργότερα σε ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και ΕΠΑ.Σ. 
(Επαγγελματικές Σχολές) (Ν.3475/2006) και πιο πρόσφατα (2013) μόνο σε ΕΠΑΛ (Ν. 
4186/2013). Δηλαδή από το 2001, και παρά την έκδοση και εφαρμογή τριών Νόμων που 
άλλαξαν σε ουσιαστικό βαθμό την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 
2640/1998, Ν. 3475/2006 και Ν. 4186/2013), η διοίκηση και λειτουργία των εργαστηρίων 
και επομένως και των εργαστηριακών μαθημάτων δεν άλλαξε, παρόλο που, σύμφωνα με 
τους Νόμους του 1998, του 2006 και του 2013, άλλαξαν Τομείς, Ειδικότητες και μαθήματα 
σε σημαντικό βαθμό. 

Τα ΣΕΚ με τον Ν. 4186/2013 μετονομάστηκαν σε Ε.Κ. (Εργαστηριακά Κέντρα), εξαιτίας της 
ταυτόχρονης δημιουργίας των μεταγυμνασιακών Ι.Ε.Κ., τα οποία ονομάστηκαν Σ.Ε.Κ. 
(Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και, επομένως, ο όρος Σ.Ε.Κ. δεν θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται πλέον με την ίδια έννοια. Στο εξής, στην παρούσα εργασία, με τον όρο ΣΕΚ 
θα δηλώνονται τα πρώην Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, σημερινά Ε.Κ. και όχι οι Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παρόλα ταύτα χρησιμοποιούμε εδώ γι αυτά την διπλή 
ονομασία ΣΕΚ (ΕΚ) επειδή οι καταστάσεις στις οποίες αναφερόμαστε δημιουργήθηκαν με 
την σύσταση των ΣΕΚ το 1985 και εξακολουθούν να υπάρχουν και με την αλλαγή ονομασίας 
των ΣΕΚ σε ΕΚ μέχρι και σήμερα. Στα ΣΕΚ (ΕΚ) υπάγονται, μέχρι και σήμερα, οι Τομείς ΣΕΚ 
(ΕΚ), οι οποίοι είναι διοικητικές μονάδες εντός του ΣΕΚ (ΕΚ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
1985, κάθε Τομέας ΣΕΚ (ΕΚ) περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εργαστήρια, που μπορεί να 
ανήκουν σε διαφορετικούς Τομείς του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (αργότερα ΤΕΕ και 
μετά το 2006 ΕΠΑΛ). Ο Τομέας ΣΕΚ (ΕΚ) αποτελεί διοικητική μονάδα και όχι επιχειρησιακή 
εφόσον δεν αντιστοιχεί με τον Τομέα ΕΠΑΛ, αλλά μπορεί να εμπεριέχει εργαστήρια 
διαφορετικών Τομέων, κατά το παρακάτω σχήμα 2. 

 

 

Σχήμα 2. Ενδεικτικό οργανόγραμμα συγκρότησης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τον Ν. 1566/1985: Τα θεωρητικά μαθήματα εποπτεύονται από 

το ΤΕΛ (μετέπειτα ΤΕΕ και αργότερα ΕΠΑΛ) και τα εργαστηριακά από το ΣΕΚ (μετέπειτα ΕΚ) 

 

Επομένως, κατά τον Ν. 1566/1985, που είναι ακόμη και σήμερα ο βασικός εν πολλοίς για 
την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος, θεσμοθετήθηκε επίσημα, 
οριστικοποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, ο διαχωρισμός θεωρίας και εργαστηρίου. 

Με τον Ν. 1566/85, οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΛ, ΤΕΣ, αργότερα ΤΕΕ, μετέπειτα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ 
(μέχρι την κατάργηση των ΕΠΑΣ το 2013) και σήμερα μόνον ΕΠΑΛ, υπάγονται απευθείας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. 1566/1985

(Σχολικό Συγκρότημα)

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΕΛ ΤΕΣ

(ΤΕΕ / 
ΕΠΑΛ)

- ΣΕΚ

ΤΟΜΕΑΣ Β ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. 1566/1985

(Σχολικό Συγκρότημα)

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΕΛ ΤΕΣ

(ΤΕΕ / 
ΕΠΑΛ)

-ΤΕΛ ΤΕΣ

(ΤΕΕ / 
ΕΠΑΛ)

- ΣΕΚ

ΤΟΜΕΑΣ Β ΤΟΜΕΑΣ Γ
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στους Διευθυντές και Υποδιευθυντές, χωρίς να ομαδοποιούνται σε ομάδες εκπαιδευτικών 
της ίδιας Ειδικότητας (ομοειδών κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών), ή του ίδιου 
Τομέα, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί ενός Τομέα να μην εκπροσωπούνται στο σύνολό 
τους προς τον Διευθυντή του Σχολείου, και ο Τομέας να μένει ακέφαλος, χωρίς διοίκηση, 
όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα 3. Στο σύνολό τους, οι εκπαιδευτικοί δεν διακρίνονται σε 
εκπαιδευτικούς γενικών ειδικοτήτων (γενικής παιδείας) και εκπαιδευτικούς τεχνικών - 
επαγγελματικών ειδικοτήτων, αλλά αντιμετωπίζονται από την ηγεσία του σχολείου 
(διευθυντές και υποδιευθυντές) ως ένα ενιαίο σώμα εκπαιδευτικών, χωρίς διαχωρισμούς 
ανάλογα με τον Τομέα, συνεπώς και την επαγγελματική κατεύθυνση την οποία υπηρετούν. 

 

 

Σχήμα 3. Οργανόγραμμα διοίκησης Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) και Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) κατά τον Ν. 1566/1985 (και μετέπειτα ΤΕΕ και ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) 

 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα ειδικότητας του 
Μηχανολογικού Τομέα, που είναι και της ίδιας ειδικότητας, δηλαδή Μηχανολόγοι ΠΕ12, 
ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01, δεν αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερη ομάδα σε σχέση με άλλους 
εκπαιδευτικούς άλλων Τομέων και Ειδικοτήτων του ίδιου σχολείου (Ηλεκτρολόγους, 
Οικονομολόγους, Γεωπόνους, κ.ά.), και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των μαθημάτων 
γενικής παιδείας (Θεολόγους, Φιλολόγους, Μαθηματικούς, Φυσικούς κ.ά.), με αποτέλεσμα, 
σε πολλές περιπτώσεις, να μην αναγνωρίζονται (ούτε καν να γίνονται αντιληπτά και 
κατανοητά) τα επιμέρους ιδιαίτερα προβλήματα και οι ανάγκες κάθε Τομέα σε θέματα 
μαθημάτων θεωρίας και συνεπώς να μην αντιμετωπίζονται. Επιπλέον, υπάρχουν 
εργαστήρια τα οποία ανήκουν στα ΕΠΑΛ και όχι στα ΕΚ, και τα οποία μοιραία διοικούνται 
τυπικά απευθείας από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ, χωρίς την ιδιαίτερη ευθύνη κάποιου 
εκπαιδευτικού του αντίστοιχου Τομέα σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του 
εργαστηρίου, ο οποίος να γνωρίζει τα θέματα εξοπλισμού και λειτουργίας του, όπως 
γινόταν με τον Προϊστάμενο Τομέα πριν το 1985. Συνεπώς, εμφανίζεται και το παράδοξο 
φαινόμενο το ΕΠΑΛ (και νωρίτερα το ΤΕΛ - ΤΕΕ) να μην εποπτεύει μόνο τη διεξαγωγή των 
θεωρητικών επαγγελματικών μαθημάτων, αλλά και εργαστηριακών, εφόσον αυτά γίνονται 
σε εργαστήριο του ΕΠΑΛ και όχι του ΣΕΚ (ΕΚ). Για τους λόγους αυτούς, και όχι μόνο αυτούς 
αλλά και ποικίλους άλλους συναφείς, η πολυπλοκότητα, οι επικαλύψεις, οι 
συναρμοδιότητες και η σύγχυση αποτελούν μόνιμες αιτίες προστριβών ανάμεσα σε 
Διευθυντές ΕΠΑΛ (ΤΕΛ - ΤΕΕ) και ΣΕΚ (ΕΚ), οι οποίες ενδημούν σε όλο τον χώρο της 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛ / ΤΕΣ (ΤΕΕ - ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ) Ν. 1566/1985

Διευθυντής ΤΕΛ / ΤΕΣ

Υποδιευθυντής Α Υποδιευθυντής Β

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (τεχνικών – επαγγελματικών και γενικής παιδείας)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛ / ΤΕΣ (ΤΕΕ - ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ) Ν. 1566/1985

Διευθυντής ΤΕΛ / ΤΕΣ

Υποδιευθυντής Α Υποδιευθυντής Β

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (τεχνικών – επαγγελματικών και γενικής παιδείας)
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ελληνικής Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά την τελευταία 
τριακονταετία και αποτελούν κοινό τόπο σε όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στα σχολεία 
αυτά. 

Κατά τον ισχύοντα από το 1985 Νόμο, στο διοικητικό σχήμα του ΣΕΚ υπάρχουν οι 
Προϊστάμενοι Τομέα ΣΕΚ (και όχι απλώς Προϊστάμενοι Τομέα), στους οποίους μπορεί να 
υπάγονται περισσότερα από ένα εργαστήρια διαφορετικών Τομέων του ΕΠΑΛ, δηλαδή 
διαφορετικών αντίστοιχων επαγγελματικών κατευθύνσεων, κατά το ακόλουθο σχήμα 4.  

 

 

Σχήμα 4. Οργανόγραμμα διοίκησης Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)  
κατά τον Ν. 1566/1985 (και μετά το 2013 Εργαστηριακών Κέντρων - ΕΚ) 

 

Κατά τον τρόπο αυτό, παρουσιάζεται το ανεπίτρεπτο φαινόμενο ο Προϊστάμενος Τομέα ΣΕΚ 
να διοικεί εργαστήρια άσχετα με την ειδικότητά του, ένας π.χ. Πολιτικός Μηχανικός να είναι 
Προϊστάμενος ενός Τομέα ΣΕΚ στον οποίο υπάγονται μαζί τα εργαστήρια των 
Ηλεκτρολόγων, Γεωπόνων και Δομικών (Κτιριακών), εργαστήρια άσχετα μεταξύ τους από 
άποψη γνωστικού αντικειμένου και με πλήθος ιδιαιτερότητες που τα διαφοροποιούν 
μεταξύ τους. Υπάρχουν, βέβαια και περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας Προϊστάμενος Τομέα 
ΣΕΚ (ΕΚ) εποπτεύει μόνο εργαστήρια της ειδικότητάς του, αυτό όμως δεν προβλέπεται 
αναγκαστικά από την νομοθεσία, αλλά συμβαίνει για τυχαίους λόγους. Από το γεγονός 
αυτό καταδεικνύεται ότι ο τομέας ΣΕΚ (ΕΚ) είναι καθαρά διοικητική μονάδα γενικών 
καθηκόντων. Η δυσλειτουργία αυτή απεικονίζεται παραστατικά στο σχήμα 5, που 
αναπαριστά τη συνηθέστερα απαντώμενη κατάσταση, κατά την οποία ένας Προϊστάμενος 
Τομέα ΣΕΚ (ΕΚ) προΐσταται εργαστηρίων ασχέτων με τον κλάδο και την ειδικότητά του. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΚ Ν. 1566/1985

Διευθυντής ΣΕΚ

Υποδιευθυντής Α Υποδιευθυντής Β

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΚ Ν. 1566/1985

Διευθυντής ΣΕΚ

Υποδιευθυντής Α Υποδιευθυντής Β

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Προϊστάμενος
Τομέα ΣΕΚ

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου
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Σχήμα 5. Παράδειγμα δυσλειτουργίας στην διοίκηση Τομέα ΣΕΚ (μετέπειτα ΕΚ) 

 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Προϊστάμενος Τομέα δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τα 
εργαστήρια των Ηλεκτρολόγων και Γεωπόνων, των οποίων όμως κατά τον νόμο προΐσταται, 
πιθανότατα δε, να μην ενδιαφέρεται για τα εργαστήρια αυτά όσο θα ενδιαφέρεται για το 
εργαστήριο της δικής του ειδικότητας. Το αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης αβελτηρίας 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος 
Τομέα ΣΕΚ δεν μπορεί να ασκήσει ουσιαστικά διοικητικά καθήκοντα σε θέματα υποδομής 
και λειτουργίας του εργαστηρίου, παρά μόνον στο πλαίσιο μιας τυπικής γραφειοκρατίας. 
Το κενό αυτό δεν μπορεί να καλύψει ούτε ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου, επειδή η 
αρμοδιότητά του αφορά μόνο τη φύλαξη και συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του εργαστηρίου και όχι τη χρήση αυτής της υποδομής και τη λειτουργία 
του εργαστηρίου, που γίνονται από όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
εργαστηριακά μαθήματα του συγκεκριμένου Τομέα, ούτε και την αγορά υλικών και 
εξοπλισμού, που γίνεται από τη Διεύθυνση του ΣΕΚ (ΕΚ). (Κατά το καθηκοντολόγιο, αρ. 
πρωτ. 95978/Δ4/17-06-2015 / Γενική Δνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης / Δνση 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης / Τμ. Β΄ / Υ.ΠΑΙ.ΠΟ.Θ.). 

Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο ύπαρξης εκπαιδευτικών οντοτήτων με το ίδιο όνομα, 
αλλά διαφορετικό περιεχόμενο: Τομέας στο ΕΠΑΛ αφενός και Τομέας στο ΣΕΚ (ΕΚ) 
αφετέρου, Εργαστήριο ως χώρος με εξοπλισμό και ως μάθημα ή ως σύνολο εργαστηριακών 
μαθημάτων αφενός, Εργαστήριο ΣΕΚ (ΕΚ) που δεν συμπίπτει με το σύνολο των 
εργαστηριακών μαθημάτων αλλά ορίζεται με βάση τη νομοθεσία αφετέρου, δηλαδή την 
ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού εργαστηριακών ωρών, πράγματα που συνιστούν 
αντιφάσεις και προκαλούν σύγχυση (σχήμα 6). Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας Τομέας 
ΕΠΑΛ δεν περιλαμβάνει στο ωρολόγιο πρόγραμμά του ικανό αριθμό εργαστηριακών ωρών, 
δεν θεωρείται ότι έχει δικό του εργαστήριο ΣΕΚ (ΕΚ). Με άλλα λόγια, μπορούν να γίνονται 
εργαστηριακά μαθήματα σε χώρους με εξοπλισμό, αλλά χωρίς να υπάρχει επίσημα 
εργαστήριο στο ΣΕΚ (ΕΚ). Επομένως η νομοθεσία αποδέχεται ότι για την ίδια ειδικότητα και 
τα ίδια μαθήματα υπάρχει εργαστήριο και ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει εργαστήριο (αρ. 
πρωτ. 95978/Δ4/17-06-2015/Γενική Δνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης / Δνση 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης / Τμ. Β΄ / Υ.ΠΑΙ.ΠΟ.Θ., άρθρο 12, παράγρ. 1 και 2). Ένα 
από τα αποτελέσματα αυτού του τραγελαφικού φαινομένου είναι ότι καταβάλλεται 
μέριμνα από τους συντάκτες των κατά καιρούς ωρολογίων προγραμμάτων ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ 
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κλπ. του Υπ. Παιδείας να συμπεριλάβουν στα ωρολόγια προγράμματα των αντίστοιχων 
Τομέων ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ικανό αριθμό εργαστηριακών ωρών ώστε «να υπάρχει 
εργαστήριο», διότι χωρίς τον αριθμό αυτό δεν θα υπάρχει Εργαστήριο ΣΕΚ (ΕΚ), άρα δεν θα 
υπάρχει και αντίστοιχη μέριμνα. Δηλαδή τα ωρολόγια προγράμματα υπαγορεύονται από 
νομοθετικές - γραφειοκρατικές δεσμεύσεις και όχι από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και η 
Πολιτεία εμφανίζεται να αυτοδεσμεύεται από το δικό της νομοθετικό πλαίσιο. 

 

 

Σχήμα 6. Εντοπισμός αντιφάσεων και συγχύσεων στην οργανωτική δομή των ΕΠΑΛ και ΣΕΚ (ΕΚ): 
Δύο ειδών Τομείς και δύο ειδών Εργαστήρια (ίδιες ονομασίες, διαφορετικές έννοιες) 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), σημερινών 
Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτο και στις επόμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις και τροποποιήσεις (βλ. και Σαΐτης, 2005α: 499). Με το σημερινό οργανωτικό 
σχήμα της διοίκησης του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό 
του προηγούμενου ΣΕΚ, καταστρατηγούνται δύο βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, 
απαραίτητες για τη λειτουργία κάθε επαγγελματικής μονάδας (σχ. 7):  

 

 

Σχήμα 7. Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης που καταστρατηγούνται με το νομοθετικό 
πλαίσιο διοίκησης των ΣΕΚ (ΕΚ) 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• Αρχή εξειδίκευσης και κατανομής εργασίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Αρχή εποπτείας και ελέγχου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• Αρχή εξειδίκευσης και κατανομής εργασίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Αρχή εποπτείας και ελέγχου



Η διοίκηση των Τομέων και Ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε.  111 

Η πρώτη είναι μία από τις βασικές αρχές οργάνωσης, που είναι η αρχή εξειδίκευσης και 
κατανομής της εργασίας (Ζάχαρης, 1981: 283, επίσης Σαΐτης, 2005α: 38 και 2005β: 33): Η 
εργασία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΚ, που είναι διοικητικοί προϊστάμενοι στο ΕΚ, 
δεν εξειδικεύεται και δεν κατανέμεται περαιτέρω σε ειδικούς κάθε Τομέα αντίστοιχης 
επαγγελματικής κατεύθυνσης, αλλά κατανέμεται στους Προϊσταμένους Τομέα ΕΚ, οι οποίοι 
ασκούν και αυτοί καθήκοντα μόνον διοικητικά, στο πλαίσιο μιας τυπικής γραφειοκρατίας, 
όπως οι Διευθυντές - Υποδιευθυντές ΕΚ. Παράλληλα, στο ΕΠΑΛ καταστρατηγείται η αρχή 
της κατανομής της εξουσίας και των επί μέρους ευθυνών (Ζάχαρης, 1981: 286), συναφής με 
την προηγούμενη αρχή, εφόσον η εξουσία του Διευθυντή ΕΠΑΛ κατανέμεται κατακόρυφα 
προς τα κάτω στον Υποδιευθυντή και δεν επιμερίζεται ακολούθως στους Τομείς ΕΠΑΛ, αλλά 
διαχέεται προς το σύνολο των εκπαιδευτικών γενικών μαθημάτων και επαγγελματικών 
μαθημάτων από κοινού και συλλήβδην. Με το ισχύον σύστημα, τόσο στο ΕΠΑΛ όσο και στο 
ΕΚ δεν υπάρχει η θεωρούμενη ως αυτονόητη οργάνωση της εργασίας κατά τμήματα, η 
λεγόμενη τμηματοποίηση της εργασίας (departmentation) και μάλιστα κατά ομάδες 
συναφών δραστηριοτήτων (Φαναριώτης, 1993: 252). 

Η δεύτερη είναι μία από τις βασικές αρχές διοίκησης, η αρχή της εποπτείας και ελέγχου 
(Ζάχαρης, 1981: 304, Κατσαρός, 2008: 86). Ο Προϊστάμενος Τομέα ΕΚ, όταν προΐσταται 
εργαστηρίων που ανήκουν σε άλλους επαγγελματικούς Τομείς από τον δικό του (όπως στο 
παράδειγμα που προαναφέραμε), δεν γνωρίζει το αντικείμενο αυτό και, επομένως, δεν 
μπορεί να εποπτεύσει και να ελέγξει την εργασία των καθηγητών, σε σχέση με τη 
λειτουργία του εργαστηρίου (χειρισμός οργάνων, μηχανημάτων, εργαλείων, συντήρηση, 
ανάγκες εξοπλισμού κλπ.), τόσο των Υπεύθυνων εργαστηρίου, όσο και των διδασκόντων τα 
εργαστηριακά μαθήματα, οι οποίοι υπάγονται σε αυτόν. Μπορεί να δέχεται ή να 
απορρίπτει τις εισηγήσεις τους για τις ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής και τη 
λειτουργία του εργαστηρίου τους, αλλά και για πολλά άλλα λειτουργικά θέματα, χωρίς να 
γνωρίζει περί τίνος ακριβώς πρόκειται, εφόσον είναι άσχετος με το γνωστικό αντικείμενο 
που διδάσκεται στο εργαστήριο. 

Πρόταση : Ένας Προϊστάμενος σε κάθε Τομέα ΕΠΑΛ 

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προαναφέραμε, θα πρέπει να καταργηθούν οι 
Προϊστάμενοι Τομέα ΕΚ, οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο. Αντί 
αυτών, προτείνουμε, σε κάθε Τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) να υπάρχει ένας 
Προϊστάμενος που θα προΐσταται συνολικά του Τομέα, και σε θέματα θεωρίας και σε 
θέματα εργαστηρίου, κατά την αρχή της ιεράρχησης των θέσεων (Ζάχαρης 1981: 290), ώστε 
να πάψει να κατανέμεται η εποπτεία από τον Διευθυντή κατευθείαν προς τους 
εκπαιδευτικούς του Τομέα, χωρίς ενδιάμεση μεσολάβηση, αλλά και για να σταματήσει και 
ο ανεπίτρεπτος κατά την άποψή μας, διαχωρισμός εργαστηρίου και θεωρίας. Εξ άλλου, η 
ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ (εν προκειμένω κατά 
Τομέα) αποτελεί βασική αρχή οργάνωσης της εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2005α: 35) και μάλιστα 
η τμηματοποίηση βάσει των λειτουργιών ή κατά προϊόν (Σαΐτης, 2005α: 159), που εν 
προκειμένω είναι το κοινό γνωστικό αντικείμενο και η κοινή επαγγελματική κατεύθυνση. Η 
τμηματοποίηση των λειτουργιών αποτελεί γενικότερη βασική αρχή οργάνωσης (Νότης, Αρ., 
Νότης, Άγγ., Καμαρινός, Καλογεράκου & Καμπάσης, 2013: 120), ενώ, εξ άλλου, η διοίκηση 
με προσανατολισμό στην ομάδα (εν προκειμένω ομάδες αποτελούν οι εκπαιδευτικοί 
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ομοειδών ειδικοτήτων των Τομέων ΕΠΑΛ) θεωρείται προτιμότερη από τη διοίκηση με 
προσανατολισμό στο άτομο (Ζευγαρίδης & Σταματιάδης, 1997: 77).  

Με το προτεινόμενο σχήμα οργάνωσης και διοίκησης των ΕΠΑΛ και ΕΚ, όλες οι ειδικότητες 
κάθε Τομέα θα έχουν το δικό τους εργαστήριο, με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό - Υπεύθυνο 
εργαστηρίου. Θα υπάρχει, επομένως, ταύτιση Τομέα ΕΠΑΛ και Τομέα ΕΚ, ταύτιση 
εργαστηρίου (με την πλήρη έννοια του όρου) και τυπικά (νομοθετικά) ορισμένου 
«Εργαστηρίου ΕΚ» και αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία ανάμεσα σε Τομέα - Προϊστάμενο και 
ανάμεσα σε Ειδικότητα Τομέα - Εργαστήριο, σύμφωνα με το επόμενο σχ. 8.  

 

 

Σχήμα 8. Πρόταση διοίκησης Τομέα ΕΠΑΛ -ΕΚ από Προϊστάμενο, στον οποίο θα υπάγονται μόνο 
οι ειδικότητες του Τομέα και τα αντίστοιχα Εργαστήρια, ένα για κάθε ειδικότητα 

 

Με τον τρόπο αυτό, Ειδικότητες ΕΠΑΛ για τις οποίες δεν προβλέπεται σήμερα εργαστήριο, 
αν και έχουν εργαστηριακά μαθήματα, όπως π.χ. για την Ειδικότητα Σχεδιαστών (ενώ 
υπάρχει για την προ πολλού καταργημένη ειδικότητα Κτιριακών Έργων) του Τομέα Δομικών 
Έργων και Γεωπληροφορικής (το παράδειγμα με βάση την ισχύουσα το 2016 δομή των 
ΕΠΑΛ), θα αποκτήσουν εργαστήριο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό 
συνεπάγεται, όπως η δυνατότητα αγοράς εξοπλισμού (σχεδιαστήρια κ. ά.). Παράλληλα θα 
πρέπει όλα τα μαθήματα Σχεδίου (όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων) να ενταχθούν στα 
εργαστηριακά και να μην υπάρχει ο σημερινός διαχωρισμός μαθημάτων Σχεδίου και 
Εργαστηρίου, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις διδάσκονται δεξιότητες, δεν διδάσκεται 
θεωρία αλλά γίνεται εφαρμογή της, και, το κυριότερο, χρησιμοποιείται εξοπλισμός 
εργαστηριακού χαρακτήρα σε εργαστηριακούς χώρους (σχεδιαστήρια ή αίθουσες με Η/Υ). 

Κάθε επιχείρηση, κάθε οργανισμός, κάθε υπηρεσία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και 
γενικά κάθε επαγγελματική οικονομική μονάδα στη σύγχρονη κοινωνία, συγκροτείται από 
δύο μέρη: (α) το επιχειρησιακό, που ασχολείται με το λόγο ύπαρξης της μονάδας, δηλαδή 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

 Κάθε Ειδικότητα και Εργαστήριο

 Κάθε Τομέας και Προϊστάμενος

 Ένταξη Σχεδίων στα Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΛ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

 Κάθε Ειδικότητα και Εργαστήριο

 Κάθε Τομέας και Προϊστάμενος

 Ένταξη Σχεδίων στα Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΛ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Η διοίκηση των Τομέων και Ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε.  113 

με το έργο που επιτελεί και το προϊόν που παράγει (παραγωγή), και (β) τη διοικητική και 
οικονομική υποστήριξη, που ασχολείται με την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
μονάδας (Λιβιεράτος 1995: 10-30). Στις σχολικές μονάδες της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στα ΕΠΑΛ, όπως και στα παλαιότερα ΤΕΕ, και στα 
ακόμη παλαιότερα ΤΕΛ και ΤΕΣ, έχει δοθεί βαρύτητα στη διοικητική και οικονομική 
υποστήριξη, με την οποία και μόνο ασχολούνται Διευθυντές, Υποδιευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ, 
και Προϊστάμενοι Τομέα ΕΚ. Παράλληλα, κανείς από αυτούς δεν ασχολείται εκ του Νόμου, 
αλλά και δεν μπορεί να ασχοληθεί εξ αντικειμένου, με το επιχειρησιακό τμήμα, κύριο 
αντικείμενο του οποίου είναι η διδασκαλία επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι 
σημερινοί Διευθυντές, Υποδιευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ, και Προϊστάμενοι Τομέα ΕΚ, με βάση 
την ισχύουσα μετά το 1985 νομοθεσία, ασκούν διοικητικό έργο στον τομέα της διοικητικής 
και οικονομικής υποστήριξης, ενώ δεν μπορούν να έχουν γνώμη σε θέματα διδασκαλίας, 
όπως π.χ. στις ανάγκες χρήσης της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου από έναν 
καθηγητή ειδικότητας σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, πράγμα που μόνο ο αντίστοιχος 
Προϊστάμενος του Τομέα ΕΠΑΛ θα μπορούσε να γνωρίζει, και για το οποίο να γνωμοδοτεί 
υπεύθυνα ή και να αποφασίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας.  

Επομένως, στις σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της περιόδου από 
το 1985 ως σήμερα επικρατεί ένας άκρατος διοικητισμός, δηλαδή όλοι ασχολούνται περί 
την διοίκηση, ουσιαστικά με την διοικητική και οικονομική υποστήριξη, και παραμελείται η 
ουσία της εκπαίδευσης που είναι η φροντίδα του σχολείου για τη σωστή διεξαγωγή του 
μαθήματος. Για οποιοδήποτε πρόβλημα διδασκαλίας (χρήση χώρων και εξοπλισμού, 
εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις, διδασκαλία θεωρίας έξω από την αίθουσα σε 
χώρο εργαστηριακό, διδασκαλία θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος στην ύπαιθρο, 
οργάνωση και εκτέλεση κοινών δραστηριοτήτων του Τομέα, όπως π.χ. εκθέσεις έργων και 
πολλά άλλα, σύνδεση με το επαγγελματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας), ο 
διδάσκων καθηγητής ειδικότητας προσφεύγει στους Διευθυντές - Υποδιευθυντές ΕΠΑΛ και 
ΕΚ, και στον Προϊστάμενο Τομέα ΕΚ, οι οποίοι, επειδή συνήθως ανήκουν σε άλλο κλάδο και 
ειδικότητα, αδυνατούν να κατανοήσουν το πρόβλημα ή το αίτημα και περιορίζονται στον 
εντοπισμό και την ερμηνεία της σχετικής με το θέμα νομοθεσίας. Η νομοθεσία, όμως, είναι 
αδύνατο να προβλέψει όλα τα επιμέρους ζητήματα, και γι αυτό χρειάζεται η γνωμοδότηση 
και η απόφαση του ειδικού και κατάλληλου στο ζήτημα στελέχους εκπαίδευσης, δηλαδή 
του Προϊσταμένου Τομέα (όταν χρειάζεται και υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Σχολικού 
Συμβούλου). Ο σημερινός Προϊστάμενος Τομέα ΕΚ δεν είναι κατάλληλος για να ασχοληθεί 
με πολλά τέτοια ζητήματα όταν ανήκει σε άλλη ειδικότητα, ενώ εξ άλλου μπορεί να 
ασχοληθεί μόνο με θέματα εργαστηρίου και όχι θεωρίας.  

Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες μπορούν να αρθούν με τη την αντικατάσταση του σημερινού 
Προϊσταμένου Τομέα ΕΚ από τον Προϊστάμενο Τομέα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) που 
θα είναι και Προϊστάμενος στο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ), αλλά ένας και μοναδικός σε κάθε 
Τομέα ΕΠΑΛ. Φυσικά, οι ποικίλες αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ 
και ΕΚ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και αυτοί θα προΐστανται στους δύο Συλλόγους των 
καθηγητών ΕΠΑΛ και ΕΚ. Οι Προϊστάμενοι απλώς θα αντιπροσωπεύουν τους 
εκπαιδευτικούς του Τομέα σε όλες τις εκφάνσεις των σχολικών δραστηριοτήτων και θα 
διοικούν τον Τομέα στο σύνολό του. 
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Προτεινόμενο οργανόγραμμα διοίκησης του Επαγγελματικού Λυκείου 

Στο Επαγγελματικό Λύκειο, ο Προϊστάμενος Τομέα θα αναλάβει την εποπτεία και 
υποστήριξη του επιχειρησιακού τμήματος, δηλαδή θα εποπτεύει και θα υποστηρίζει το 
εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών ειδικότητας και των Υπευθύνων εργαστηρίων (ενός ή 
περισσοτέρων ανάλογα με τις ειδικότητες) του Τομέα και των Ειδικοτήτων (ενός και μόνο 
συγκεκριμένου Τομέα) και θα ασχολείται τόσο με τα θεωρητικά, όσο και με τα 
εργαστηριακά μαθήματα, στο σύνολό τους. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ 
θα συνεχίσουν να ασχολούνται με τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη, δηλαδή με την 
γενικότερη εποπτεία λειτουργίας και διοίκησης του ΕΠΑΛ. Με την θεσμοθέτηση του 
Προϊσταμένου Τομέα ΕΠΑΛ θα προκύψει το πιο κάτω οργανωτικό σχήμα, αναφορικά με 
τους δύο βασικούς τομείς, τον επιχειρησιακό ή παραγωγής, και της διοικητικής και 
οικονομικής υποστήριξης του ΕΠΑΛ (σχ. 9). 

 

 

Σχήμα 9. Οργανόγραμμα διάκρισης του επιχειρησιακού τμήματος (διδασκαλία τεχνικών - 
επαγγελματικών μαθημάτων ειδικότητας) από το τμήμα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης 

στο ΕΠΑΛ και το ΕΚ 

 

Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει και στην πράξη ενιαία αντιμετώπιση θεωρίας και 
εργαστηρίου, εφόσον ο Προϊστάμενος Τομέα ΕΠΑΛ θα είναι αυτός που θα συντονίζει και θα 
κατευθύνει τις ενέργειες των καθηγητών του Τομέα και στο εργαστήριο και στη θεωρία. 

Κατά το νέο, προτεινόμενο οργανόγραμμα διοίκησης του ΕΠΑΛ και του ΕΚ (σχ. 10), οι 
Προϊστάμενοι Τομέα ΕΠΑΛ (ένας για κάθε Τομέα), θα υπάγονται ταυτόχρονα και στους 
Διευθυντές Επαγγελματικού Λυκείου και στους Διευθυντές ΕΚ. Η υπαγωγή σε δύο 
προϊσταμένους (Διευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ) δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στη Δευτεροβάθμια 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και συμβαίνει ήδη στους εκπαιδευτικούς τεχνικών 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(Διδασκαλία)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ANTIKEIMENO

Διδασκαλία
Θεωρητικά +
Εργαστηριακά
μαθήματα
Ειδικότητας

ANTIKEIMENO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χώροι
Λειτουργία
Εξοπλισμός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας)

Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΛ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ANTIKEIMENO

Γραμματεία - Προσωπικό -
Νομικό Τμήμα - Έλεγχος -
Οικονομικά - Δημ. Σχέσεις -
ποικίλες δραστηριότητες

υποστήριξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(Διδασκαλία)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ANTIKEIMENO

Διδασκαλία
Θεωρητικά +
Εργαστηριακά
μαθήματα
Ειδικότητας

ANTIKEIMENO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χώροι
Λειτουργία
Εξοπλισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(Διδασκαλία)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ANTIKEIMENO

Διδασκαλία
Θεωρητικά +
Εργαστηριακά
μαθήματα
Ειδικότητας

ANTIKEIMENO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χώροι
Λειτουργία
Εξοπλισμός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας)

Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΛ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ANTIKEIMENO

Γραμματεία - Προσωπικό -
Νομικό Τμήμα - Έλεγχος -
Οικονομικά - Δημ. Σχέσεις -
ποικίλες δραστηριότητες

υποστήριξης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας)

Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΛ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ANTIKEIMENO

Γραμματεία - Προσωπικό -
Νομικό Τμήμα - Έλεγχος -
Οικονομικά - Δημ. Σχέσεις -
ποικίλες δραστηριότητες

υποστήριξης
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επαγγελματικών ειδικοτήτων που διατίθενται στο ΕΚ. Έχει και θεωρητική κάλυψη, καθώς 
εντάσσεται στο αποκληθέν λειτουργικό σύστημα οργανωτικής δομής (Σαΐτης, 2005α: 165), 
αρκεί να έχουν αποσαφηνιστεί οι αρμοδιότητες των δύο Διευθυντών σε σχέση με τους 
Προϊσταμένους Τομέων, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρατηρούνται σε 
συστήματα αναφοράς υφισταμένων σε περισσότερους του ενός προϊσταμένους 
(Φαναριώτης, 1993: 249). Οι Προϊστάμενοι Τομέων πρέπει να διατίθενται λειτουργικά στο 
ΕΚ, θα συμμετέχουν όμως και στους δύο Συλλόγους, και του ΕΠΑΛ και του ΕΚ, όπως γίνεται 
σήμερα με τους καθηγητές που διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα. Τόσο στο ΕΠΑΛ, όσο 
και στο ΕΚ, οι Προϊστάμενοι θα έχουν την ευθύνη εποπτείας των καθηγητών που διδάσκουν 
τα μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα τους, και των Υπευθύνων εργαστηρίου του Τομέα 
τους (και μόνο). Έτσι, οι δύο Διευθυντές, ΕΠΑΛ και ΕΚ, θα αναθέτουν τη γενικότερη 
διοικητική και οικονομική υποστήριξη του σχολείου στους αντίστοιχους Υποδιευθυντές, 
ενώ την επιχειρησιακή εποπτεία και τα επιμέρους ζητήματα κάθε Τομέα στους 
Προϊσταμένους Τομέα ΕΠΑΛ. 

 

 

Σχήμα 10. Προτεινόμενο οργανόγραμμα διοίκησης ΕΠΑΛ και ΕΚ 

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Τομέα ΕΠΑΛ 

Κατά την πρότασή μας, ο Προϊστάμενος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που είχε πριν το 
1985, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του σημερινού Προϊσταμένου 
Τομέα ΕΚ, και στις οποίες μπορούν να προστεθούν και μερικές επιπλέον. Ειδικότερα 
καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Τομέα, στο πλαίσιο μιας κατάλληλης 
τροποποίησης της νομοθεσίας, μπορεί να είναι οι ακόλουθες, όπως εμφανίζονται στο 
παρακάτω σχήμα 11: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

(θεωρία + 
Εργαστήριο)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

(θεωρία + 
Εργαστήριο)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ

(θεωρία + 
Εργαστήριο)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
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Σχήμα 11. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Τομέα κατά το προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης Τομέων 
ΕΠΑΛ - ΕΚ 

 

Τα καθήκοντα αυτά αναλύονται ως εξής: 

α) Οι αναθέσεις των μαθημάτων στην αρχή της σχολικής περιόδου γίνονται από το Σύλλογο 
των καθηγητών με πρόταση του Διευθυντή. Στην πράξη, όμως, στο ΕΠΑΛ, οι αναθέσεις των 
μαθημάτων ειδικότητας (δηλαδή των επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα και της 
Ειδικότητας) προτείνονται από τους καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα κάθε Τομέα 
μετά από κοινές τους συναντήσεις και επικυρώνονται κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου, 
ενώ σε περίπτωση προβλήματος η σχετική υπουργική απόφαση στο καθηκοντολόγιο (ΦΕΚ 
1340/Β/16-10-2002) προβλέπει ότι το πρόβλημα επιλύεται από τον Διευθυντή και τον 
αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Ο Προϊστάμενος Τομέα ΕΠΑΛ θα μπορούσε να συντονίζει και 
να προΐσταται σε μια εσωτερική, τυπική ή άτυπη, συνεδρίαση των εκπαιδευτικών του 
Τομέα, όπου θα διαμορφώνεται η εισήγηση αναθέσεων, η οποία διά του Διευθυντή θα 
παραπέμπεται προς τον Σύλλογο των καθηγητών (μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων 
ειδικότητας). Επομένως ο Προϊστάμενος θα εισηγείται στον Διευθυντή του ΕΠΑΛ τις 
αναθέσεις στον Τομέα του και ακολούθως ο Διευθυντής θα συνθέτει τις εισηγήσεις των 
Προϊσταμένων και θα τις απευθύνει προς τον Σύλλογο των καθηγητών. Την ίδια 
αρμοδιότητα είχε και ο Προϊστάμενος Τμήματος προ του 1985 (Ζάχαρης 1981: 449). Θα 
μπορεί, επίσης, να συμμετέχει με τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και τον αρμόδιο Σχολικό 
Σύμβουλο στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων σε περίπτωση αδυναμίας του 
Συλλόγου των καθηγητών να αποφασίσει για την κατανομή των μαθημάτων, κατά τη 
νομοθεσία. 

β) Η εποπτεία των εργαστηρίων του Τομέα, την οποία έχει και ο σημερινός Προϊστάμενος 
Τομέα ΕΚ, θα αφορά αποκλειστικά τα εργαστήρια ενός μόνο Τομέα ΕΠΑΛ και όχι άλλα 
εργαστήρια πέραν της ειδικότητας του Προϊσταμένου, οπότε ο Προϊστάμενος θα έχει την 
εποπτεία των εργαστηρίων της ειδικότητάς του και μόνο, των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο κατέχει, αφού σε κάθε Τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου θα αντιστοιχεί ένας 
Προϊστάμενος. Θα εισηγείται μετά λόγου γνώσεως για θέματα λειτουργίας, συντήρησης και 
ανανέωσης του εξοπλισμού, προς τη διεύθυνση του ΕΚ. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΛ

 Εποπτεία διανομής βιβλίων

 Σύνδεση εκπαιδευτικών με Σχολικούς Συμβούλους

 Εποπτεία εργαστηρίων Ειδικοτήτων Τομέα

 Γενική εποπτεία Τομέα (θεωρητικά + εργαστηριακά μαθήματα)

 Κατανομή μαθημάτων σε συνεργασία με Διευθυντές ΕΠΑΛ / ΕΚ

 Σύνδεση με αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΛ

 Εποπτεία διανομής βιβλίων

 Σύνδεση εκπαιδευτικών με Σχολικούς Συμβούλους

 Εποπτεία εργαστηρίων Ειδικοτήτων Τομέα

 Γενική εποπτεία Τομέα (θεωρητικά + εργαστηριακά μαθήματα)

 Κατανομή μαθημάτων σε συνεργασία με Διευθυντές ΕΠΑΛ / ΕΚ

 Σύνδεση με αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο
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γ) Η εποπτεία διανομής βιβλίων στους μαθητές του Τομέα, αρμοδιότητα που είχε και ο 
Προϊστάμενος Τμήματος προ του 1985 (Ζάχαρης 1981: 449), θα πρέπει να συνδυαστεί με 
την ευθύνη του Προϊσταμένου για δημιουργία και διατήρηση ιδιαίτερης μικρής 
βιβλιοθήκης με μια σειρά διδακτικών βιβλίων της σχολικής περιόδου, καθώς και με άλλα 
επαγγελματικά βιβλία και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθούν τους διδάσκοντες 
του Τομέα στο έργο τους. Επομένως ο Προϊστάμενος θα είναι υπεύθυνος για τον 
εφοδιασμό και τη λειτουργία του τμήματος της βιβλιοθήκης του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ, ή και των 
δύο, αν υπάρχουν, που αφορούν στον Τομέα του. 

δ) Ο Προϊστάμενος Τομέα θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των εκπαιδευτικών της ειδικότητας 
(που διδάσκουν τα επαγγελματικά μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα ΕΠΑΛ και στην 
Ειδικότητα του Τομέα ΕΠΑΛ) και του αντίστοιχου Σχολικού Συμβούλου (ή των αντίστοιχων 
Σχολικών Συμβούλων). Θα είναι υπεύθυνος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, θα 
παραλαμβάνει και θα διανέμει υπεύθυνα τις οδηγίες του Συμβούλου και θα έχει την 
εποπτεία εφαρμογής τους, ενώ αντιστρόφως, θα βοηθά τους καθηγητές στην επικοινωνία 
τους με τον Σύμβουλο και θα συγκεντρώνει τα εκάστοτε στοιχεία που ενδεχομένως ζητεί ο 
Σύμβουλος. Επίσης, θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη προετοιμασίας και συντονισμού 
των ενδοσχολικών και άλλων επιμορφώσεων που θα πραγματοποιεί ο Σχολικός Σύμβουλος 
τεχνικών ειδικοτήτων στη σχολική μονάδα, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες 
των εκπαιδευτικών των τεχνικών - επαγγελματικών ειδικοτήτων (Λαγουδάκος & 
Καραγεώργος, 2014). Με δεδομένη την έλλειψη οικονομικής υποστήριξης προς τις 
επιμορφωτικές δραστηριότητες των Σχολικών Συμβούλων, οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις 
από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, είτε μέσα στο ίδιο 
σχολείο είτε σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο 
επιμόρφωσης, ιδίως στις περιπτώσεις εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε νέα 
επαγγελματικά λογισμικά, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς οργανωμένη 
υποστήριξη από τις δομές των ΕΚ (Βιόπουλος & Τσότσος, 2010: 191). 

ε) Θα έχει εξ ολοκλήρου την εποπτεία σε θέματα λειτουργίας του Τομέα και στη θεωρία και 
στο εργαστήριο, θα συντονίζει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα 
ειδικότητας στον Τομέα, θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τήρηση της σχετικής 
νομοθεσίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών και θα ασχολείται με την σύνδεση με την αγορά 
εργασίας στην ειδικότητα, ενώ, σε συνεργασία με τους άλλους Προϊσταμένους, θα 
εισηγείται στον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και του ΕΚ, για γενικότερα κοινά θέματα που άπτονται 
των επαγγελματικών μαθημάτων και τα οποία αφορούν περισσότερους από έναν Τομείς. 
Επίσης, σε ενδεχόμενη θέσπιση του θεσμού του μέντορα (Μανιάτη & Μάσσου, 2016), ο 
Προϊστάμενος Τομέα θα μπορεί να είναι ο ιδανικός μέντορας για τους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν τα επαγγελματικά μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Προϊστάμενος Τομέα Επαγγελματικού Λυκείου θα αποτελεί τον 
ενδιάμεσο σύνδεσμο μεταξύ αφενός της διοίκησης του ΕΠΑΛ (Διευθυντής) και της 
Επιστημονικής - Παιδαγωγικής καθοδήγησης (Σχολικός Σύμβουλος) και, αφετέρου, των 
εκπαιδευτικών των τεχνικών - επαγγελματικών ειδικοτήτων του Τομέα, για όλα τα θέματα 
που αφορούν τόσο τη διδασκαλία όσο και όλες τις άλλες δραστηριότητες των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, ενώ θα αποτελεί, επίσης, και τον 
συντονιστή των ενεργειών και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του Τομέα σε θέματα 
επιμόρφωσης, και, βέβαια τον εκφραστή των ανάλογων αναγκών τους, και, σε κάθε 
περίπτωση, τον γενικό εκπρόσωπό τους σε όλα τα ζητήματα, πως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα 12: 
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Σχήμα 12. Ο Προϊστάμενος Τομέα ως ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ Σχολικού Συμβούλου Κλάδου 
- Ειδικότητας και Εκπαιδευτικών Κλάδου - Ειδικότητας στο ΕΠΑΛ και το ΕΚ 

 

Όντας ενδιάμεσος μεταξύ Σχολικού Συμβούλου και εκπαιδευτικών, ο Προϊστάμενος Τομέα 
Επαγγελματικού Λυκείου θα μπορούσε ακόμη να συμμετάσχει στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών του Τομέα, ως προς το μέρος της επιστημονικής και διδακτικής επάρκειας 
και απόδοσής τους, εφόσον θα είναι ο καλύτερος γνώστης για τις σχετικές ικανότητες και 
αποδόσεις, ιδίως αναφορικά με τις επαγγελματικές γνώσεις και τις σχετικές διδακτικές 
επιδόσεις των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας του. Η επιλογή του Προϊσταμένου Τομέα θα 
μπορούσε να γίνεται, εκτός από την συνεκτίμηση των άλλων συνήθων τυπικών προσόντων 
εκπαιδευτικής - επαγγελματικής και επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης, και με 
βασικά κριτήρια τα έτη υπηρεσίας του στο ΕΠΑΛ και ιδίως τα έτη στη διδασκαλία των 
επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα. 

Οι Προϊστάμενοι Τομέα θα ανήκουν οργανικά στο ΕΠΑΛ, όπως, άλλωστε, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, θα διατίθενται για το εργαστηριακό τους ωράριο στο ΕΚ και θα μετέχουν και 
στους δύο συλλόγους διδασκόντων ΕΠΑΛ και ΕΚ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Το έργο τους 
στο ΕΚ θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει αυτό των σημερινών Προϊσταμένων ΕΚ. 
Παράλληλα, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν συνολικά όχι μόνο τους Προϊσταμένους 
Τομέα ΕΚ, αλλά και τους Υποδιευθυντές των ΕΚ, των οποίων το διοικητικό έργο σήμερα 
είναι περιορισμένο και δεν δικαιολογεί τη διατήρησή τους. Με την αλλαγή αυτή, 
αποφεύγεται η οργανωτική διάρθρωση σε πολλά ιεραρχικά επίπεδα (Διευθυντής ΕΚ - 
Υποδιευθυντής ΕΚ - Προϊστάμενος Τομέα), η οποία γενικά θεωρείται ότι προκαλεί 
δυσχέρειες στη διοίκηση (Φαναριώτης, 1993: 248). Επομένως, η επιπλέον (μικρή) δαπάνη 
για το δημόσιο που θα προέλθει από την αύξηση του αριθμού των Προϊσταμένων Τομέα θα 
μπορούσε να εξισορροπηθεί από την εξοικονόμηση της (μεγαλύτερης) δαπάνης που θα 
προέλθει από την κατάργηση των Υποδιευθυντών ΕΚ. Η αντικατάσταση των Υποδιευθυντών 
ΕΚ από τους Προϊσταμένους Τομέα θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ως μέτρο που ενισχύει 
την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
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Παρατίθεται ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα διοίκησης ΕΚ χωρίς Υποδιευθυντές (σχ. 13): 

 

 

Σχήμα 13. Εναλλακτική πρόταση - οργανόγραμμα ΕΚ χωρίς Υποδιευθυντές ΕΚ 

Συμπεράσματα 

Στη σύγχρονη ελληνική δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και, εν 
προκειμένω στον τρέχοντα τύπο σχολείου, το Επαγγελματικό Λύκειο, διαπιστώνονται τα 
ακόλουθα προβλήματα:  

(α) Ο κάθε Τομέας του Επαγγελματικού Λυκείου δεν έχει επικεφαλής έναν Προϊστάμενο 
Τομέα της αντίστοιχης ειδικότητας και δεν συμπίπτει με τον Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου, 
πράγμα που αποτελεί πηγή λειτουργικών αδυναμιών, επικαλύψεων και συγχύσεων ρόλων.  

(β) Οι Προϊστάμενοι Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων περιορίζονται να ασκούν αποκλειστικά 
γραφειοκρατικό έργο και όχι επιχειρησιακό, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να 
προΐστανται εργαστηρίων που ανήκουν σε άλλους (επαγγελματικούς) Τομείς του 
Επαγγελματικού Λυκείου, διαφορετικούς από τον Τομέα της ειδικότητάς τους.  

(γ) Υπάρχει αναγκαιότητα κοινής διοίκησης Τομέων Επαγγελματικού Λυκείου και Τομέων 
Εργαστηρίου στο πλαίσιο της σύνδεσης (και όχι διαχωρισμού) εργαστηρίου και θεωρίας.  

Για τη διόρθωση των παραπάνω στρεβλώσεων και των δυσλειτουργιών που συχνά 
προκύπτουν από αυτές, προτείνουμε την ταύτιση του Τομέα Ε.Κ. με τον Τομέα 
Επαγγελματικού Λυκείου και την θεσμοθέτηση ενός Προϊσταμένου, που θα προΐσταται 
συνολικά του Τομέα και θα έχει την πλήρη εποπτεία θεωρίας και εργαστηρίου, καθώς και 
όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα ΕΠΑΛ, και 
όχι μόνο του εργαστηρίου, όπως έχει ο σημερινός Προϊστάμενος Τομέα Εργαστηριακού 
Κέντρου. Παρόμοιος Προϊστάμενος Τομέα υπήρχε στα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια 
της περιόδου 1977 - 1985, με την ονομασία Προϊστάμενος Τμήματος. Ο Προϊστάμενος 
Τομέα θα υπάγεται στο Ε.Κ., αλλά θα είναι ένας για κάθε Τομέα, αναλαμβάνοντας έτσι ρόλο 
επιχειρησιακό, και όχι μόνο διοικητικό - γραφειοκρατικό, με την έννοια της διοικητικής και 
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οικονομικής υποστήριξης, όπως ο σημερινός Προϊστάμενος Τομέα Ε.Κ. Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, ορισμένους από τους οποίους εκθέσαμε πιο πάνω. 

Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση της παρεχόμενης τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, εφόσον ο Τομέας θα αναλάβει τον ουσιαστικό ρόλο (διοικητικό, οργανωτικό 
και επιχειρησιακό - διδακτικό) που θα έπρεπε να έχει ως βασική συνιστώσα μονάδα του 
ΕΠΑΛ, το οποίο πλέον θα διοικείται ως σύνολο Τομέων και όχι ως σύνολο εκπαιδευτικών. 

Η εργασία μας αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα και όχι πλήρη και εξαντλητική 
μελέτη του για διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης. Μένουν ακόμα πολλά ζητήματα και 
ερωτηματικά που θα πρέπει να ρυθμιστούν, στο πλαίσιο μιας πλήρους αντιμετώπισής του. 
Οι λεπτομέρειες και οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον ρόλο και τη θέση των 
Προϊσταμένων Τομέα στο σημερινό διττό σύστημα διοίκησης ΕΠΑΛ - ΕΚ στον ίδιο χώρο 
μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά από μελέτη ομάδας εργασίας εκπαιδευτικών με 
μεγάλη εμπειρία στην Δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι 
οποίοι μάλιστα θα πρέπει να έχουν βιώσει και το προ του 1985 καθεστώς του Ν. 576/1977. 
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Η συνεισφορά των εντολών διαχείρισης συμβάντων και ελέγχου 
στη σχεδίαση της αλληλεπιδραστικότητας, του συγχρονισμού και 

της παραλληλίας, σε κώδικα οπτικού προγραμματισμού 
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Περίληψη. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση διαδικασιών αποτίμησης 
κριτηρίων για την αξιολόγηση του κώδικα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. Ως 
περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού επιλέχθηκε το Scratch. Σε προηγούμενες 
έρευνες είχαν μελετηθεί άλλα εργαλεία αξιολόγησης κώδικα και είχε διαμορφωθεί ένα 
Πλαίσιο Αξιολόγησης Κώδικα Οπτικού Προγραμματισμού (Π.Α.Κ.Ο.Π.) μέσω του οποίου 
συγκεκριμενοποιήθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης και προτάθηκε μια σειρά 
συντελεστών με την οποία συνεισφέρει το κάθε κριτήριο στη συνολική αξιολόγηση. 
Στην παρούσα έρευνα, επειδή η παρατήρηση του οπτικού κώδικα δεν ήταν εύκολη 
μέσα στο προγραμματιστικό περιβάλλον, εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκαν τα 
κωδικΟράματα με τη βοήθεια των οποίων αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του κώδικα. Η ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών βοήθησε στην καταγραφή σε ένα 
πίνακα των συνδυασμών εντολών / ορισμάτων με τη βοήθεια των οποίων 
υλοποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, οι συνδυασμοί αυτοί συνδέθηκαν 
με τα κριτήρια της αξιολόγησης. Λόγω της μεγάλης έκτασης της συνολικής έρευνας 
στην εργασία αυτή  επικεντρωθήκαμε αφενός  σε τρία κριτήρια αξιολόγησης κώδικα, 
(α) την αλληλεπίδραση με το χρήστη, (β) την επικοινωνία / συγχρονισμό και (γ) την 
παραλληλία / σειριακότητα και αφετέρου στις κατηγορίες εντολών ελέγχου και 
συμβάντων σε συνδυασμό με τα ορίσματα του συστήματος και εντοπίσαμε τις σχέσεις 
κάθε ενός από τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια με το συνδυασμό εντολών και 
ορισμάτων που το επηρεάζουν. Προτείνεται επίσης, μια διαδικασία με την οποία 
αποτιμάται ο βαθμός συνεισφοράς του κάθε συνδυασμού στο κριτήριο.  

Λέξεις κλειδιά: Οπτικός προγραμματισμός με πλακίδια, αξιολόγηση κώδικα, εντολές 
ελέγχου και συμβάντων 

Εισαγωγή 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά κριτήρια για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση 
διαφόρων ειδών γλωσσών προγραμματισμού (Friedman & Voas, 1995; Jackson, Crouch & 
Baxter, 2011). Όμως όσον αφορά τον οπτικό προγραμματισμό αυτά δεν είναι 
ικανοποιητικά. Επιπλέον, τα διατιθέμενα κριτήρια αξιολόγησης διαφόρων ειδών 
προγραμματισμού είναι μεν χρήσιμα, αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί και να οριστεί ένα 
πλαίσιο προσαρμογής τους στα δεδομένα του οπτικού προγραμματισμού. Η μελέτη η οποία 
παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, βασίστηκε στη γλώσσα οπτικού προγραμματισμού με 
πλακίδια Scratch (MIT, 2016), αλλά τα αποτελέσματά της μπορεί να εφαρμοστούν και σε 
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άλλες γλώσσες οπτικού προγραμματισμού με τη χρήση πλακιδίων όπως στις AppInventor, 
StarlogoTNG, TurtleArt, Blockly  κ.λπ. 

Οι γλώσσες οπτικού προγραμματισμού επιτρέπουν στους χρήστες να προγραμματίζουν 
χωρίς να γράφουν πρόγραμμα υπό μορφή κειμένου αλλά  χρησιμοποιώντας γραφικά 
στοιχεία. Οι εντολές απεικονίζονται με μορφές πλακιδίων και ακολουθούν μια χρωματική 
κωδικοποίηση ανάλογη με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα πλακίδια θηλυκώνουν 
μεταξύ τους -με τη λογική των Lego- και σχηματίζουν τμήματα κώδικα (σενάρια). Οι 
επιτρεπόμενοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνδυαστούν τα πλακίδια μεταξύ τους 
καθορίζονται από το συντακτικό της γλώσσας, μη επιτρέποντας έτσι στον προγραμματιστή 
να κάνει συντακτικά λάθη. 

 

Σχήμα 1. Το Scratch-2 διαθέτει 10 παλέτες με εντολές, ορίσματα κλπ που κάθε μια αντιστοιχεί σε 
διαφορετική κατηγορία και η οποία συμβολίζεται με διαφορετικό χρώμα. 

Έτσι, για τις γλώσσες οπτικού προγραμματισμού, παρουσιάζεται μια επιπλέον δυσκολία 
αξιολόγησης του κώδικα και σαφούς διατύπωσης κριτηρίων αξιολόγησής του γιατί δεν 
υπάρχουν συντακτικά λάθη και το πρόγραμμα εκτελείται πάντα ανεξάρτητα από το εάν 
λειτουργεί ορθά. 

Σε αυτή την κατεύθυνση προηγήθηκε μία μελέτη για την εξέταση διαφόρων εργαλείων 
αξιολόγησης κώδικα (Αργυρίου, Καρβουνίδης, Λαδιάς & Δουληγέρης, 2016a) στην οποία 
εξετάστηκαν (α) ένα πλαίσιο αξιολόγησης της εξέλιξης της υπολογιστικής σκέψης ενός 
χρήστη με επίκεντρο το Scratch (Brennan & Resnick, 2012), (β) το «Dr. Scratch» (Moreno-
León & Robles, 2015), (γ) το μοντέλο ποιότητας SQO-OSS (Samoladas, Gousios, Spinellis & 
Stamelos, 2012) και (δ) το Scrape (Scrape, 2016). Στη συνέχεια η έρευνα κατέληξε στο να 
προταθεί ένα Πλαίσιο Αξιολόγησης Κώδικα Οπτικού Προγραμματισμού (Π.Α.Κ.Ο.Π.) 
(Αργυρίου, Καρβουνίδης, Λαδιάς & Δουληγέρης, 2016b), μέσω του οποίου 
συγκεκριμενοποιήθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης (Πίνακας 1) και ο συντελεστής που 
συνεισφέρει το κάθε κριτήριο στη συνολική αξιολόγηση (Σχήμα 2). 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να περιγραφεί η διαδικασία αποτίμησης του τρόπου 
υπολογισμού ενός εκάστου από τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης: (α) Αλληλεπίδραση 
με το χρήστη, (β) Επικοινωνία / Συγχρονισμός και (γ) Παραλληλία / Σειριακότητα. Αυτή η 
διαδικασία αποτίμησης γίνεται με τη σύζευξη ενός εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης, με 
συγκεκριμένες εντολές του ρεπερτορίου εντολών του Scratch-2, κάτι που θα επιτρέψει την 
ποσοτικοποίηση και τη μέτρηση. 
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Πίνακας 1. Περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης κώδικα οπτικού προγραμματισμού με 
πλακίδια 

Κριτήρια    Επεξήγηση    Πηγή   

 Αποτελεσμα-
τικότητα   

Λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα; 
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη; 
Ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν πριν την 
υλοποίησή του;   

 SQO-OSS   

Αναγνωσιμότητα   Είναι ο κώδικας εύκολα κατανοήσιμος; Οι 
μεταβλητές, τα αντικείμενα και οι διαδικασίες 
έχουν κατάλληλες ονομασίες; Η τοποθέτηση των 
πλακιδίων στο χώρο έχει συνοχή;   

 SQO-OSS, Habits 
of Programming in 
Scratch   

 Βελτιστοποίηση    Μπορούν οι αλγόριθμοι να εκφραστούν με 
λιγότερα βήματα και να παράγαγουν το ίδιο 
αποτέλεσμα; Υπάρχουν κομμάτια κώδικα που 
επαναλαμβάνονται; Είναι όλα τα πλακίδια 
απαραίτητα για τη ροή του προγράμματος ή 
υπάρχει «νεκρός» κώδικας;   

 SQO-OSS   

 Μεταβλητότητα   Πόσο εύκολα μπορεί να τροποποιηθεί / 
επεκταθεί ο κώδικας;   

 SQO-OSS   

 Ασφάλεια   Αρχικοποιούνται οι μεταβλητές όταν πρέπει; Οι 
επαναλήψεις τερματίζονται μετά από ένα 
ορισμένο αριθμό βημάτων;   

 SQO-OSS   

Δοκιμαστικότητα   Πόσο εύκολα μπορεί να δοκιμαστεί η ορθότητα 
του προγράμματος;   

 SQO-OSS   

 Αποσύνθεση   Το πρόβλημα «σπάει» σωστά σε μικρότερα και 
απλούστερα μέρη;   

 Dr. Scratch   

 Αλληλεπίδραση 
με χρήστη   

Υπάρχει η κατάλληλη αλληλεπίδραση με το 
χρήστη;   

 Dr. Scratch   

 Αναπαράσταση 
δεδομένων   

Οι μεταβλητές είναι σωστά ορισμένες; Οι 
μεταβλητές χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο 
τρόπο; Χρησιμοποιούνται δομές δεδομένων 
(λίστες);   

 Dr. Scratch, 
Πλαίσιο 
αξιολόγησης της 
εξέλιξης της 
υπολογιστικής 
σκέψης   

 Επικοινωνία – 
Συγχρονισμός   

Υπάρχουν οι κατάλληλες εντολές που βοηθούν τη 
ροή του προγράμματος; Τα γεγονότα είναι σωστά 
ορισμένα; Η επικοινωνία μεταξύ των 
αντικειμένων γίνεται με ορθό τρόπο;   

 Dr. Scratch, 
Πλαίσιο 
αξιολόγησης της 
εξέλιξης της 
υπολογιστικής 
σκέψης   

 Παραλληλία – 
Σειριακότητα   

Γίνεται σωστά ο διαχωρισμός μεταξύ 
παράλληλων και σειριακών διαδικασιών;   

 Dr. Scratch, 
Πλαίσιο 
αξιολόγησης της 
εξέλιξης της 
υπολογιστικής 
σκέψης   
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Σχήμα 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του κώδικα στο Πλαίσιο Αξιολόγησης Κώδικα Οπτικού 
Προγραμματισμού και οι αντίστοιχοι συντελεστές με τους οποίους συνεισφέρει το κάθε κριτήριο 

στη συνολική αξιολόγηση. Οι συντελεστές αντικατοπτρίζουν τη σειρά προτίμησης των 
συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Τα υπόλοιπα κριτήρια σχεδιάζεται να αξιολογηθούν σε μελλοντική έρευνα, καθώς η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα δεν καλύπτει επαρκώς την αξιολόγησή 
τους. 

Ανάγκη αναπαράστασης του οπτικού κώδικα 

Μετά τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης του κώδικα, θα πρέπει αυτά να 
αποτιμηθούν ποσοτικά συνδεόμενα με τις εντολές και τις προγραμματιστικές τεχνικές 
(συνδυασμοί των εντολών της κατηγορίας “Έλεγχος” όπως επανάληψη μέσα σε 
επανάληψη, έλεγχος μέσα σε έλεγχο, έλεγχος μέσα σε επανάληψη και επανάληψη μέσα σε 
έλεγχο) που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα. Προς τούτο, επιλέχθηκε ως μελέτη 
περίπτωσης, να γίνει μελέτη των προγραμμάτων εννέα έργων μαθητών που βραβεύτηκαν, 
από 358 που διαγωνίσθηκαν, στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιχνιδιού στο Scratch 
(Γώγουλος, 2016). Οι δημιουργοί των τριών έργων από ήταν μαθητές Δημοτικού, τριών 
έργων ήταν μαθητές Γυμνασίου τριών ήταν μαθητές Λυκείου. Παρατηρώντας μέσα στο 
περιβάλλον του Scratch-2 τα προγράμματα των εννέα αυτών έργων διαπιστώθηκε η άναρχη 
κατανομή των διαφόρων τμημάτων του οπτικού κώδικα που είχε ως αποτέλεσμα να μην 
αναδεικνύονται εύκολα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κώδικα (Σχήμα 3).  

Μια σύντομη αναζήτηση-έρευνα σε άλλα παρόμοια περιβάλλοντα οπτικού 
προγραμματισμού, πέραν του Scratch-2, όπως τα App Inventor, Byob/Snap, StarLogo TNG, 
TurtleArt, Blockly, Alice, Kodu, GameMaker, EasyLogo, οδήγησε στη διαπίστωση ότι η ίδια 
κατάσταση επικρατεί και σε αυτά με μια μικρή εξαίρεση το StarLogo TNG (Σχήμα 4), όπου 
γίνεται μια προσπάθεια (μη υποχρεωτική για τον προγραμματιστή) χωροθέτησης των 
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τμημάτων του κώδικα ανάλογα με τον σκοπό που επιχειρούν να εξυπηρετήσουν και η 
οποία χωροθέτηση δεν είναι συμβατή με τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν στην παρούσα 
έρευνα. 

 

Σχήμα 3. H εικόνα ενός σημαντικού τμήματος του κώδικα που πήρε το πρώτο βραβείο για το 
γυμνάσιο στον  2ο  Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch 

(https://scratch.mit.edu/projects/106503244/). Είναι εμφανές ότι η άναρχη χωρική κατανομή του 
κώδικα δεν εξυπηρετεί την κατανόηση της λειτουργίας του.  

Λόγω των ανεπαρκειών των περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού και σε συνδυασμό 
με τη διαπίστωση της χρησιμότητας των κωδικΟραμάτων, η έρευνα υιοθέτησε για την 
καλύτερη αναπαράσταση του προς αξιολόγηση κώδικα, το εργαλείο κωδικΌραμα (Λαδιάς, 
Παπαδόπουλος, & Φωτιάδης, 2016).  

 

Σχήμα 4. Στο προγραμματιστικό περιβάλλον της StarLogo TNG  ο χώρος όπου συντίθεται ο 
κώδικας χωρίζεται σε περιοχές, όπως Turtles, Everyone, Setup, Runtime και Collisions όπου ο 

προγραμματιστής μπορεί (χωρίς να είναι υποχρεωμένος) να αποθέσει κώδικα που σχετίζεται με 
την αντίστοιχη περιοχή.  

Απεικόνιση του κώδικα σε μορφή ΚωδικΟράματος 

Το ΚωδικΌραμα είναι ένα εργαλείο για τη διδακτική του οπτικού προγραμματισμού, το 
οποίο επινοήθηκε για την απλούστευση της ανάλυσης πολύπλοκων προγραμματιστικών 
σεναρίων. Συγκεκριμένα το ΚωδικΌραμα είναι μία διδιάστατη απεικόνιση του συνόλου 
του κώδικα οπτικού προγραμματισμού, όπου στην οριζόντια διάσταση παρατίθενται τα 
αντικείμενα που εμπλέκονται σε ένα προγραμματιστικό πρόβλημα και στην κατακόρυφη 
διάσταση παρατίθενται οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται τα αντικείμενα κατά την 
εκτέλεση του προγράμματος (Σχήμα 5). Στα κελιά που δημιουργούνται εμφανίζεται ο 
κώδικας που περιγράφει τη συμπεριφορά του αντικειμένου στη συγκεκριμένη κατάσταση. 
Οι διάφορες διασυνδέσεις που συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του 
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κώδικα αναπαριστάνονται με βέλη που δείχνουν τη ροή της πληροφορίας. Οι διασυνδέσεις 
αφορούν το χειρισμό του κώδικα με διαδικασίες, μεταβλητές, μηνύματα και κλώνους. 

 Η κατάλληλη χωρική διάταξη των αντικειμένων (που αντιστοιχεί στη χωροθέτηση των 
στηλών) αποσκοπεί αφενός στο να μην επικαλύπτονται / τέμνονται οι γραμμές 
διασύνδεσης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του κώδικα με αποτέλεσμα τη μείωση του 
οπτικού θορύβου και αφετέρου να αναδεικνύονται στοιχεία συμμετρίας/ομοιότητας που 
προκύπτουν από τη φύση του προβλήματος. Στο σχήμα 5 αποτέλεσμα της σωστής 
χωροθέτησης των αντικειμένων είναι η ανάδειξη της συμμετρίας μεταξύ του αριστερού και 
του δεξιού μισού της εικόνας κάτι που διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας του 
κώδικα. 

 

Σχήμα 5. Παράδειγμα κωδικΟράματος που απεικονίζει τον κώδικα προγράμματος άσκησης του 
βιβλίου “Ειδικά θέματα προγραμματισμού σε Scratch” (Παπαδόπουλος, Φωτιάδης & Λαδιάς, 

2015).  

H κατάλληλη χωρική διάταξη των καταστάσεων (που αντιστοιχεί στην τοποθέτηση των 
γραμμών) αποσκοπεί στο να αναδεικνύεται η χρονική εξέλιξη κατά τη λειτουργία του 
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συστήματος. Οι διακριτές χρονικές καταστάσεις αναπαρίστανται στην κατακόρυφη 
διάσταση του ΚωδικΟράματος με αποτέλεσμα η χρονική εξέλιξη του συστήματος να 
αναπαρίσταται με μεταπτώσεις στον κατακόρυφο άξονα (συνήθως από πάνω προς τα 
κάτω). Περιορισμοί σε αυτό τίθενται από τη φύση των εκάστοτε προβλημάτων. Στο σχήμα 5 
η ροή από κατάσταση σε κατάσταση φαίνεται από τα βέλη που αντιστοιχούν στις 
αποστολές μηνυμάτων που πυροδοτούν τους επόμενους προς εκτέλεση κώδικες. Αξίζει να 
παρατηρηθεί ότι η ασυνέχεια που παρουσιάζεται σε αυτή τη ροή μεταξύ της δεύτερης και 
της τρίτης κατάστασης οφείλεται στο ότι το σύστημα για να προχωρήσει από τη μια 
κατάσταση στην επόμενη περιμένει τη δράση του χρήστη. Συνεπώς, τέτοιες ασυνέχειες στη 
ροή εκτέλεσης του προγράμματος μπορεί να συνδεθούν με το κριτήριο "αλληλεπίδραση 
με τον χρήστη". Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί ότι όλα τα προγραμματιστικά σενάρια που 
πυροδοτούνται κατά την έναρξη μιας κατάστασης (δηλ. όλοι οι κώδικες όλων των 
αντικειμένων που βρίσκονται στην ίδια γραμμή / κατάσταση) εκτελούνται παράλληλα και 
συνεπώς συνδέονται με το κριτήριο “παραλληλία / σειριακότητα”.   

 

Σχήμα 6. Το κωδικΌραμα του σχήματος αντιστοιχεί στο πρώτο πρόγραμμα άσκησης του βιβλίου 
“Ειδικά θέματα προγραμματισμού σε Scratch” (Παπαδόπουλος κ.α., 2015). Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα στο οποίο εμπλέκεται ένα μόνο αντικείμενο σε μια μόνη κατάσταση.  

Το ΚωδικΌραμα απεικονίζει τη φιλοσοφία της σχεδίασης του κώδικα και σε αυτό 
οπτικοποιούνται και αναπαριστάνονται τα πρότυπα στα οποία έχει βασιστεί η σχεδίαση του 
προγράμματος όπως π.χ. ο αρθρωτός προγραμματισμός στον οποίον η ιεραρχία 
απεικονίζεται με τη δενδροειδή δομή του, που έχει ως αποτέλεσμα να διαπιστώνεται η μη 
επαναληψιμότητα του κώδικα και η αίσθηση του ανάγλυφου που δημιουργεί η 
δενδροειδής αυτή δομή. Με το ΚωδικΌραμα αναγνωρίζεται άμεσα το μέγεθος του κώδικα 
που είναι ανάλογο με την επιφάνεια του κωδικΟράματος καθώς και η "πυκνότητα" του 
κώδικα που είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα υπάρχοντα κενά κελιά. 

Με το ΚωδικΌραμα -βασιζόμενοι στο χρωματικό κώδικα που χρησιμοποιεί- αναγνωρίζονται 
εύκολα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κώδικα. Έτσι, για παράδειγμα, τα τμήματα κώδικα 
με χρώμα μωβ συνεπάγεται χρήση διαδικασιών και συνεπώς ανάπτυξη τμηματικού 
προγραμματισμού (Σχήμα 6). Στο σχήμα αυτό η χωροθέτηση του κώδικα στο εσωτερικό του 
μοναδικού κελιού αναδεικνύει την τμηματική φιλοσοφία του κώδικα, την ιεραρχική δόμηση 
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των αρθρωμάτων του που υλοποιούνται με διαδικασίες, την κοινή χρήση τμημάτων κώδικα 
κ.λπ. που μπορούν να συνδεθούν με το κριτήριο της αποσύνθεσης. 

Αντίστοιχα, τμήματα κώδικα με χρώματα κίτρινο και πράσινο βεραμάν χαρακτηρίζονται ως 
περιοχές υψηλού αλγοριθμικού φόρτου (δομές επιλογής / επανάληψης και τελεστές), και η 
συσσώρευση εντολών χρώματος πορτοκαλί μπορεί να δηλώνει περιοχή αρχικοποίησης 
τιμών μεταβλητών.  

 

Σχήμα 7. Το κωδικΌραμα του σχήματος είναι σχετικά σύνθετο και αντιστοιχεί στο τελευταίο 
πρόγραμμα άσκησης του βιβλίου “Ειδικά θέματα προγραμματισμού σε Scratch” (Παπαδόπουλος 

κ.α., 2015). 

Έτσι φαίνεται ότι το ΚωδικΌραμα προσφέρει μια σημαντική βοήθεια στην αξιολόγηση της 
ποιότητας του κώδικα. Έννοιες όπως η αναγνωσιμότητα, η βελτιστοποίηση, η αποσύνθεση, 
η επικοινωνία, ο συγχρονισμός, η σειριακότητα και η παραλληλία γίνονται πιο εμφανείς για 
τον παρατηρητή που αναλύει τον κώδικα, αφού με τη χρήση του ΚωδικΟράματος 
αναδύονται και αποκαλύπτονται τυχόν αστοχίες σε αυτά τα κριτήρια. Για παράδειγμα, 
καθώς οι γραμμές χρώματος καφέ στο σχήμα 7 υποδηλώνουν τη μετάδοση μηνυμάτων 
μέσω των γραμμών αυτών μπορεί να εντοπιστούν ευκολότερα πιθανά λάθη επικοινωνίας 
μέσα στον κώδικα. Στο κωδικΌραμα του σχήματος 7 μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ενότητες κώδικα με κυρίαρχο το κίτρινο χρώμα που δηλώνει ότι εκεί υπάρχει αλγοριθμικός 
φόρτος και περιοχές με πολλά βέλη που δηλώνεται ότι εκεί υπάρχει έντονος 
επικοινωνιακός φόρτος. Γίνεται έτσι εμφανές από την παρατήρηση του κωδικΟράματος 
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ποια τμήματα του κώδικα μπορεί να συσχετιστούν με το κριτήριο “επικοινωνία-
συγχρονισμός”. 

Από τη σύγκριση της αναπαράστασης του οπτικού κώδικα μέσα στο περιβάλλον του 
Scratch-2 (Σχήμα 3) με τον τρόπο αναπαράστασης με τα κωδικΟράματα (Σχήματα 5, 6, 7) 
είναι προφανή τα πλεονεκτήματα των κωδικΟραμάτων και οι λόγοι της υιοθέτησής τους για 
την απεικόνιση του κώδικα.στην παρούσα έρευνα. 

Η παρατήρηση των κωδικΟραμάτων, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να διευκολύνει τη 
δημιουργία συσχετισμών ιδιοτήτων του κώδικα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Π.Α.Κ.Ο.Π. 
Χαρακτηριστικά του κώδικα που αναδεικνύονται από το κωδικΌραμα είναι:  
(α) η ασυνέχεια της ροής εκτέλεσης του προγράμματος από τη μια κατάσταση στην άλλη 
(Σχήμα 5) που συνδέεται με το κριτήριο  “αλληλεπίδραση με το χρήστη”,  
(β) η παρατήρηση ότι όλα τα προγραμματιστικά σενάρια τα οποία υπάρχουν στην ίδια 
κατάσταση που αντιστοιχούν σε μια γραμμή του κωδικΟράματος (Σχήματα 5 και 7) 
εκτελούνται ταυτόχρονα και παραπέμπουν στο κριτήριο “Παραλληλία/Σειριακότητα”. 
(γ) η τμηματική και ιεραρχική δόμηση του κώδικα (Σχήμα 6) που συνδέεται με το κριτήριο 
“Αποσύνθεση”,  
(δ) ο εντοπισμός ενοτήτων κώδικα με αλγοριθμικό φόρτο και περιοχών με υψηλό 
επικοινωνιακό φόρτο (Σχήμα 7) που συνδέεται με το κριτήριο “Επικοινωνία/Συγχρονισμός”. 

Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται ότι μπορεί να υπάρξει άμεση συσχέτιση των 
διαφόρων κριτηρίων αξιολόγησης της έρευνας με συγκεκριμένες κατηγορίες εντολών του 
ρεπερτορίου του Scratch-2.  

Πίνακας καταγραφής των συσχετίσεων των συνδυασμών 
εντολών/ορισμάτων με τα κριτήρια αξιολόγησης 

Το επόμενο βήμα είναι να αποτιμηθεί ποσοτικά η συνεισφορά των διαφόρων εντολών σε 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης του κώδικα.  

Για την εύρεση ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των εντολών και των κριτηρίων αξιολόγησης, 
πρέπει να εξεταστεί η συνάφεια ενός εκάστου από τα κριτήρια αυτά, με εκείνες από τις 
εντολές που τα επηρεάζουν. Ένας τρόπος καταγραφής του συνόλου των σχέσεων μεταξύ 
κριτηρίων και εντολών είναι η δημιουργία ενός πίνακα ο οποίος να αναδεικνύει τη σχέση 
ανάμεσα στις εντολές και τα κριτήρια. 

Όμως μια εντολή -κατά κανόνα- μπορεί να δέχεται ως παράμετρο μια ποικιλία από 
ορίσματα και αυτός ο συνδυασμός μπορεί να τη συνδέσει με μια ποικιλία διαφορετικών 
κριτηρίων αξιολόγησης. Για παράδειγμα, η εντολή ελέγχου “περίμενε ώσπου...”, στην 
περίπτωση που ως όρισμα έχει τη λογική συνθήκη “πατήθηκε το ποντίκι”, τότε συνδέεται 
με το κριτήριο “Αλληλεπίδραση με το χρήστη”, ενώ αν ως όρισμα (μέσα σε μια συνθήκη 
σύγκρισης των “Τελεστών”) είναι το “θέση του χ” κάποιου αντικειμένου του προγράμματος, 
τότε συνδέεται με το κριτήριο “Επικοινωνία/Συγχρονισμός”. Έτσι η σχέση μεταξύ κριτηρίων 
αξιολόγησης και εντολών μετατοπίζεται σε σχέση μεταξύ κριτηρίων αξιολόγησης και 
συνδυασμού εντολών/ορισμάτων.  

Οι συνδυασμοί εντολών με εντολές (επανάληψη μέσα σε επανάληψη, έλεγχος μέσα σε 
έλεγχο κλπ) δημιουργούν μια επιπλέον διάσταση στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 
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κριτηρίων και συνδυασμού εντολών / ορισμάτων που αυξάνει την πολυπλοκότητα της 
παρούσης έρευνας και γι΄ αυτό προτείνεται να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική έρευνα. 

Για να αναπαρασταθούν οι συνδυασμοί των εντολών με τα δυνατά ορίσματα που 
διατίθενται στο Scratch-2, δημιουργήθηκε ένας διδιάστατος πίνακας (Σχήμα 8) που στον 
κατακόρυφο άξονα παρατίθενται οι εντολές, ενώ στον οριζόντιο άξονα όλα τα δυνατά 
ορίσματά τους.  

 

Σχήμα 8. Ένα τμήμα του πίνακα στα κελιά του οποίου καταγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης 
που συσχετίζονται με το συνδυασμό των εντολών (οριζόντια ζώνη) με τα ορίσματα που μπορούν 

να δεχθούν (κατακόρυφη στήλη).  

 

 

Σχήμα 9. Παρουσιάζεται η πλήρης λίστα με τις εντολές των κατηγοριών “Συμβάντα” και “Έλεγχος" 
του ρεπερτορίου των εντολών του Scratch-2. Η αρχική ομαδοποίηση των εντολών έγινε ανάλογα 

με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
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Η έρευνα περιορίστηκε στις κατηγορίες εντολών «Έλεγχος» και «Συμβάντα» -προσθέτοντας 
αρχικά και την εντολή «εάν στα όρια αναπήδησε» από την κατηγορία «κινήσεις», η οποία 
στη συνέχεια αφαιρέθηκε- (Σχήμα 9), γιατί αυτές οι κατηγορίες έχουν ιδιαίτερη 
προγραμματιστική βαρύτητα.  

Μετά από μελέτη οι εντολές στον κατακόρυφο άξονα έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με το 
εάν ανήκουν στις κατηγορίες του Scratch-2 «Συμβάντα» ή «Έλεγχος». Εσωτερικά στην 
ομάδα των εντολών ελέγχου έχουν δημιουργηθεί δύο υποομάδες, η μία με τις εντολές που 
δέχονται ως όρισμα λογική τιμή και η άλλη με τις εντολές που δέχονται ως όρισμα 
αριθμητική τιμή, με δύο εξαιρέσεις:  

(α) Την εντολή «Όταν δημιουργηθεί ο κλώνος» που θεωρείται ως υβριδική των δύο 
κατηγοριών «Συμβάντα» και «Έλεγχος», γεγονός που υποδηλώνεται αφενός με το σχήμα 
της που ταιριάζει στα «Συμβάντα» και αφετέρου με το χρώμα της που ταιριάζει στον 
«Έλεγχο», στον οποίο έχει ενσωματωθεί από τους σχεδιαστές του Scratch-2 (Σχήμα 10). 

 

Σχήμα 10. Η εντολή «Όταν δημιουργηθεί ο κλώνος» ως ανήκουσα στην κατηγορία “Έλεγχος” έχει 
χρώμα κίτρινο, αλλά ως πυροδοτούσα την εκτέλεση κώδικα (ξεκινά με “Όταν” ) έχει σχήμα 
συμβάντος. Έτσι τοποθετήθηκε στο όριο μεταξύ των κατηγοριών “Συμβάντα” και “Έλεγχος”. 

(β) Η εντολή «για πάντα» που δεν συμπεριλήφθηκε γιατί για να αφορά έλεγχο θα έπρεπε 
να περιλαμβάνει στο εσωτερικό της κάποια από τις εντολές ελέγχου (Εάν). Κατά κανόνα 
συνδυάζεται με άλλες εντολές (οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν και την περατότητα 
του προγράμματος) και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξεταστεί σε μελλοντική έρευνα μαζί με 
τους υπόλοιπους συνδυασμούς εντολών. Επίσης η εντολή «εάν στα όρια αναπήδησε» έχει 
καταταχθεί από τους σχεδιαστές του Scratch στην κατηγορία “Κίνηση” (γι΄ αυτό και το μπλε 
χρώμα), αν και είναι εντολή που πραγματοποιεί έλεγχο, όμως επειδή πάντα πραγματοποιεί 
τον ίδιο έλεγχο και υλοποιεί την ίδια αντίδραση, δεν κρίθηκε απαραίτητο να 
συμπεριληφθεί στις εντολές που συνεισφέρουν σημαντικά στην αξιολόγηση του κώδικα. 
Εξάλλου ο ίδιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της εντολής “Εάν” με όρισμα 
το “αγγίζει τα όρια” (Σχήμα 11).  

Με την παραπάνω ομαδοποίηση διαπιστώνεται ότι οι εντολές της κατηγορίας “Συμβάντα” 
αντιστοιχούν στη διαδικασία διάγνωσης συμβάντων με χρήση της τεχνικής interrupt, ενώ οι 
εντολές της κατηγορίας “Έλεγχος” με την τεχνική polling (Σχήμα 9). Στην πρώτη περίπτωση, 
έχουμε ενεργοποίηση της εκτέλεσης μιας ακολουθίας εντολών κώδικα (σενάριο) όταν 
συμβεί ένα γεγονός, ενώ αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση γίνεται συνεχώς έλεγχος -μέσα 
σε μια εντολή «για πάντα»- εάν συνέβη το γεγονός δηλ. εάν ικανοποιήθηκε η λογική 
συνθήκη.  
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Σχήμα 11. Η εντολή «για πάντα» δεν συμπεριλήφθηκε και θα εξεταστεί σε μελλοντική έρευνα 
μαζί με τους υπόλοιπους συνδυασμούς εντολών. Η εντολή “εάν στα όρια αναπήδησε” ελέγχει 

πάντα το ίδιο συμβάν και αντιδρά πάντα με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίο να 
συμπεριληφθεί στην παρούσα έρευνα. 

Όσον αφορά τον οριζόντιο άξονα του πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ορίσματα των 
εντολών η έρευνα περιορίστηκε μόνο σε εκείνα τα ορίσματα που διατίθενται εξ ορισμού 
από το σύστημα (και όχι τα δεδομένα που μπορεί να οριστούν από τον προγραμματιστή).  

 

Σχήμα 12. Απεικονίζεται σχεδόν ολόκληρη η ποικιλία των ορισμάτων του συστήματος που 
ορίζουν τον οριζόντιο άξονα.  

Στον οριζόντιο άξονα, τα ορίσματα των εντολών (Σχήμα 12) έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα 
με την προέλευσή τους, π.χ. αν προέρχονται από συσκευές εισόδου δεδομένων όπως το 
πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το μικρόφωνο, ενώ θα μπορούσαν να προστεθούν διάφορες 
εξωτερικές συσκευές εισόδου π.χ. σήματα από μικροελεγκτές ή από το εσωτερικό του 
συστήματος όπως χρονόμετρο, χρονολογίες, γεννήτριες τυχαίων αριθμών, το υπόβαθρο και 
τη σκηνή. Επίσης το κάθε όρισμα χαρακτηρίζεται από τον τύπο του (αριθμός, 
συμβολοσειρά, boolean…), ο οποίος αντιστοιχεί στο χρώμα του υπόβαθρου της στήλης και 
έχει γίνει προσπάθεια να ομαδοποιηθούν -ανάλογα με τον τύπο τους- στο εσωτερικό της 
κάθε ομάδας προέλευσης. 

Το κριτήριο αξιολόγησης του κώδικα δηλώνεται με λεκτική περιγραφή και το χρώμα του 
υπόβαθρου στα κελιά του πίνακα (Σχήμα 8) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο 
συνδυασμό εντολής (γραμμής) και ορίσματος (στήλης). Αρκετοί από τους συνδυασμούς 
εντολών/ορισμάτων είναι δυνατόν να συσχετίζονται με πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης. 
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Σε περίπτωση που μια εντολή δεν παίρνει όρισμα ή δεν φαίνεται συντακτικά να μπορεί να 
πάρει κατάλληλο όρισμα, τότε τα αντίστοιχα κελιά παραμένουν κενά (Σχήμα 13). 

 

Σχήμα 13. Τα μαύρα κελιά της εικόνας έχουν αφεθεί κενά λόγω της συντακτικής ασυμβατότητας 
των τύπων της εντολής και του ορίσματος.  

Έτσι κενά κελιά έχουν αφεθεί και στις περιπτώσεις εκείνες που παραβιάζουν το συντακτικό 
του οπτικού προγραμματισμού (αν και το σύστημα δεν τις απορρίπτει). Τέτοια 
παραδείγματα κενών κελιών είναι οι συνδυασμοί  των εντολών “επανάλαβε ...” και 
“περίμενε… δευτερόλεπτα” (που λαμβάνουν ως όρισμα εξ ορισμού μια αριθμητική τιμή) 
όταν λάβουν ως όρισμα λογική τιμή (π.χ. “πατήθηκε το ποντίκι”) κάτι που το σύστημα δεν 
αποτρέπει (Σχήμα 14).  

 

Σχήμα 14. Στις εντολές “επανάλαβε ...” και “περίμενε… δευτερόλεπτα” συντακτικά επιτρέπεται ως 
όρισμα σε κυκλική υποδοχή (αριθμητική τιμή) να δοθεί λογική τιμή που συμβολίζεται με 

εξαγωνικό περίγραμμα. 

Η συμπλήρωση των κελιών με τα κριτήρια στα οποία αντιστοιχούν και η κατάλληλη 
χωροθέτηση εντολών και ορισμάτων ανέδειξαν στον πίνακα περιοχές κελιών με όμοια 
χαρακτηριστικά.  

Αν η ομαδοποίηση των κελιών-κριτηρίων γίνει με βάση την κοινή προέλευση των 
ορισμάτων τότε ο πίνακας παίρνει τη μορφή του επάνω τμήματος του σχήματος 15 ενώ εάν 
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η ομαδοποίηση των κριτηρίων γίνει υπό το πρίσμα της ομοιότητας των εντολών τότε ο 
πίνακας παίρνει την μορφή του κάτω μέρους του σχήματος.  

 

Σχήμα 15. Τα χρώματα των κελιών του πίνακα φανερώνουν περιοχές με κοινά κριτήρια. Ανάλογα 
με το αν οι θεωρήσεις του πίνακα γίνουν υπό το πρίσμα των παρομοίων ορισμάτων (στήλες) ή 
των παρομοίων εντολών (γραμμές) δημιουργούνται αντίστοιχες ομαδοποιήσεις κελιών όπως 

φαίνεται στο επάνω και στο κάτω τμήμα της εικόνας.  

Από την σύγκριση των δύο προαναφερθέντων τρόπων ομαδοποίησης των κελιών που 
αντιστοιχούν στα κριτήρια αξιολόγησης υιοθετήθηκε ο δεύτερος γιατί διαπιστώθηκε ότι με 
αυτό τον τρόπο ομαδοποιούνται σαφείς και διακριτές περιοχές που συσχετίζονται με 
συγκεκριμένα κριτήρια ή συνδυασμό κριτηρίων. 

Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι το κριτήριο “Αλληλεπίδραση με το χρήστη” έχει έντονη 
παρουσία μεταξύ των εντολών ελέγχου και των ορισμάτων που σχετίζονται με το 
πληκτρολόγιο και το ποντίκι (μπλε χρώμα στο κάτω μέρος του σχήματος 15). Συνεπώς, από 
την ομαδοποίηση αυτή αναδεικνύεται ότι όταν οι εντολές ελέγχου λαμβάνουν ως όρισμα 
δεδομένα που προέρχονται από τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού, τότε 
συσχετίζονται με το κριτήριο “Αλληλεπίδραση με το χρήστη”. 

Παρόμοια, παρατηρείται μια μεγάλη περιοχή κελιών που σχετίζονται με το κριτήριο 
«επικοινωνία / συγχρονισμός». O συνδυασμός αυτών των εντολών αφορά την επικοινωνία 
που γίνεται μεταξύ των αντικειμένων και τις ενέργειες που συμβάλλουν στη ροή του 
προγράμματος. Έτσι, τα ορίσματα (στον οριζόντιο άξονα) που αντιστοιχούν στο κριτήριο 
“επικοινωνία / συγχρονισμός”, είναι κυρίως οι μεταβλητές που αφορούν αντικείμενα του 
προγράμματος, αλλά και άλλες όπως της χρονομέτρησης ή μεταβλητές που είναι ορισμένες 
από το σύστημα. Μια περαιτέρω ομαδοποίηση γίνεται με τη διάσπαση αυτής της περιοχής 
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σε δύο υποπεριοχές κελιών (με το ίδιο μοναδικό κριτήριο "επικοινωνία / συγχρονισμός") 
που η μεν πρώτη αντιστοιχεί σε εντολές ελέγχου που δέχονται ως όρισμα λογική τιμή 
(σκούρο πράσινο χρώμα στο κάτω μέρος του σχήματος 15), η δε άλλη αντιστοιχεί σε 
εντολές ελέγχου που δέχονται ως όρισμα αριθμητική τιμή (ανοιχτό πράσινο χρώμα στο 
κάτω μέρος του σχήματος 15). 

Όπως προαναφέρθηκε εκτός από τις περιοχές του πίνακα που αντιστοιχούν μονοσήμαντα 
σε ένα κριτήριο αξιολόγησης του Π.Α.Κ.Ο.Π., υπάρχουν και περιοχές κελιών, που 
υποδεικνύουν τη συνάφεια των εντολών με περισσότερα του ενός κριτήρια. Από τους 
πίνακες του σχήματος 15 φαίνεται ότι σε αυτά τα κελιά υπεισέρχονται πέραν των κριτηρίων 
“Αλληλεπίδραση με το χρήστη” και “Επικοινωνία / Συγχρονισμός”, επιπλέον τα 
“Παραλληλία / Σειριακότητα” και η “Αποσύνθεση” με την παρατήρηση ότι τα κριτήρια αυτά 
κατά κανόνα αντιστοιχούν σε εντολές της κατηγορίας “Συμβάντα”. 

Μια επιπλέον πληροφορία που μπορεί να αντληθεί από τον πίνακα είναι ότι κελιά με 
πολλαπλά κριτήρια σχετίζονται κυρίως με τις εντολές που είτε δεν δέχονται όρισμα, είτε 
δέχονται ένα και μοναδικό όρισμα (δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τον 
προγραμματιστή όπως στην εντολή “Όταν στο αντικείμενο γίνει κλικ”). 

Γραφήματα αντιστοίχισης των κριτηρίων αξιολόγησης με ομάδες 
συνδυασμών εντολών/ορισμάτων 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη του πίνακα, μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε τους συνδυασμούς εντολών/ορισμάτων που προσδιορίζουν το εκάστοτε 
κριτήριο. Στο συγκεκριμένο πίνακα τα κριτήρια για τα οποία διαθέτουμε πληροφορία είναι 
κυρίως τα: Αλληλεπίδραση με το χρήστη, Επικοινωνία / Συγχρονισμός, Παραλληλία / 
Σειριακότητα και Αποσύνθεση.  

Όμως για το κριτήριο της αποσύνθεσης δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα, γιατί η 
αποσύνθεση εμπλέκει σε σημαντικό βαθμό και τη χρήση διαδικασιών (procedures), που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα. Επίσης, για να διερευνηθεί περαιτέρω το 
κριτήριο της αποσύνθεσης θα χρειαστεί να μελετηθούν συνδυασμοί των εντολών της 
κατηγορίας “Έλεγχος”, όπως επανάληψη μέσα σε επανάληψη, έλεγχος μέσα σε έλεγχο, 
έλεγχος μέσα σε επανάληψη και επανάληψη μέσα σε έλεγχο. 

Εστιάζοντας με τη βοήθεια του πίνακα στο συσχετισμό κριτηρίων αξιολόγησης και 
συνδυασμό εντολών/ορισμάτων, για τα άλλα τρία κριτήρια δημιουργήθηκαν τρία 
γραφήματα (χρησιμοποιώντας λογισμικό εννοιολογικών χαρτών) που αποτυπώνουν αυτές 
τις αντιστοιχίες. 

Συσχέτιση του κριτηρίου “αλληλεπίδρασης με το χρήστη” με ομάδες συνδυασμών 
εντολών/ορισμάτων 

Το γράφημα με το κριτήριο “αλληλεπίδραση με το χρήστη” (Σχήμα 16) αναδεικνύει το ρόλο 
των εντολών των κατηγοριών “Έλεγχος” και “Συμβάντα” σε συνδυασμό με τα δεδομένα που 
προέρχονται από τις συσκευές εισόδου του υπολογιστή (που είναι εξ ορισμού το 
πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το μικρόφωνο και ενδεχομένως η οθόνη αφής και οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή π.χ. μικροελεγκτής). Κατά κανόνα οι εντολές της κατηγορίας “Συμβάντα” 
πραγματοποιούν ελέγχους για συγκεκριμένα μοναδικά συμβάντα ενώ οι εντολές της 
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κατηγορίας “Έλεγχος” συνδυάζονται με πολλαπλά ορίσματα έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται 
έλεγχος ενός πλήθους διαφορετικών γεγονότων. 

 

Σχήμα 16. Στο διάγραμμα του κριτηρίου της αλληλεπίδρασης με το χρήστη εμφανίζονται όλοι οι 
αποδεκτοί συνδυασμοί των εντολών με τα ορίσματα που επηρεάζουν το κριτήριο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εντολές της κατηγορίας “Έλεγχος” χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε 
αυτές που δέχονται ως όρισμα λογική συνθήκη και σε αυτές που δέχονται ως όρισμα 
αριθμητική τιμή. Παρατηρείται όμως ότι υπάρχει μια περίπτωση παραδοξότητας στους 
συνδυασμούς εντολών ελέγχου-ορισμάτων στην οποία τα ορίσματα αν και 
χρησιμοποιούνται με μη συμβατικό τρόπο μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσουν τον 
προγραμματιστή σε συνδυαστικού τύπου καινοτομικές λύσεις. Παραδείγματα αυτής της 
περίπτωσης είναι η χρήση της τιμής της έντασης του μικροφώνου ως τιμή πλήθους 
επαναλήψεων στην εντολή “Επανάλαβε …” σε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί 
ραβδόγραμμα που δείχνει την μεταβολή της έντασης του ήχου που καταγράφει το 
μικρόφωνο. Η δυνατότητα αυτή που προσφέρει το Scratch δεν φαίνεται να είναι τυχαία 
ούτε λάθος, αφού φαίνεται να έχει προγραμματιστικό νόημα, όσο ανορθόδοξη και εάν 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η ιδιαίτερη αυτή δυνατότητα συμβολίζεται στο γράφημα με τις 
διακεκομμένες γραμμές. 

Συσχέτιση του κριτηρίου “επικοινωνία/συγχρονισμός” με ομάδες συνδυασμών 
εντολών/ορισμάτων 

Το γράφημα του κριτηρίου “επικοινωνία/συγχρονισμός” (Σχήμα 17) είναι περισσότερο 
πολύπλοκο από αυτό της αλληλεπιδραστικότητας γιατί τα ορίσματα στις εντολές της 
κατηγορίας “Έλεγχος” είναι σχεδόν όλες οι μεταβλητές και οι λογικές συνθήκες του 
συστήματος (πέραν των μεταβλητών που ορίζονται από τον χρήστη οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα). Και εδώ παρατηρούνται ανάλογες περιπτώσεις με 
παραδοξότητες όπως αυτές που αναφέρθηκαν στο κριτήριο της αλληλεπιδραστικότητας. 
Συγκεκριμένα, οι εντολές “επανάλαβε …” και “περίμενε … δευτερόλεπτα” είναι δυνατόν να 
λάβουν μη συμβατικά προγραμματιστικά ορίσματα ως παραμέτρους όπως η θέση του Χ ή 
του Υ, η κατεύθυνση του αντικειμένου κτλ. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν συνδυασμοί 
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όπως το “περίμενε τόσο όση είναι η απόσταση από κάποιο αντικείμενο”. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή συμβολίζεται στο γράφημα με διακεκομμένες γραμμές και δηλώνουν ανεκτή 
συντακτικά χρήση του ορίσματος αλλά με μη συμβατικό προγραμματιστικά τρόπο. 

 Σχήμα 17. Στο διάγραμμα του κριτηρίου “Επικοινωνία/συγχρονισμός” εμφανίζονται όλοι οι 
αποδεκτοί συνδυασμοί των εντολών με τα ορίσματα που επηρεάζουν το κριτήριο.  

Συσχέτιση του κριτηρίου “παραλληλία / σειριακότητα” με ομάδες συνδυασμών εντολών / 
ορισμάτων 

Το γράφημα με το κριτήριο της “παραλληλίας/σειριακότητας” (Σχήμα 18) σχετίζεται μόνο 
με τις εντολές που ξεκινούν με το “Όταν”, οι οποίες έχουν σχήμα καπελάκι και λειτουργούν 
ως αφετηρίες τμημάτων κώδικα (σενάρια). Έτσι, εάν στο ίδιο πρόγραμμα, συνυπάρχουν 
περισσότερες της μιας χρήσεις της ίδιας εντολής αυτής της κατηγορίας, τότε αυτό 
συνεπάγεται παράλληλη εκτέλεση των σεναρίων που “κρέμονται” κάτω από αυτές.  

 

Σχήμα 18. Στο διάγραμμα του κριτηρίου “παραλληλία/σειριακότητα” εμφανίζονται μόνο οι 
εντολές που πυροδοτούν την εκτέλεση κώδικα, δηλαδή αυτές που αρχίζουν με το “Όταν”. 
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Πρόταση διαδικασίας τρόπου αποτίμησης ενός εκάστου κριτηρίου και 
περιορισμοί της έρευνας  

Αφού διαπιστώθηκε η συσχέτιση των επιλεγμένων κριτηρίων αξιολόγησης με 
συγκεκριμένους συνδυασμούς εντολών/ορισμάτων, στη συνέχεια θα πρέπει να αναζητηθεί 
τρόπος αποτίμησης του βαθμού συνεισφοράς στο κριτήριο του καθενός συνδυασμού 
εντολών/ορισμάτων.  

Ένας απλός τρόπος γι΄ αυτό είναι να καταχωρείται η ύπαρξη ή μη του κάθε συνδυασμού 
εντολών / ορισμάτων στον κώδικα, ενώ ένας πληρέστερος τρόπος θα ήταν να υπολογίζεται 
ως ποσοστό του πλήθους των φορών που συναντιέται ένας συνδυασμός εντολής / 
ορίσματος ως προς το συνολικό πλήθος των συνδυασμών εντολών / ορισμάτων που 
συνεισφέρουν στο κριτήριο. 

Επιπλέον ο τρόπος αποτίμησης ενός κριτηρίου αξιολόγησης προτείνεται να μην γίνεται με 
ένα απόλυτο βαθμό αλλά θα αποτιμάται συγκρινόμενο με το μέσο όρο όλων των 
προηγούμενων αξιολογήσεων. Αυτό προϋποθέτει μια περίοδο συσσώρευσης “εμπειρίας” 
έτσι ώστε ο μέσος όρος από ένα σημείο και μετά να σταθεροποιηθεί. Η προτεινόμενη αυτή 
διαδικασία είναι ανάλογη με αυτή του φαινομένου Flynn (Wicherts, 2008), κατά το οποίο 
παρατηρείται αύξηση στα αποτελέσματα των τεστ νοημοσύνης (IQ) με την πάροδο των 
χρόνων. Στο φαινόμενο Flynn προκειμένου να διατηρηθεί ο μέσος όρος σταθερός, τα τεστ 
αλλάζουν μορφή και δυσκολία περιστασιακά. Στην περίπτωσή μας εκτιμάται ότι ο μέσος 
όρος αρχικά θα μεταβάλλεται δραστικά, δεχόμενοι ότι η βάση / σύστημα με τους κώδικες 
θα τροφοδοτείται με διαφορετικής ποιότητας κώδικες, όμως εκτιμάται ότι μετά τη 
συσσώρευση ενός ικανού πλήθους κωδίκων που θα έχουν αξιολογηθεί, το σύστημα θα 
γίνεται πιο “έμπειρο”, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος να σταθεροποιηθεί και οι διακυμάνσεις 
να μειώνονται διαρκώς. Έτσι το σύστημα θα απορροφήσει ικανή “εμπειρία” δημιουργώντας 
ένα αποθετήριο αξιολογήσεων, στο οποίο θα καταγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά για 
κάθε κριτήριο. Όταν ζητείται να αξιολογηθεί νέος κώδικας, θα γίνεται σύγκριση των νέων 
ποσοστών των κριτηρίων με τον αντίστοιχο μέσο όρο όλων των προηγουμένων, 
παρατηρώντας έτσι μια θετική ή μια αρνητική διαφορά. 

Από το Π.Α.Κ.Ο.Π. φαίνεται ότι το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, κυριαρχεί έναντι των 
υπολοίπων όμως, από τον ορισμό της (εάν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα, εάν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη και εάν ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν πριν 
την υλοποίησή του), διαπιστώνεται ότι για την αυτοματοποιημένη αποτίμηση του 
συγκεκριμένου κριτηρίου απαιτείται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που είναι εκτός των 
ορίων της παρούσας έρευνας. Παρόμοια ισχύουν και για τα κριτήρια “Αναγνωσιμότητα”, 
“Βελτιστοποίηση”, “Ασφάλεια”, “Μεταβλητότητα” και “Δοκιμαστικότητα”. 

Επιπλέον περιορισμός της έρευνας για τα κριτήρια “Αλληλεπιδραστικότητα με το χρήστη”, 
“Επικοινωνία / συγχρονισμός” και “Παραλληλία / σειριακότητα” είναι ότι στον πίνακα 
εντολών/ορισμάτων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα η ποικιλία των εντολών 
περιορίστηκε στις δύο κατηγορίες εντολών «Έλεγχος» και «Συμβάντα». Από τις τρεις 
προγραμματιστικές δομές (Ακολουθία, Έλεγχος και Επανάληψη), οι εντολές της κατηγορίας 
“έλεγχος” του Scratch καλύπτουν πλήρως τις προγραμματιστικές δομές Ελέγχου και 
Επανάληψης, οι οποίες είναι εκείνες που φέρουν τον αλγοριθμικό φόρτο σε ένα 
πρόγραμμα. Έτσι είναι ήσσονος σημασίας μια περαιτέρω έρευνα για τις υπόλοιπες εντολές 
που συμβάλλουν κατά κανόνα σε απλούστερες προγραμματιστικές δομές τύπου 
“ακολουθίας”. Επίσης, στον πίνακα εντολών / ορισμάτων που χρησιμοποιήθηκε στην 
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παρούσα έρευνα η ποικιλία των ορισμάτων που χρησιμοποιήθηκε περιορίστηκε σε εκείνα 
τα ορίσματα που διατίθενται εξ ορισμού από το σύστημα (και όχι και στα δεδομένα που 
μπορεί να οριστούν από τον προγραμματιστή). 

Επόμενα βήματα της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνουν: 
(α) Δημιουργία ταξινομίας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους 
προγραμματιστές του (οπτικού) προγραμματισμού, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του 
συνόλου των ορισμάτων που θα χρησιμοποιούνται ως ορίσματα από τις εντολές, στο 
πλαίσιο του κριτηρίου “Αναπαράσταση Δεδομένων”.  
(β) Μελέτη του κριτηρίου “Αποσύνθεση” λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα ευρήματα της 
παρούσης έρευνας και αφετέρου τη μελέτη επιπλέον στοιχείων όπως είναι: 

 Οι συνδυασμοί των εντολών της κατηγορίας “Έλεγχος” όπως επανάληψη μέσα σε 
επανάληψη, έλεγχος μέσα σε έλεγχο, έλεγχος μέσα σε επανάληψη και επανάληψη 
μέσα σε έλεγχο.  

 Οι προγραμματιστικές τεχνικές, όπως η χρήση αναδρομικών διαδικασιών (άμεσων 
και έμμεσων), η χρήση μηνυμάτων για την επαναληπτική εκτέλεση τμημάτων 
κώδικα και η χρήση κλώνων για εκτέλεση επαναληπτικών διεργασιών.  

 Ο βαθμός αποσύνθεσης που οδηγεί σε πρωτογενείς διαδικασίες.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την αναζήτηση διαδικασιών αποτίμησης κριτηρίων για 
την αξιολόγηση του κώδικα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. Δεδομένου ότι η 
παρατήρηση του οπτικού κώδικα δεν ήταν εύκολη μέσα στο προγραμματιστικό περιβάλλον, 
χρησιμοποιήθηκαν τα κωδικΟράματα με τη βοήθεια των οποίων αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κώδικα. Η ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών βοήθησε στην 
καταγραφή σε ένα πίνακα των συνδυασμών εντολών / ορισμάτων με τη βοήθεια των 
οποίων υλοποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, οι συνδυασμοί αυτοί 
συνδέθηκαν με τα κριτήρια της αξιολόγησης. Λόγω της μεγάλης έκτασης η εν λόγω έρευνα 
επικεντρώθηκε αφενός σε τρία κριτήρια αξιολόγησης κώδικα, τα (α) της αλληλεπίδρασης με 
το χρήστη, (β) της επικοινωνίας / συγχρονισμού και (γ) της παραλληλίας / σειριακότητας και 
αφετέρου στις κατηγορίες εντολών ελέγχου και συμβάντων σε συνδυασμό με τα ορίσματα 
του συστήματος. Ως αποτέλεσμα προέκυψαν οι σχέσεις κάθε ενός από τα τρία 
προαναφερθέντα κριτήρια με το συνδυασμό εντολών και ορισμάτων που τα επηρεάζουν. 
Τέλος, προτάθηκε μια διαδικασία με την οποία να αποτιμάται ο βαθμός συνεισφοράς του 
κάθε συνδυασμού στο κριτήριο. Η έρευνα αυτή μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω με τη 
διερεύνηση της ανάπτυξης μιας ταξινομίας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους 
προγραμματιστές του (οπτικού) προγραμματισμού, καθώς και με τη διερεύνηση του 
κριτηρίου “Αποσύνθεση”.  

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο οπτικός προγραμματισμός με πλακίδια 
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο 
στόχος της παρούσης έρευνας είναι επίσης καθαρά εκπαιδευτικός, αν και αυτό δεν 
διαφαίνεται επαρκώς στο περιεχόμενο της έρευνας, όπου υπερτερεί το αμιγές “τεχνικό 
στοιχείο”, εστιάζοντας σε δομικά στοιχεία της γλώσσας Scratch-2 και στη σύνδεσή τους με 
συνδυασμούς εντολών / ορισμάτων. H επιστημονική προσέγγισή της παρούσας εργασίας 
αναδεικνύει τόσο στοιχεία (όπως τα κριτήρια αξιολόγησης) όσο και εργαλεία (όπως τα 
κωδικΟράματα) που ενισχύουν την προγραμματιστική αξιοπιστία, ο συνδυασμός των 
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οποίων διευκολύνει τόσο τη διδαχή όσο και την εκμάθηση του οπτικού προγραμματισμού. 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας στο σύνολό της, εκπονώντας τα “επόμενα βήματα”, θα 
καταστεί δυνατόν να συγκροτηθεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διαχείρισης του 
συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου με βάση τα ευρήματα. Η παραπάνω αναφορά 
γίνεται γιατί ενίοτε η νοητή γραμμή μεταξύ γνώσης και πληροφορίας δεν είναι πάντοτε 
επαρκώς ευκρινής, ανατρέχοντας δε στον T. S. Elliot που είπε: "Γνώση που χάθηκες μες την 
πληροφορία". 
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Περίληψη. Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των 
επιμορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 
εισαγωγική επιμόρφωση του ΠΕΚ Πάτρας την περίοδο 2009 – 2010, σε σχέση με το 
βαθμό και το είδος της βοήθειας που τους προσέφερε η εισαγωγική επιμόρφωση όταν 
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι στο εκπαιδευτικό τους έργο κατά 
την πρώτη φάση ανάληψης των καθηκόντων τους. Για τη μελέτη των παραπάνω 
θεμάτων χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο του Δομολειτουργισμού, ιδιαίτερα 
υπό την οπτική του R. Merton. Αξιοποιήθηκαν οι έννοιες του «συστήματος», της 
«λειτουργίας», της «έκδηλης λειτουργίας», της «δυσλειτουργίας». Ως ερευνητικό 
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Η επεξεργασία των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί βοηθήθηκαν από το πρόγραμμα της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης αν και τα προβλήματα και οι επιμορφωτικές τους ανάγκες 
κατά την πρώτη φάση ανάληψης των καθηκόντων τους είναι ποικίλα. 

Λέξεις κλειδιά: επιμορφωτικές ανάγκες, επιμόρφωση, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή της μετανεωτερικότητας, στις κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας, που 
τις χαρακτηρίζουν η παγκοσμιοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα και ο πλουραλισμός, η 
εκπαίδευση « σε αρκετά σημεία ανά τον κόσμο, βρίσκεται στο μέσο ή στην άκρη ενός 
μεγάλου μετασχηματισμού» (Hargreaves & Fullan, 2008, σ. 39). Ο εκπαιδευτικός σήμερα και 
ιδιαίτερα ο νεοδιόριστος, καλείται να αντιμετωπίσει όλο και πιο περίπλοκα εκπαιδευτικά 
και διδακτικά προβλήματα, να αλλάξει τον τρόπο δράσης του, να ενστερνιστεί νέες απόψεις 
και να ασκήσει νέες λειτουργίες (Χρυσαφίδης, 2011, σ. 37). Το γεγονός αυτό καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση των απαραίτητων εφοδίων του, προκειμένου να 
συμβάλλει στον εξελισσόμενο θεσμό της εκπαίδευσης και των λειτουργιών της 
(Δημακόπουλος, 2008, σ. 13). Ακόμη κρίνεται απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του 
επαγγελματισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξής του, με στόχο τη δια βίου 
επαγγελματική του εξέλιξη (Day, 2003, σ. 21), προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες αυτές 
συνθήκες και απαιτήσεις, κύρια μέσω της καθιέρωσης μιας συνεχούς επιμορφωτικής 
διαδικασίας, από την είσοδό του στο επάγγελμα μέχρι την τελική αποχώρησή του από αυτό 
(Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011, σ. 7, στο Βεργίδης & Υφαντή, 2011).  
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Στην Ελλάδα παρά την κατάλληλη προεπαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που 
παρέχεται στις Πανεπιστημιακές Σχολές, διαπιστώνεται μια αδυναμία των 
νεοεισερχόμενων κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης, ως προς την εφαρμογή στην πράξη 
των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησαν, διότι η απόκτηση πτυχίου, όπως έχουν 
καταδείξει και πολλές σχετικές μελέτες, δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την επιτυχία 
τους μέσα στην σχολική τάξη (Νάσαινας, 2010, σ. 35-36). 

Στο πρόβλημα αυτό επιχειρεί να δώσει λύση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο 
βασίζεται στο Ν. 1566/85 και αφορά στην ίδρυση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 
Κέντρων (Π.Ε.Κ.). Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) επιμορφώνουν 
εκπαιδευτικούς και των δυο σχολικών βαθμίδων τόσο στην αρχή της σταδιοδρομίας τους 
(νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί) σύμφωνα με το Π.Δ. 451/1999, όσο και στη μετέπειτα πορεία 
τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους (Ο.Ε.Π.Ε.Κ, 2010, σ. 42). 

Από τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε η έλλειψη μελετών στον 
ελληνικό χώρο που να διερευνούν, τα προβλήματα και τις επιμορφωτικές ανάγκες των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. (Ενδεικτικά: Βαλμάς & Βεργίδης, 2011, σ. 753; 
Παλαιοκρασσάς, κ.ά., 2008, σ. 106, Βαλμάς, 2006, σ. 143-147). Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε 
σημαντικό να διερευνήσουμε τα προβλήματα και τις επιμορφωτικές ανάγκες των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά την παρακολούθηση της 
επιμόρφωσης στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο της Πάτρας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αναζήτηση και ο εντοπισμός των 
επιμορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σε σχέση με το βαθμό και το 
είδος της βοήθειας που τους πρόσφερε η Εισαγωγική Επιμόρφωση (2009-2010), όταν 
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, καθώς και η ανίχνευση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό τους έργο κατά την πρώτη φάση ανάληψης των 
καθηκόντων τους. 

Η εργασία αρχίζει, με το θεωρητικό πλαίσιο του Δομολειτουργισμού, ιδιαίτερα υπό την 
οπτική του R. Merton. Συγκεκριμένα αξιοποιήσαμε τις έννοιες του «συστήματος», της 
«λειτουργίας», της «έκδηλης λειτουργίας» και της «δυσλειτουργίας». Στη συνέχεια 
διατυπώνουμε τα ερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία της έρευνας. Κατόπιν γίνεται 
παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ενότητα της 
συζήτησης και των συμπερασμάτων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η δομολειτουργιστική θεώρηση, αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως δομή-σύστημα, δηλαδή 
ως σύνολο αλληλοσχετιζόμενων μερών, αντικειμένων ή οργανισμών, το οποίο κάνει 
εμφανείς τις λειτουργίες του μέσω ενός πλέγματος αλληλεξαρτώμενων στοιχείων ή 
υποσυστημάτων (Μιχαλακόπουλος, 1997, σ. 27-29).  

Αυτή η αλληλεξάρτηση των επιμέρους δομών, έχει ως στόχο τη λειτουργία της κοινωνίας 
συνολικά και τη διασφάλιση της κοινωνικής τάξης και σταθερότητας. Βασικές έννοιες της 
λειτουργίας του συστήματος είναι: α) οι εισροές (input), ότι δηλαδή εισέρχεται στο 
σύστημα και επηρεάζει τη συμπεριφορά του β) ο χώρος των διεργασιών γ) οι εκροές, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διεργασία των εισροών και δ) τα σύνορα του 
συστήματος, η νοητή γραμμή που περικλείει τα στοιχεία του συστήματος και τις 
διασυνδέσεις τους (Πασσιαρδής, 2004, σ. 19). 
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Σύμφωνα με την οπτική αυτή, οι θεσμοί και τα επιμέρους συστήματα και υποσυστήματα, 
όπως η εισαγωγική επιμόρφωση (εκλαμβανόμενη ως υποσύστημα του εκπαιδευτικού 
συστήματος) που παρέχεται από τα Π.Ε.Κ., προσεγγίζονται και εξετάζονται, ως προς τη 
λειτουργία τους για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών ή ως προς τη δυσλειτουργία τους 
για όλο το σύστημα (Λάμνιας, 2002, σ. 45; Λαμπίρη-Δημάκη, 1990, σ. 59). 

Ο Parsons υποστηρίζει ότι κάθε σύστημα, προκειμένου να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να 
ικανοποιεί τέσσερις ανάγκες, προαπαιτούμενα. Οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος 
εξαρτώνται από τις ανάγκες των ατόμων. Το σύστημα δηλαδή, ενεργεί για την ικανοποίηση 
των αναγκών τους, την κοινωνική ρύθμιση των προβλημάτων τους ή την καταπίεσή τους. 
Από τα τέσσερα αυτά «λειτουργικά προαπαιτούμενα» όπως τα αποκαλεί ο Parsons, τα δυο 
αφορούν στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ τα άλλα δυο αφορούν στις 
εσωτερικές συνθήκες του συστήματος (Parsons, 1954, σ. 217). Αυτά τα λειτουργικά 
προαπαιτούμενα είναι τα εξής: 1) η προσαρμογή (Adaptation-A) 2) η επίτευξη στόχου (Goal 
Attainment-G) 3) η ενσωμάτωση (Integration-I) και η λανθάνουσα κατάσταση ή διατήρηση 
προτύπων (Latency-L). Από τις τέσσερεις αυτές λειτουργίες το παραπάνω σχήμα είναι 
γνωστό με το ακρωνύμιο AGIL (Craib, 2011, σ. 54; Ritzer, 2012 , σ. 150). 

Σημαντικά στοιχεία σε ένα σύστημα και ένα υποσύστημα είναι τα άτομα που το αποτελούν, 
οι δράσεις τους, οι ανάγκες τους, καθώς και τα κίνητρά τους. Προκειμένου να μπορέσει να 
λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα ή ένα υποσύστημα, βασική προϋπόθεση αποτελεί, η 
συνάφεια και η εναρμόνιση των προσδοκιών των ατόμων που το απαρτίζουν με τους 
στόχους του συστήματος ή του υποσυστήματος (Πασσιαρδής, 2004, σ. 22). Έτσι αν, οι 
νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν τους ίδιους στόχους με το πρόγραμμα της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης που παρακολουθούν, και ικανοποιούνται τα λειτουργικά προαπαιτούμενα 
του υποσυστήματος, τότε καλύπτονται και οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων και 
θα υποστηρίζονται οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος και συγκεκριμένα η 
αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 

Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η διάκριση του Merton, ανάμεσα σε έκδηλες και 
λανθάνουσες λειτουργίες και αφορά στη «συνείδηση του κοινωνικού υποκειμένου, υπό την 
οπτική ότι: οι πρώτες γίνονται αντιληπτές ως προς τις συνέπειές τους, ενώ οι δεύτερες 
παραμένουν άγνωστες ή ανομολόγητες» (Merton, 1968, σ. 105). Η διάκριση αυτή, εφιστά 
την προσοχή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε λειτουργίες ενός κοινωνικού 
υποσυστήματος, όπως η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, οι 
οποίες κάποιες φορές δεν είναι καθόλου προφανείς και έκδηλες και συχνά είναι 
διαφορετικές απ’ ότι φαίνονται. 

Με τη βοήθεια των παραπάνω εννοιών θεωρούμε ότι, είναι δυνατόν να επισημανθούν 
προβλήματα και εντάσεις μέσα στο υποσύστημα της εισαγωγικής επιμόρφωσης των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών εκλαμβανόμενο ως υποσύστημα του εκπαιδευτικού 
συστήματος προκειμένου να γίνει εμφανής η ανάγκη για αλλαγή ή μεταβολή του 
υποσυστήματος, ώστε αυτό να συνεισφέρει στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου 
και της σχολικής τάξης (Λαμπίρη-Δημάκη, 1990, σ. 60).  

Μεθοδολογία 

Στην εργασία αυτή μας απασχόλησε η απάντηση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: 
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 Κατά πόσο βοήθησε η εισαγωγική επιμόρφωση που παρακολούθησαν οι 
νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στα Π.Ε.Κ. του νομού Αχαΐας (το έτος 2009-2010), την 
επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, στο σχολείο και τη σχολική τάξη; 

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, 
στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική; 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2013 έως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, 
με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης (Creswell, 2011, σ. 264; Cohen, Manion, & 
Morisson, 2008, σ. 454). 

Για τη συγκέντρωση των δημογραφικών στοιχείων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
συντάχτηκε, ένα μικρό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους ερωτώμενους 
πριν την έναρξη της συνέντευξης. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 23 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί (21 γυναίκες και 2 άνδρες), που 
είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Εισαγωγικής επιμόρφωσης το έτος 2009-2010. 
Από αυτούς 20 ήταν δάσκαλοι και 3 νηπιαγωγοί. Ως προς την ηλικία οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών (17 εκπ/κοί) και 30-34 ετών 
(6 εκπ/κοί). Ως προς τις βασικές τους σπουδές, όλοι είχαν λάβει Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση. Μόνο τρεις εκπαιδευτικοί, κατείχαν δεύτερο πτυχίο και ένας ήταν κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Οι περισσότεροι των εκπαιδευτικοί (12) γνώριζαν, 
τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο (κυρίως Αγγλικά), αλλά μερικοί εξ 
αυτών χειρίζονταν με άνεση τα Γαλλικά (8 εκπαιδευτικοί) και τα Γερμανικά (5 
εκπαιδευτικοί). Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια στο 
πεδίο των νέων τεχνολογιών και αρκετοί είχαν πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (9 εκπαιδευτικοί). Αναφορικά με την παρακολούθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, μετά το διορισμό τους 15 από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς είχαν 
παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενώ 5 από αυτούς δήλωσαν ότι δεν 
είχαν παρακολουθήσει κανένα. 

Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μαγνητοφώνηση με τη σύμφωνη 
βούληση των ερευνητικών υποκειμένων (Robson, 2007, σ. 78). 

Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, αξιοποιήσαμε την τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχομένου (content analysis), προκειμένου να προβούμε στην ανάλυση των ερευνητικών 
δεδομένων που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, αλλά και διότι 
ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματα και τις επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών σε σχέση με το νόημα που εκείνοι αποδίδουν σε αυτά, μέσω της παρουσίας 
ή της απουσίας χαρακτηριστικών στοιχείων του περιεχομένου της επικοινωνίας 
(Krippendorff, 2004, σ. 19; Berelson, 1971, σ. 14-18). 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην κατηγοριοποίηση του υλικού μας με βάση το σκοπό της 
έρευνας, αλλά και το θεωρητικό της υπόβαθρο (Paille & Mucchielli, 2008, σ. 232-246). 
Ακόμη ως μονάδα καταγραφής των δεδομένων, επιλέχτηκε το γενικό θέμα. (Κυριαζή, 1999, 
σ. 292).  

Οι εννοιολογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που συστήσαμε είναι οι εξής: 

Οι ενότητες – θεματικά πεδία της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης που κυριαρχούν ως προς το 
βαθμό ικανοποίησης και βοήθειας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην επιτέλεση του 
εκπαιδευτικού τους έργου. 
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 Η ενότητα της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.  

 Η ενότητα της Αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου.  

Η συμβολή της εισαγωγικής επιμόρφωσης στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου των 
εκπαιδευτικών και στην ποιοτική αναβάθμισή του. 

 Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις που επέφερε η Εισαγωγική Επιμόρφωση στην 
επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η σύνδεση θεωρίας και 
πράξης.  

 Η ανεπαρκής ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και το πρόβλημα της αντιμετώπισής τους, 
από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. 

Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

Οι ενότητες –θεματικά πεδία της εισαγωγικής επιμόρφωσης που κυριαρχούν ως προς το 
βαθμό ικανοποίησης και βοήθειας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην επιτέλεση του 
εκπαιδευτικού τους έργου 

Ένα από τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι ότι ο βαθμός ικανοποίησης των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση του προγράμματος της Εισαγωγικής 
επιμόρφωσης ποικίλει1. Μέσα από το λόγο τους φάνηκε, ότι τρία κυρίως θεματικά πεδία – 
ενότητες, βοήθησαν και ικανοποίησαν τους εκπαιδευτικούς, ως προς την επιτέλεση του 
εκπαιδευτικού τους έργου. Το πρώτο θεματικό πεδίο αφορούσε στη διδακτική γνωστικών 
αντικειμένων, το δεύτερο στη ψυχολογία και το τρίτο, στην ευαισθητοποίηση για τη 
διαχείριση της πολυμορφίας των ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού. 

Η ενότητα της διδακτικής μεθοδολογίας φάνηκε ότι βοήθησε ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς στο έργο τους, εφόσον οι περισσότεροι αναφέρουν ότι αποτέλεσε για 
αυτούς σημαντική βοήθεια, κυρίως, η διδακτική των γνωστικών αντικειμένων (Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Φυσική, κ.λπ.), η οποία συνδέεται απόλυτα με τη «διδακτική 
πραγματικότητα». (Ματσαγγούρας, 1996, σ. 113-114). 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες αναφορές δυο εκπαιδευτικών του δείγματος: 

 «Νομίζω ότι η πιο χρήσιμη ενότητα απ’ αυτά που κάναμε στην επιμόρφωση ήταν οι 
διδακτικές» (Σ2). 

«Οι διδακτικές των μαθημάτων ήταν πολύ βοηθητικές, ιδιαίτερα των Μαθηματικών και της 
Φυσικής. Μας έδειχναν μέσα από το βιβλίο πώς γίνεται το μάθημα,…, και στη Φυσική μας 
έδωσαν και φύλλα εργασίας. Ακόμα μας εξήγησαν προφορικά πώς μπορούμε να κάνουμε 
απλά πειράματα για να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον…» (Σ13). 

Ακόμη, η ενότητα - θεματικό πεδίο που φάνηκε ότι ήταν πολύ βοηθητική για τους 
εκπαιδευτικούς του δείγματος, ήταν η ενότητα της Ψυχολογίας, υποδηλώνοντας το 

                                                      
1
 Το αναλυτικό πρόγραμμα της Εισαγωγικής επιμόρφωσης όπως αυτό ορίζεται από της Υ.Α. 95892/Δ3/06-08-

2009, διαχωρίζεται σε θεματικά πεδία - ενότητες για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. 
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βοηθητικό της ρόλο στην αντιμετώπιση κυρίως προβλημάτων συμπεριφοράς που 
παρουσιάζουν πολλοί μαθητές στο σχολείο και εμφανίζονται, μέσα από ένα πλέγμα 
σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στο σχολείο 
(Dowling & Osborne, 2001, σ. 34). 

Χαρακτηριστικά δυο νεοδιόριστες εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 

 «…μου άρεσε πολύ και με βοήθησε, ότι έχει σχέση με το παιδί, την προσωπικότητά του, τη 
συμπεριφορά του και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή, μέσα στην τάξη» (Σ19). 

«Με βοήθησε πολύ η ενότητα της Ψυχολογίας που αναφερόταν σε παιδιά που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια» (Σ 10). 

Τέλος ικανοποιημένοι φάνηκαν οι επιμορφούμενοι και από το θεματικό πεδίο που 
αφορούσε στη διαχείριση πολυμορφίας των ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού 
γεγονός το οποίο καταδεικνύει και τη σύνθεση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αλλά 
και τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού από γηγενείς και μετανάστες μαθητές με τη δική 
τους κουλτούρα και συνεπώς την ανάδυση συγκεκριμένων επιμορφωτικών αναγκών, 
ιδιαίτερα για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς (Chatzidaki & Maligkoudi, 2012). 

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω δηλώσεις δύο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα: 

«Περισσότερο απ’ όλα με βοήθησε η ενότητα που αναφερόταν στη Διαπολιτισμικότητα. 
Στην Ηλεία που δουλεύω υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί μαθητές μεγάλης ηλικίας, από 
διαφορετικές χώρες που χρειάζονται μια «άλλη» προσέγγιση.» (Σ22). 

«Με βοήθησε πολύ η ενότητα που αναφερόταν σε θέματα Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
ως προς το πώς να χειριστούμε, αλλοδαπούς , Ρομά κ.λπ. Γινόταν συζήτηση, λέγαμε τις 
εμπειρίες μας και ο επιμορφωτής έλεγε τη δικιά του άποψη, τι θα μπορούσαμε ακόμη να 
κάνουμε,.., ή αν το αντιμετωπίζαμε σωστά» (Σ23). 

Η ενότητα της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου  

H επόμενη ενότητα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, που βοήθησε τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη σχολική καθημερινότητα, αφορούσε 
σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με την 
πιστή εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας αλλά και με την ποιοτική αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας  (Σαΐτης, 2008, σ. 35). 

Έτσι δυο νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Περισσότερο απ’ όλες τις ενότητες με βοήθησε εκείνη που αφορούσε στην οργάνωση και 
στη διοίκηση της εκπαίδευσης,… , ένας Σχολικός Σύμβουλος μας ανέλυσε τους νόμους, τα 
Φ.Ε.Κ. και τα Προεδρικά Διατάγματα για τα οποία δεν ήξερα σχεδόν τίποτα,…, δηλαδή δεν 
ήξερα πώς να αντιμετωπίσω τις μετεγγραφές των μαθητών ή τα έγγραφα που έρχονταν 
συνέχεια από το γραφείο της Πρωτοβάθμιας και πολλές φορές δεν καταλάβαινα τι είναι» 
(Σ18). 

«Ήταν βοηθητικά και κατανοητά αυτά που αναφέρθηκαν για την οργάνωση των δομών, σε 
επίπεδο νομού. Αναφέραμε τις απορίες μας και μας τις εξηγούσαν με τη νομοθεσία,…, που 
να βρούμε δηλαδή το συγκεκριμένο νόμο ή πώς και γιατί συντάσσουμε πρακτικό, 
μαθητολόγιο, καθώς και πώς συμπληρώνουμε τα διάφορα έντυπα του σχολείου» (Σ 9).  
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Επίσης θέματα που αφορούσαν στην οργάνωση και στη διοίκηση του σχολείου, 
θεωρήθηκαν ιδιαίτερα βοηθητικά για εκείνους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα 
αναλάμβαναν θέσεις ευθύνης σε ολιγοθέσια σχολεία, εφόσον εκτός από το διδακτικό τους 
έργο θα αναλάμβαναν και διοικητικό έργο, ως Προϊστάμενοι ή Διευθυντές σχολείου. 
Πρόκειται για ρόλο ιδιαίτερα απαιτητικό για ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό που 
συμπεριλαμβάνει, εκτός από τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την 
οικονομική διαχείριση του σχολικού ταμείου, την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου, κ.λπ. (Σαΐτης, 2008, σ. 34). 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού:  

«Τα Διοικητικά με βοήθησαν όταν υπηρέτησα σε θέσεις προϊσταμένου, σε 11/θέσιο και 
2/θέσιο σχολείο, γιατί διαφορετικά θα είχα πελαγώσει από τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις 
της θέσης» (Σ9).  

Η ενότητα της αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου  

Η ενότητα της εισαγωγικής επιμόρφωσης που αφορούσε σε θέματα αξιολόγησης του 
μαθητή, και του εκπαιδευτικού έργου, φάνηκε ότι ήταν πολύ βοηθητική για μερικούς 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Στο πεδίο της εκπαίδευσης η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεί «μία διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της» 
(Σαΐτης, 2008, σ. 324). Ιδιαίτερα η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού έχει 
«συστημικό» χαρακτήρα, εφόσον έχει άμεση σχέση με όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού 
έργου, στο οποίο μεγάλη σημασία καταλαμβάνουν τόσο η παιδαγωγική σχέση που 
αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, όσο και τα κριτήρια τα οποία 
διαμορφώνονται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Λουκέρης, Κατσαντώνη & 
Συρίου, 2009, σ. 181-182).  

Σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών δυο εκπαιδευτικοί του δείγματος 
αναφέρουν: 

«Η αξιολόγηση ήταν μία αρκετά καλή ενότητα στην Εισαγωγική επιμόρφωση. Συζητήσαμε 
για τη βαθμολογία, αλλά συζητήθηκε και η άποψη ότι δεν είναι ωραίο να μπαίνουν εύκολα 
βαθμοί και μετά να προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά ότι η εκπαίδευση είναι μόνο 
δικαίωμα και όχι υποχρέωση» (Σ 21). 

«…θα έλεγα ότι η ενότητα της αξιολόγησης με βοήθησε πολύ. Για την αξιολόγηση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών είχαμε μιλήσει στο Πανεπιστήμιο, αλλά τώρα ήταν πιο 
ενδιαφέροντα αυτά που άκουγα και ξαναθυμήθηκα κάποια πράγματα που είχα ξεχάσει… 
Έγινε αναφορά στους φορείς που μπορούμε να απευθυνθούμε για συνεργασία για 
παράδειγμα στο ΚΕΔΔΥ, αλλά και για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τους γονείς σχετικά 
με την αξιολόγηση των μαθητών, …., πράγματα δηλαδή χρήσιμα στη δουλειά μας» (Σ21). 

Η συμβολή της εισαγωγικής επιμόρφωσης στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου των 
εκπαιδευτικών και στην ποιοτική αναβάθμισή του  

Μέσα από τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, καταγράφεται η 
σημαντική συμβολή της Εισαγωγικής επιμόρφωσης στη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας τους. Το γεγονός αυτό έχει ενδιαφέρον, καθώς η επιμόρφωση και η 
συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη κατέχουν κεντρική θέση στο πλαίσιο της συζήτησης 
σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας του σχολείου, την αναβάθμιση της επαγγελματικής 
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θέσης των εκπαιδευτικών και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών ή 
θεσμικών αλλαγών (Βοζαϊτης & Υφαντή, 2007, σ. 87). Υπό την οπτική αυτή, τρεις 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Η επιμόρφωση μου έδωσε ιδέες που δεν είχα σκεφτεί μόνη μου να εφαρμόσω στην τάξη 
και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικές. Αυτά που είδα στην επιμόρφωση τα θεώρησα πολύ 
πρωτότυπα και τα είδα και στην πράξη να γίνονται πολύ καλά…» (Σ2). 

 «Όλα με βοήθησαν στην εισαγωγική επιμόρφωση, …,να διαχειριστώ καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη, σε σχέση με 
μαθητές και τους γονείς και να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση γι’ αυτό που κάνω» (Σ6). 

 «Πιστεύω με βοήθησε η επιμόρφωση, έχω ανάγκη από επιμόρφωση γιατί πάντα ψάχνω για 
κάτι καινούργιο που θα κάνει αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο το έργο μου» (Σ6). 

Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις που επέφερε η Εισαγωγική επιμόρφωση στο εκπαιδευτικό 
έργο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Στόχος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αλλαγή και η βελτίωση της 
εκπαιδευτικής πράξης. Ωστόσο, η αλλαγή της εκπαιδευτικής πράξης, απαιτεί χρόνο και 
προϋποθέτει τον καθοριστικό ρόλο εκπαιδευτικών, αφού εξαρτάται από τον τρόπο που 
σκέφτονται και πράττουν σε σχέση με αυτή. (Βοζαϊτης & Υφαντή, 2007, σ. 88). Για το λόγο 
αυτό είναι σημαντική η άποψη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σχετικά με το ερώτημα, αν 
πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και βελτιώσεις μετά την εισαγωγική τους επιμόρφωση στην 
επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Γενικά το ζητούμενο είναι κατά πόσο η 
λειτουργία ενός υποσυστήματος, στην προκειμένη περίπτωση του υποσυστήματος της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης, συνεισφέρει «στην προσαρμογή ή τη ρύθμιση ενός δεδομένου 
συστήματος» όπως το σύστημα της εκπαίδευσης, αλλά κατ’ επέκταση και της σχολικής 
τάξης (Merton, 1968, σ. 105). Έτσι, κάθε σύστημα και υποσύστημα, (όπως το υποσύστημα 
της επιμόρφωσης στο οποίο εδώ αναφερόμαστε), τείνει να προσαρμοστεί στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως στις εκπαιδευτικές αλλαγές και τις καινοτομίες που 
εισάγονται στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας.  

Συνεπώς, το υποσύστημα της επιμόρφωσης προσλαμβάνει πληροφορίες μέσω μηχανισμών 
ελέγχου και προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία μεταξύ εισροών - εκροών, ώστε να 
αφομοιωθούν οι αλλαγές που συντελούνται στο πεδίο του σχολείου από το ΥΠΕΠΘ (Νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα, ΔΠΠΣ, Ευέλικτη Ζώνη, Ολοήμερα Σχολεία, Προαιρετικά 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά, Comenius, e-
twinning).  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν ότι έγιναν 
αλλαγές στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, μετά την εισαγωγική τους 
επιμόρφωση.  

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια στο λόγο τους:  

«Ναι, θεωρώ ότι έγιναν αλλαγές. Η Εισαγωγική Επιμόρφωση με προβλημάτισε περισσότερο 
για κάποια πράγματα που δεν είχα σκεφτεί, …, είναι και οι αλλαγές στην εκπαίδευση που 
ισχύουν κάθε τόσο…» (Σ16). 

 «Έγιναν αλλαγές με την επιμόρφωση στον τρόπο που σκέφτομαι σε σχέση με την 
καθημερινή σχολική πράξη. Σε βάζει η επιμόρφωση σε ένα προσωπικό στοχασμό. Ακούς και 
λες, θα το δοκιμάσω, θα το κάνω έτσι…» (Σ19). 
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Γενικά, από τα δεδομένα της έρευνας, προέκυψε ότι, οι περισσότεροι πραγματοποίησαν 
αλλαγές στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, μετά την εισαγωγική επιμόρφωση. 
Ακόμη έγινε εμφανής, η ευκαιρία που προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα στους 
εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους, ως προς την απόκτηση νέων εμπειριών, 
σχετικά με τροποποιήσεις και αλλαγές στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, μέσα 
σε μία «ατμόσφαιρα συνεργατικότητας» (Gustey, 1985, σ. 58).  

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η σύνδεση θεωρίας και 
πράξης  

Η αποτελεσματική λειτουργία του υποσυστήματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, 
συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε 
αυτή. Οι επιμορφωτικές ανάγκες είναι δυνατόν να προσδιορισθούν ως ανάγκες ατόμων ή 
ως ανάγκες ενός φορέα-θεσμού (Βεργίδης, 2003, σ. 106). Υπό αυτή την οπτική 
προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δράσεων του 
υποσυστήματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, υπό τη μορφή των έκδηλων-εμφανών 
λειτουργιών του, των αντικειμενικών δηλαδή συνεπειών του, οι οποίες στοχεύουν στη 
βελτίωση της επιτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σε 
σχέση με τις επιμορφωτικές ανάγκες τους (Timasheff & Theodorson, 1983, σ. 440). 

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως θεωρούν, ότι η επιμόρφωση είναι χρήσιμο και 
απαραίτητο να προσανατολίζεται και να επιτυγχάνει τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και 
διδακτικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό εκφράζουν μία κύρια εκπαιδευτική τους ανάγκη, η 
οποία αφορά στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο και συνδέεται με το διδακτικό τους 
ρόλο γεγονός που επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (Μαλέτσκος & Μαστρογιάννης, 2013, 
σ. 115; Harrington, 2013, σ. 83).  

Σχετικά με αυτό το θέμα, αναφέρουν τρεις νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του δείγματος: 

«Θεωρώ ότι η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται έξω από το κομμάτι το θεωρητικό, δηλαδή να 
μην επικεντρώνεται τόσο στη θεωρία, …αλλά να γίνονται πράγματα πιο πρακτικά». (Σ1).  

 «Δεν ήθελα η εισαγωγική επιμόρφωση να θυμίζει τα θεωρητικά μαθήματα του 
Πανεπιστημίου,…, το 80% ήταν θεωρία και σχεδόν καθόλου πρακτικά θέματα» (Σ14). 

«Όλα όσα ακούστηκαν ήταν θεωρητικά. Θα ήθελα πιο πρακτικά πράγματα για αυτά που 
αντιμετωπίζω στη τάξη. Δειγματικές διδασκαλίες και πρακτικές συμβουλές» (Σ12). 

 «Πράξη, πράξη, πράξη. Αυτό μου έλειψε από την εισαγωγική επιμόρφωση,…, για 
παράδειγμα σχέδια εργασίας ή διαθεματικότητα…» (Σ15). 

Η ανεπαρκής ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου  

Μια ακόμη βασική κατηγορία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί στην επιτέλεση του έργου τους, αφορά σε θέματα, που άπτονται της 
οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας, καθώς λόγω των λίγων χρόνων 
υπηρεσίας που διαθέτουν, συνήθως υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία. Ακόμη η 
ενημέρωση σε θέματα διοίκησης του σχολείου και γνώσης του Υπαλληλικού Κώδικα 
φάνηκε, ότι απασχολεί ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Συγχρόνως δηλώνουν 
την ανάγκη για επιμόρφωσή τους στα θέματα αυτά. 

 Οι ακόλουθες αναφορές είναι χαρακτηριστικές:  
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 «…το μεγαλύτερο πρόβλημα… ήταν πώς να διοικήσω ένα σχολείο όταν βρέθηκα και εγώ 
πλέον σε μονοθέσιο σχολείο, χρειαζόταν περισσότερη επιμόρφωση πάνω σε αυτό το θέμα» 
(Σ2).  

«Χρειαζόμουν περισσότερη επιμόρφωση στο Διοικητικό κομμάτι, γιατί απ’ ότι είδα στην 
πορεία, υπάρχουν πράγματα που δε γνωρίζω σε σχέση με διάφορους κανόνες που το 
διέπουν …» (Σ13).  

«..θα ήθελα να ξέρω τους νόμους, τι δικαιούμαι ως προς τις άδειές μου, με άλλα λόγια ποια 
είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου» (Σ10). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και το πρόβλημα της αντιμετώπισής τους, από 
τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 

Τέλος, μια άλλη σημαντική κατηγορία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί στο καθημερινό τους έργο για τα οποία δηλώνουν την ανάγκη για 
επιμόρφωσή τους, σχετίζεται με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους (Μαλέτσκος 
& Μαστρογιάννης, 2013, σ. 114; Βεργίδης, 2012, σ. 100; Κυριάκη & Παρδάλη, 2012, σ. 4; 
Stein, 2011, σ. 13). 

Οι αναφορές που παραθέτουμε καταδεικνύουν και το μέγεθος του συγκεκριμένου 
προβλήματος:  

«… υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες …, χρειαζόμουν 
περισσότερη ενημέρωση» (Σ2)  

«Τα κυριότερα προβλήματα ήταν κάποια δύσκολα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 
οικογενειακά προβλήματα και ψυχολογικά θέματα… δηλαδή προβλήματα επιθετικότητας, 
δύσκολης κοινωνικής συμπεριφοράς…, είχα δυσκολίες ως προς τη διαχείριση τέτοιων 
θεμάτων, δεν πήρα την κατάλληλη ενημέρωση» (Σ6).  

«Όταν είχα Α’ τάξη ένα αγοράκι από την αρχή της χρονιάς… είχε διάσπαση προσοχής, έκανε 
φασαρία… μέσα στην τάξη, φώναζε, τραγουδούσε, χοροπηδούσε. Ήταν σα να ζούσε σε ένα 
δικό του κόσμο,…, δεν είχα την απαραίτητη ενημέρωση, δεν ήξερα τι να κάνω» (Σ13). 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Στη μελέτη αυτή επικεντρωθήκαμε στην αναζήτηση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης 
στις επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης, καθώς και στη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την 
επιτέλεση του έργου τους στην πρώτη φάση ανάληψης των καθηκόντων τους. 

Από τα δεδομένα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι τα θεματικά πεδία-ενότητες του 
προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, που βοήθησαν ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, ήταν κυρίως τα θεματικά 
πεδία, της διδακτικής μεθοδολογίας, της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, καθώς και 
της αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού τους έργου. 

Έτσι, καταδεικνύεται η συμβολή του υποσυστήματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία, που αφορούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους, στην αναγκαία ενημέρωσή τους κυρίως σε 
διοικητικά θέματα και σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή και του έργου τους . 
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Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μετά το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταβολές ως προς τον τρόπο που οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί, διδάσκουν, αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους και επιτελούν το έργο τους 
την σχολική καθημερινότητα.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη συμβολή του υποσυστήματος της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μία προσπάθεια 
προσαρμογής του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Merton, 1968, σ. 105). Ακόμη κατέδειξαν 
ότι η εισαγωγική επιμόρφωση, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, υπό την οπτική μίας πολύπλοκης διαδικασίας «μέσω της οποίας… οι 
εκπαιδευτικοί … ανανεώνουν και επεκτείνουν τη δέσμευσή τους ως φορείς αλλαγής, ,…, 
αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση και τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για 
το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης» (Day, 2003, σ. 28). Εξάλλου η αλλαγή του 
εκπαιδευτικού, ως αποτέλεσμα επαγγελματικής ανάπτυξης, εξαρτάται από τις 
προηγούμενες εμπειρίες του, τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και τη στήριξη από 
θεσμούς όπως και αυτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης (Day, 2003, σ. 53). 

Από τα δεδομένα αναδεικνύονται επίσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του έργου τους και διαφαίνονται οι επιμορφωτικές ανάγκες 
τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι εκπαιδευτικοί ως άτομα αποτελούν ξεχωριστές 
προσωπικότητες με προσωπικές ανάγκες, εκφράζουν και μια σειρά από διαφορετικές 
επιμορφωτικές ανάγκες, καθώς έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα της σχολικής 
τάξης, αλλά και σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει σχετικά με τον 
εκπαιδευτικό τους ρόλο (Βεργίδης, 2003, σ. 106). Έτσι από τα δεδομένα μας, φάνηκε ότι οι 
ερωτηθέντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κάλυψαν μερικώς τις επιμορφωτικές ανάγκες 
τους. Η πρώτη κατηγορία των επιμορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, 
αφορά στο επίμαχο ζήτημα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συνεπώς, στον 
προσανατολισμό του προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Κύρια επιμορφωτική ανάγκη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών φαίνεται ότι 
αποτελούν θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη διδακτική πράξη. Για το λόγο αυτό 
ζητούν να επιμορφωθούν, μέσω δειγματικών διδασκαλιών, και καινοτόμων διδακτικών 
πρακτικών, σχεδίων εργασίας, ή σε θέματα διαθεματικότητας. 

Η δεύτερη κατηγορία αναγκών συναρτάται με τον διοικητικό-οργανωτικό, αλλά και 
υπαλληλικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Αυτή η δεύτερη κατηγορία αναγκών, αφορά 
ιδιαίτερα, τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε 
ολιγοθέσια σχολεία. Για το λόγο αυτό, ζητούν να επιμορφωθούν «περισσότερο», σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Επιπροσθέτως, η επιμόρφωση σε θέματα 
αντιμετώπισης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη για 
τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.  

Παρά το γεγονός, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, 
είναι κατά βάση προβλήματα προσαρμογής και δομικής ενσωμάτωσης στη σχολική 
πραγματικότητα με την ευρεία έννοια, φαίνεται ότι το υποσύστημα της επιμόρφωσης 
επιτελεί μερικώς τη λειτουργία του, ως προς την κάλυψη των αναγκών και την κατάλληλη 
προετοιμασία για τη θέση και το ρόλο που θα αναλάβουν στο σύστημα του σχολείου και 
της σχολικής τάξης, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Έτσι διαφαίνονται κάποιες 
δυσλειτουργίες, στα συγκεκριμένα ζητήματα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, της 
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ενημέρωσης σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση του σχολείου και το ζήτημα των 
μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες περιορίζουν εν δυνάμει και παρακωλύουν την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος της εκπαίδευσης, μέσω των ανεπαρκειών των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα ζητήματα, κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους 
έργου (Μιχαλακόπουλος, 1997, σ. 30). 

Γίνεται συνεπώς εμφανής η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων της εισαγωγικής επιμόρφωσης, ως υποσυστήματος του εκπαιδευτικού 
συστήματος, με σκοπό τη διερεύνηση των «λειτουργικών προστακτικών-προαπαιτούμενων 
του», των βασικών δηλαδή αναγκών του, για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς του 
(Parsons, 1937, σ. 36).  

Επιπροσθέτως, το γεγονός, ότι όλοι σχεδόν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων τετραετούς φοίτησης, κάνει ενδεχομένως επιτακτικότερη την 
αλλαγή της κατεύθυνσης της εισαγωγικής επιμόρφωσης που παρέχεται στους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), προς 
συγκεκριμένα θεματικά πεδία, τα οποία να άπτονται της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και των αναδυμένων αναγκών της.  

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Στη μελέτη αυτή επικεντρωθήκαμε στην αναζήτηση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης 
στις επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης, καθώς και στη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την 
επιτέλεση του έργου τους στην πρώτη φάση ανάληψης των καθηκόντων τους. 

Από τα δεδομένα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι τα θεματικά πεδία-ενότητες του 
προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, που βοήθησαν ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, ήταν κυρίως τα θεματικά 
πεδία, της διδακτικής μεθοδολογίας, της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, καθώς και 
της αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού τους έργου. 

Έτσι, καταδεικνύεται η συμβολή του υποσυστήματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία, που αφορούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους, στην αναγκαία ενημέρωσή τους κυρίως σε 
διοικητικά θέματα και σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή και του έργου τους. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μετά το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταβολές ως προς τον τρόπο που οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί, διδάσκουν, αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους και επιτελούν το έργο τους 
στη σχολική καθημερινότητα.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη συμβολή του υποσυστήματος της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μία προσπάθεια 
προσαρμογής του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Merton, 1968, σ. 105). Ακόμη κατέδειξαν 
ότι η εισαγωγική επιμόρφωση, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, υπό την οπτική μίας πολύπλοκης διαδικασίας «μέσω της οποίας… οι 
εκπαιδευτικοί … ανανεώνουν και επεκτείνουν τη δέσμευσή τους ως φορείς αλλαγής, ,…, 
αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση και τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για 
το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης» (Day, 2003, σ. 28). Εξάλλου η αλλαγή του 
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εκπαιδευτικού, ως αποτέλεσμα επαγγελματικής ανάπτυξης, εξαρτάται από τις 
προηγούμενες εμπειρίες του, τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και τη στήριξη από 
θεσμούς όπως και αυτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης (Day, 2003, σ. 53). 

Από τα δεδομένα αναδεικνύονται επίσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του έργου τους και διαφαίνονται οι επιμορφωτικές ανάγκες 
τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι εκπαιδευτικοί ως άτομα αποτελούν ξεχωριστές 
προσωπικότητες με προσωπικές ανάγκες, εκφράζουν και μια σειρά από διαφορετικές 
επιμορφωτικές ανάγκες, καθώς έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα της σχολικής 
τάξης, αλλά και σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει σχετικά με τον 
εκπαιδευτικό τους ρόλο (Βεργίδης, 2003, σ. 106). Έτσι από τα δεδομένα μας, φάνηκε ότι οι 
ερωτηθέντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κάλυψαν μερικώς τις επιμορφωτικές ανάγκες 
τους. Η πρώτη κατηγορία των επιμορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, 
αφορά στο επίμαχο ζήτημα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συνεπώς, στον 
προσανατολισμό του προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Κύρια επιμορφωτική ανάγκη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών φαίνεται ότι 
αποτελούν θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη διδακτική πράξη. Για το λόγο αυτό 
ζητούν να επιμορφωθούν, μέσω δειγματικών διδασκαλιών, και καινοτόμων διδακτικών 
πρακτικών, σχεδίων εργασίας, ή σε θέματα διαθεματικότητας. 

Η δεύτερη κατηγορία αναγκών συναρτάται με τον διοικητικό-οργανωτικό, αλλά και 
υπαλληλικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Αυτή η δεύτερη κατηγορία αναγκών, αφορά 
ιδιαίτερα, τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε 
ολιγοθέσια σχολεία. Για το λόγο αυτό, ζητούν να επιμορφωθούν «περισσότερο», σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Επιπροσθέτως, η επιμόρφωση σε θέματα 
αντιμετώπισης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη για 
τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.  

Παρά το γεγονός, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, 
είναι κατά βάση προβλήματα προσαρμογής και δομικής ενσωμάτωσης στη σχολική 
πραγματικότητα με την ευρεία έννοια, φαίνεται ότι το υποσύστημα της επιμόρφωσης 
επιτελεί μερικώς τη λειτουργία του, ως προς την κάλυψη των αναγκών και την κατάλληλη 
προετοιμασία για τη θέση και το ρόλο που θα αναλάβουν στο σύστημα του σχολείου και 
της σχολικής τάξης, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Έτσι διαφαίνονται κάποιες 
δυσλειτουργίες, στα συγκεκριμένα ζητήματα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, της 
ενημέρωσης σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση του σχολείου και το ζήτημα των 
μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες περιορίζουν εν δυνάμει και παρακωλύουν την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος της εκπαίδευσης, μέσω των ανεπαρκειών των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα ζητήματα, κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους 
έργου (Μιχαλακόπουλος, 1997, σ. 30). 

Γίνεται συνεπώς εμφανής η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων της εισαγωγικής επιμόρφωσης, ως υποσυστήματος του εκπαιδευτικού 
συστήματος, με σκοπό τη διερεύνηση των «λειτουργικών προστακτικών-προαπαιτούμενων 
του», των βασικών δηλαδή αναγκών του, για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς του 
(Parsons, 1937, σ. 36).  

Επιπροσθέτως, το γεγονός, ότι όλοι σχεδόν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων τετραετούς φοίτησης, κάνει ενδεχομένως επιτακτικότερη την 
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αλλαγή της κατεύθυνσης της εισαγωγικής επιμόρφωσης που παρέχεται στους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), προς 
συγκεκριμένα θεματικά πεδία, τα οποία να άπτονται της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και των αναδυμένων αναγκών της. 
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Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ.  

Περίληψη. Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό την ανίχνευση των αναγκών επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, στο 
πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι ετήσια και διεξάγονται εκτός του ωρολογίου 
προγράμματος των σχολικών μονάδων, στις θεματικές ενότητες Αγωγής Υγείας, 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας. 
Δεδομένου ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών  στα εν λόγω προγράμματα 
είναι εθελοντική αλλά θεωρείται εξαιρετικά σημαντική στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, 
κρίνεται απαραίτητο από την εκπαιδευτική ηγεσία και τους αντίστοιχους Υπευθύνους 
Σχολικών Δραστηριοτήτων να πραγματοποιούνται στοχευμένες επιμορφώσεις, που να 
καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως οι ίδιοι/ες τις προσδιορίζουν, 
προκειμένου να προσφέρεται ουσιαστική στήριξη του έργου τους. Συνακόλουθα, για το 
σκοπό αυτό συντάχθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, που διατέθηκε ηλεκτρονικά 
σε σχετική ιστοσελίδα και συμπληρώθηκε ανώνυμα από τους ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των απαντήσεων προσδιόρισαν τις 
επιμορφωτικές ανάγκες και στάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στα 
αντικείμενα των προτιμώμενων θεματικών ενοτήτων, του χρόνου/τόπου/διάρκειας 
διεξαγωγής της επιμόρφωσης, των χαρακτηριστικών και του λόγου παρακολούθησής 
της. Συμπερασματικά, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη διεξαγωγής ανάλογων επιμορφωτικών 
δράσεων, διαπιστώθηκαν οι τομείς ουσιαστικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών από 
τους επιμορφωτές τους, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε ένας μηχανισμός σχεδίασης και 
υλοποίησης τέτοιων καθοδηγητικών πρωτοβουλιών προς μελλοντική αξιοποίησή του 
σε τακτική βάση.  

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων  

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και των επιστημών της Αγωγής, όπως είναι 
οι μεταρρυθμίσεις στα αναλυτικά προγράμματα, η είσοδος των Νέων Τεχνολογιών στο 
σχολείο και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση των αναγκών του σύγχρονου μαθητή, από τη 
μία, αλλά και η ταχύτητα εξέλιξης των κοινωνικών πολιτικών και πολιτιστικών δομών από 
την άλλη, έχουν τροποποιήσει την εκπαιδευτική πραγματικότητα στο σύνολό της 
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(Κατσαφούρος, 2009, 10). Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν με 
επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τους έχουν ανάγκη παροχής και αξιοποίησης 
από την πλευρά τους μιας συνεχούς επιμορφωτικής ενίσχυσης, η οποία θα οργανώνεται και 
θα πραγματοποιείται κάθε φορά με βάση τις διαπιστωμένες επιμορφωτικές τους ανάγκες.  

Η συνεχής επιμόρφωση παρέχει στον εκπαιδευτικό τη γνώση και τις δεξιότητες για να 
αντιμετωπίσει τις νέες λειτουργίες και απαιτήσεις της ραγδαίως εξελισσόμενης κοινωνίας 
(ΟΕΠΕΚ, 2007). Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και 
να είναι αποτελεσματικός, χρειάζεται επιμόρφωση και υποστήριξη από την είσοδό του στο 
επάγγελμα μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας του. Η επιμόρφωση είναι μία μακροχρόνια και 
συνεχής διαδικασία, που συνδέεται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού και θα πρέπει να τον συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 
στην εκπαίδευση (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2004). Επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια πραγματικότητα: στην ανάγκη ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών, άρα στην ανάγκη συστηματικής μελέτης των επιμορφωτικών προτιμήσεών 
τους. Η μελέτη αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη επιμορφωτικών στρατηγικών χρήσιμων 
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών που επιτελούνται μέσα από τα προγράμματα 
των Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

Θεωρητικό Πλαίσιο  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους 16 δείκτες ποιότητας για τη 
σχολική εκπαίδευση (ΕC, 2000 στο Παρδάλη & Κυριάκη, 2012) και λόγω αυτής της 
βαρύνουσας σημασίας της απασχόλησε τόσο τους φορείς άσκησης κρατικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Βεργίδης, 1996; Ξωχέλλης, 2006: 126-127), όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(2010), τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., τα στελέχη της εκπαίδευσης, όσο και τους άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς (Βεργίδης, 1993α,β). Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την 
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων απαιτείται αρχικά η διαδικασία ανίχνευσης των 
εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ένα «συστηματικό σύνολο 
διαδικασιών που αναλαμβάνονται με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη λήψη 
των αποφάσεων για ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του οργανισμού, που μπορεί να 
συνεπάγεται οργανωτικές βελτιώσεις, οργανωτική αναδιάρθρωση, ανακατανομή πόρων, ή 
απλά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού και την επίλυση 
προβλημάτων» (Μεσσάρης κ.ά., 2011, 35). Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα ορισμό, η 
ανίχνευση των αναγκών εντάσσεται στον ευρύτερο επιτελικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
οργανισμού ή του φορέα απασχόλησης, που προϋπάρχει και καθορίζει ή επανακαθορίζει 
τις επιμορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δηλαδή γενικότερος στόχος της 
ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών είναι να εξυπηρετηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στις αρχές της εκάστοτε σχολικής χρονιάς, ενώ 
ειδικότερος στόχος είναι ο προσδιορισμός εκείνων των δεξιοτήτων και γνώσεων που 
μπορούν να βελτιωθούν ή να αποκτηθούν εξ αρχής μέσω κατάρτισης (Gillet, 1973 στο 
Μεσσάρης κ.ά., 2011, 35). Σε άλλους ορισμούς περιγράφεται ως η διαδικασία 
προσδιορισμού της απόστασης μεταξύ του «τι είναι και του τι θα πρέπει να είναι» 
(Αναστασιάδης, 2010: 11) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 
χρειάζεται να καταγραφούν «οι προτιμήσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών» (Euricon, 
2007: 12). Ο Αναστασιάδης (2011) τονίζει την αναγκαιότητα της ενεργητικής εμπλοκής των 
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εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος, πριν από 
την έναρξη της επιμόρφωσης, γιατί αξιοποιούνται η εμπειρία και τα βιώματά τους, που 
αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της (Νational Foundation for 
the Improvement of Education, 1996 στο Αναστασιάδης 2011: 688). Χαρακτηριστικά 
επισημαίνεται: «Ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος οφείλει να λάβει υπόψη 
του τις εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφωμένων προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας (Duncombe & Armour 2004)». 

Οι επιμορφωτικές μέθοδοι και οι τεχνικές που επιλέγονται καθώς και τα εργαλεία που 
αξιοποιούνται, εξαρτώνται από τις επιμορφωτικές ανάγκες (Βεργίδης, 2007). Οι May & 
Fisher (2004) προτείνουν σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο ανάλυσης αναγκών, το 
οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με αυτούς, η ανίχνευση 
επάρκειας προσόντων σχετίζεται με τις υπάρχουσες ανάγκες και θέτει σε προτεραιότητα 
τον προσδιορισμό των υπαρκτών κενών σε δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση με την 
κατάρτισή τους. Δηλαδή ζήτημα καθοριστικής σημασίας είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα 
που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του οργανισμού να αντιμετωπίζονται με την 
επιμόρφωση και οι ανάγκες του να καλύπτονται από αυτή. Επιπρόσθετα δίνεται έμφαση 
στις ανάγκες που προκύπτουν από οργανωτικές αλλαγές στον οργανισμό και στην 
προσαρμογή του σε νέο τρόπο λειτουργίας, σε αλλαγή της πολιτικής του ή της φιλοσοφίας 
του οργανισμού. Οι May & Fisher (2004) λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που 
προκύπτουν από το κενό ανάμεσα στα προσόντα του προσωπικού και στην 
αποτελεσματικότητα της εργασίας. Συμπερασματικά εστιάζουν τους στόχους της 
εκπαίδευσης και στο επιδιωκόμενο επίπεδο δεξιοτήτων, που οι επιμορφούμενοι/ες 
διαθέτουν, προκειμένου να προσδιοριστεί η απόκλιση μεταξύ του πραγματικού και του 
ιδανικού επιπέδου δεξιοτήτων. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία καταγράφεται μεγάλος αριθμός ερευνών ανίχνευσης 
επιμορφωτικών αναγκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία αρχικά 
θα γίνει αναφορά σε αυτή που διεξάχθηκε το Δεκέμβριο του 2008 (Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών & Κέδρος, 2008). Με μεγάλο αριθμό δείγματος κατέληξε σε 
αξιοσημείωτα συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία της επιμόρφωσής τους. Αρχικά 
προσδιόρισε τον τρόπο αξιολόγησης της επιμόρφωσής τους, των επιμορφωτών/τριών τους, 
την επιθυμητή θεματολογία της επιμόρφωσης, το στόχο της επιμόρφωσης, το είδος του 
επιμορφωτικού προγράμματος και τους παράγοντες που διευκόλυναν τη συμμετοχή τους 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ανάλογη εκτεταμένη έρευνα έχει υλοποιηθεί και για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Euricon, 2007). Σε αυτήν εφαρμόστηκε ποιοτική έρευνα με τη 
μέθοδο της ομάδας εστίασης και ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο και δείγμα 102 
εκπαιδευτικών. Τα συμπεράσματα αναφέρονται στη διάρκεια, την περιοδικότητα, τον 
τρόπο διεξαγωγής, στη θεματολογία της επιμόρφωσης και πλαισιώνονται από τις 
αντίστοιχες προτάσεις. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αφού 
χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό δικαίωμα (Βelbenoit, 1979 στο Euricon, 2007), 
απαραίτητο στοιχείο της επαγγελματικής τους εξέλιξης (Ανθόπουλος & Δαγκλής, 1994; 
Ανδρέου, 2004; Ματθαίου, 1999; Τσολάκης, 1992), βελτίωσης της επαγγελματικής τους 
πρακτικής, άρα και του εκπαιδευτικού τους έργου (Χατζηπαναγιώτου, 2001, 27). Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι: «οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί της σημερινής εποχής θα πρέπει να 
μαθαίνουν διά βίου. Μία από τις πιο πρακτικές προσεγγίσεις είναι να τους εμπλέξουμε σε 
προγράμματα επίλυσης προβλημάτων και εμπειρικής μάθησης με τους συναδέλφους τους. 



160  Κ. Καρακιόζης, Ξ. Φουλίδη, Ε. Παπακίτσος, Χ. Παπαπανούση, Ε. Θεολογής, Α. Αργυρίου 

Όπου υπάρχει μια κουλτούρα μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα υπάρχει επίσης και 
επιτυχής μάθηση για τα παιδιά» (Tiedao, 2002: 306). Ο αποτελεσματικότερος και 
ποιοτικότερος σχεδιασμός της επιμόρφωσης κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιήσει τις 
διαπιστωμένες ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας  

Η παρώθηση/παρακίνηση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την καλή λειτουργία και 
απόδοση των σχολείων και την επίτευξη των στόχων τους. Έτσι προκύπτει η ανάγκη 
εφαρμογής από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενός 
ορθολογικού συστήματος για τη δημιουργία κινήτρων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή τους, μαζί 
με την προβολή προς τα έξω της καλής εικόνας των σχολείων. Η παρούσα έρευνα 
επικεντρώνεται στην παρουσίαση της προσπάθειας ανίχνευσης των αναγκών επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Δυτικής Αττικής.  

Η εκπαιδευτική ηγεσία και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Δυτικής 
Αττικής θεωρούν ότι η Υπηρεσία δεν αρκεί να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό αλλά 
οφείλει να φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξή του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των αναγκών των 
εκπαιδευτικών περιλαμβάνει: έρευνα πεδίου, φόρμες, ερωτηματολόγια και επικοινωνία με 
διάφορους τρόπους (δια ζώσης επικοινωνία, αλληλογραφία έντυπη ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). Επιτακτική ανάγκη είναι να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες 
των δύο φύλων καθώς και οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η ύπαρξη 
μηχανισμού εκτίμησης των αναγκών της ομάδας στόχου αποδεικνύεται από: 
ερωτηματολόγια έρευνας πεδίου, αλληλογραφία ηλεκτρονική ή/και έντυπη, τήρηση 
αρχείου επικοινωνίας. Προβλέπεται παρώθηση για τη βελτίωση και ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών με παροχή κινήτρων για την υποστήριξη του έργου τους. Ενδεικτικά 
αναφέρονται υποστηρικτικές δράσεις όπως: 

 Ενημέρωση του προσωπικού για ζητήματα ενδιαφέροντός τους. 

 Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στον προγραμματισμό και τη λήψη 
αποφάσεων για τις επιμορφώσεις καθώς και την αξιολόγησή τους. 

Επομένως, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανίχνευση των αναγκών επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής 
για την ουσιαστική στήριξη στην υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
και δράσεων των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΚΕ.ΣΥ.Π. Ελευσίνας) 
και Πολιτιστικών Θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.  

 Μέθοδος  

 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά 2015-16, 161 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων τα οποία υλοποίησαν 294 εκπαιδευτικοί είτε ως 
υπεύθυνοι/ες είτε ως συμμετέχοντες, 191 γυναίκες (65%) και 103 άντρες (35%). Ο 
συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στα προγράμματα αυτά είναι 344  
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γιατί ο/η εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να αναλάβει ή να συμμετέχει μέχρι και σε δύο 
προγράμματα. Για τις ανάγκες της έρευνας ζητήθηκε υπηρεσιακά, μέσω εγγράφου που 
εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Δ.Ε., από τους/τις εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν πρόγραμμα 
σχολικών δραστηριοτήτων τη σχολική χρονιά 2015-16 (294) να απαντήσουν ανώνυμα σε 
ηλεκτρονικό αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Στο ίδιο έγγραφο οι εκπαιδευτικοί 
ενημερώθηκαν για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, καθώς και για την 
εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας. H παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015 σε δείγμα 73 εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία 
της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ένα δομημένο ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο με σκοπό την εμπειρική εγκυρότητα της διαδικασίας, εφόσον θα 
καταγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως φορέων μετρήσιμων χαρακτηριστικών 
(Κυριαζή, 1999). Παράλληλα, η ύπαρξη μικρού αριθμού ερωτήσεων ανοικτού τύπου, 
συμβάλει στη συλλογή δεδομένων ποιοτικής έρευνας, με σκοπό να συναχθούν 
αποτελέσματα που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα και αξιοπιστία.  

Δείγμα 

Για την επιλογή τού δείγματος εφαρμόστηκε δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (Creswell, 
2011), όπου οι ερωτώμενοι συμμετείχαν εθελοντικά και υπήρξε σχετικά υψηλή 
ανταπόκριση (25%) στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, συμμετείχαν, 
απαντώντας σε ένα διαδικτυακό αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε σχολεία των δημοτικών ενοτήτων: Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Βιλίων, 
Ερυθρών, Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής, Νέας Περάμου και Μεγάρων, οι 
οποίοι στην πλειοψηφία τους (κατά 97%) έχουν υλοποιήσει κατά το παρελθόν πρόγραμμα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το 33% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι άντρες και το 
67% γυναίκες, όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε κάθε τύπο σχολείου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ημερήσιο Γυμνάσιο, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, Εσπερινό 
Γυμνάσιο, Επαγγελματικό Λύκειο, Εργαστηριακό Κέντρο ή στα σχολεία ειδικής αγωγής).  

Αναφορικά με το δείγμα (Πίνακας 1) παρατηρείται πως γενικά το δείγμα είναι σε μεγάλο 
βαθμό αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η ταύτιση των ποσοστών 
του δείγματος με το πληθυσμό αναφορικά με το φύλο (65%-35% στον πληθυσμό και 67%-
33% στο δείγμα για άνδρες και γυναίκες] και η καλή αντιπροσώπευση τα ειδικοτήτων του 
πληθυσμού στο δείγμα. Παρόλα αυτά υπερεκπροσωπούνται κάποιες ειδικότητες (π.χ. 
ΠΕ01, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ17), και υποεκπροσωπούνται άλλες π.χ. ΠΕ02 και ΠΕ03. Οι διαφορές 
αυτές είναι πιθανό να οφείλονται στο διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης με τις νέες 
τεχνολογίες, ενδεχομένως ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευτικών.  
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Πίνακας 1. Αριθμός εκπαιδευτικών δειγματικού πληθυσμού και δείγματος ανά ειδικότητα 

Ειδικότητα 

Αρ. 
εκπαιδευτικών 

που υλοποίησαν 
πρόγραμμα 

Σχολικών 
Δραστηριοτήτων 
την σχολική χρ. 

2015-16 

Ποσοστό 
εκπαιδευτικών 

που υλοποίησαν 
πρόγραμμα 

Σχολικών 
Δραστηριοτήτων 
την σχολική χρ. 

2015-16 % 

Αρ. 
εκπαιδευτικών 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ποσοστό 
εκπαιδευτικών 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΕ01 9 3,1% 5 6.8% 
ΠΕ02 83 28,2% 15 20.5% 
ΠΕ03 21 7,1% 3 4.1% 
ΠΕ04 28 9,5% 7 9.6% 
ΠΕ05 9 3,1% 2 2.7% 
ΠΕ06 14 4,8% 8 11% 
ΠΕ07 6 2,0% 1 1.4% 
ΠΕ08 8 2,7% 3 4.1% 
ΠΕ09 6 2,0% 0 0% 
ΠΕ10 4 1,4% 1 1.4% 
ΠΕ11 20 6,8% 3 4.1% 
ΠΕ12 6 2,0% 0 0% 
ΠΕ14 6 2,0% 1 1.4% 
ΠΕ15 3 1,0% 1 1.4% 
ΠΕ16 8 2,7% 2 2.7% 
ΠΕ17 5 1,7% 3 4.1% 
ΠΕ18 21 7,1% 6 8.2% 
ΠΕ19 25 8,5% 6 8.2% 
ΠΕ20 5 1,7% 3 4.1% 
ΆΛΛΟ 7 2,4% 3 4.1% 

Σύνολα 294 100,0% 73 100,0% 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με σκοπό την συλλογή 
πλήθους δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα (Cohen & Manion, 1994). Στο εισαγωγικό 
σημείωμα που προηγείται του ερωτηματολογίου δίνονται απαραίτητες πληροφορίες για 
τον ανώνυμο χαρακτήρα της έρευνας, το σκοπό της και τη διαδικασία συλλογής των 
δεδομένων. Αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου 
πολλαπλών επιλογών, οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω δεδομένα:  

 ατομικά στοιχεία τού/τής εκπαιδευτικού, 

 θεματικές ενότητες που δυνητικά θα παρακολουθούσε, 

 ημέρες και ώρες επιμόρφωσης που θα προτιμούσε, 

 διάρκεια και περιοδικότητα του προγράμματος επιμόρφωσης, 

 αξιολόγηση χαρακτηριστικών των προγραμμάτων επιμόρφωσης, 

 λόγοι παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης. 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις 
κοινωνικές επιστήμες SPSS έκδοση 17.  
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Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

Χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης 

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν ως εξαιρετικά σημαντικά χαρακτηριστικά 
της παρεχόμενης επιμόρφωσης το περιεχόμενο και τη σχέση θεωρίας με την εκπαιδευτική 
πράξη (61,6% και 69,9% αντίστοιχα). Συνολικά, το 93,1% και το 96% αντίστοιχα των 
ερωτώμενων θεωρεί το περιεχόμενο και τη σύνδεση θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης ως 
σημαντικά και εξαιρετικά σημαντικά χαρακτηριστικά.  

Επίσης, η σαφήνεια στόχων (για το 56,2%) και η επιστημονική επάρκεια των εισηγητών (για 
το 57,5%) θεωρούνται ως εξαιρετικά σημαντικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης 
επιμόρφωσης. Συνολικά, το 93,2% και το 94,5% των ερωτώμενων θεωρεί αντίστοιχα ως 
σημαντικά και εξαιρετικά σημαντικά χαρακτηριστικά τη σαφήνεια στόχων και την 
επιστημονική επάρκεια των εισηγητών. 

Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως ο τόπος/χρόνος διεξαγωγής τού σεμιναρίου και η 
οργανωτική του αρτιότητα αποτιμώνται ως ελάχιστα ή μέτρια σημαντικά για το 26%, 16,5% 
και 13,7% των ερωτώμενων αντίστοιχα. Παράλληλα, το 46,6% των ερωτώμενων θεωρεί 
απλά σημαντικό τον τόπο διεξαγωγής τού σεμιναρίου, 52,1% και 50,7% αντίστοιχα για τον 
χρόνο διεξαγωγής και την οργανωτική του αρτιότητα. 

Υπάρχει μια ισχυρά θετική συσχέτιση [r(73)=0.794, p<0.01] ανάμεσα στις στάσεις των 
εκπαιδευτικών για την καταλληλότητα του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής ενός 
επιμορφωτικού προγράμματος και μια μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 
καταλληλότητα του τόπου διεξαγωγής του και την οργανωτική του αρτιότητα [r(73)=0.467, 
p<0.01]. 

Θεματικές ενότητες 

Οι ερωτώμενοι/ες δηλώνουν πως θα επέλεγαν προγράμματα επιμόρφωσης σε μια σειρά 
από θέματα όπως (Πίνακας 2): Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον (61,6%),  
Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον (46,5%), Νέες Τεχνολογίες στις 
Σχολικές Δραστηριότητες (46,5%),  και Ανθρώπινα Δικαιώματα (41%).  

Πίνακας 2. Θεματικές ενότητες που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί 

Θεματική ενότητα 
Αριθμός 

εκπαιδευτικών 
Ποσοστά % 

Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον 45 61,6% 

Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον 34 46,6% 

Νέες τεχνολογίες στις Σχολικές Δραστηριότητες 34 46,6% 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 30 41,1% 

Διαδίκτυο 28 38,4% 

Φωτογραφία 28 38,4% 

Λήψη Απόφασης (ΣΕΠ) 27 37,0% 

Αυτογνωσία (ΣΕΠ) 27 37,0% 

Κινηματογράφος 27 37,0% 
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Ομάδες διαμεσολάβησης και επανορθωτική δικαιοσύνη 26 35,6% 

Διαφυλικές Σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή 24 32,9% 

Ρατσισμός 24 32,9% 

Θέατρο 21 28,8% 

Μουσεία- αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία 19 26,0% 

Κριτική προσέγγιση της πληροφορίας (ΣΕΠ) 18 24,7% 

Φιλαναγνωσία  18 24,7% 

Πρόληψη για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) 17 23,3% 

Λογοτεχνία 17 23,3% 

Ιστορία- Μυθολογία 16 21,9% 

Λαογραφία 16 21,9% 

Ναρκωτικά – Κάπνισμα – Αλκοόλ 15 20,5% 

Μετάβαση (ΣΕΠ) 14 19,2% 

Διατροφή 12 16,4% 

Αισθητική Αγωγή  12 16,4% 

Έμφυλες διακρίσεις 12 16,4% 

Μουσική 9 12,3% 

Χουλιγκανισμός 7 9,6% 

Πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες 5 6,8% 

Υπάρχει μια σειρά από θεματικές ενότητες που επιλέγονται κυρίως από εκπαιδευτικούς 
που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές, π.χ. οι Ομάδες διαμεσολάβησης και επανορθωτική 
δικαιοσύνη (από το 47,8% όσων έχουν μεταπτυχιακές σπουδές) και Ρατσισμός ή Διαφυλικές 
Σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή από το 43,5%. 

Θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί κυρίως από γυναίκες εκπαιδευτικούς (με τα 
αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο όσων έχουν επιλέξει αυτές τις θεματικές ενότητες) 
αποτελούν μεταξύ άλλων (Πίνακας 3): η Λογοτεχνία (94,1%) , η Αισθητική Αγωγή (91,7%), η 
Λαογραφία (87,5%) και η Φιλαναγνωσία (83,3%). 

Πίνακας 3. Επιλογή θεματικών ενοτήτων κατά φύλο 

 
Θεματική ενότητα 

 
 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρες Γυναίκες 

Διαδίκτυο Αρ. Εκπαιδευτικών 8 20 28 

% στη Θεματική Ενότητα 28,6% 71,4%   

% στο Φύλο 33,3% 40,8%   

Πρόληψη για 
Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα (ΣΜΝ) 

Αρ. Εκπαιδευτικών 5 12 17 

% στη Θεματική Ενότητα 29,4% 70,6%   

% στο Φύλο 20,8% 24,5%   

Διατροφή Αρ. Εκπαιδευτικών 3 9 12 

% στη Θεματική Ενότητα 25,0% 75,0%   

% στο Φύλο 12,5% 18,4%   

Διαφυλικές Σχέσεις - 
Σεξουαλική Αγωγή 

Αρ. Εκπαιδευτικών 10 14 24 

% στη Θεματική Ενότητα 41,7% 58,3%   

% στο Φύλο 41,7% 28,6%   
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Ναρκωτικά – Κάπνισμα 
– Αλκοόλ 

Αρ. Εκπαιδευτικών 6 9 15 

% στη Θεματική Ενότητα 40,0% 60,0%   

% στο Φύλο 25,0% 18,4%   

Ομάδες 
διαμεσολάβησης και 

επανορθωτική 
δικαιοσύνη 

Αρ. Εκπαιδευτικών 8 18 26 

% στη Θεματική Ενότητα 30,8% 69,2%   

% στο Φύλο 33,3% 36,7%   

Πρόληψη για 
μολυσματικές ασθένειες 

Αρ. Εκπαιδευτικών 3 2 5 

% στη Θεματική Ενότητα 60,0% 40,0%   

% στο Φύλο 12,5% 4,1%   

Ρατσισμός Αρ. Εκπαιδευτικών 8 16 24 

% στη Θεματική Ενότητα 33,3% 66,7%   

% στο Φύλο 33,3% 32,7%   

Χουλιγκανισμός Αρ. Εκπαιδευτικών 2 5 7 

% στη Θεματική Ενότητα 28,6% 71,4%   

% στο Φύλο 8,3% 10,2%   

 Ανθρώπινα Δικαιώματα Αρ. Εκπαιδευτικών 6 24 30 

% στη Θεματική Ενότητα 20,0% 80,0%   

% στο Φύλο 25,0% 49,0%   

Λήψη Απόφασης (ΣΕΠ) Αρ. Εκπαιδευτικών 10 17 27 

% στη Θεματική Ενότητα 37,0% 63,0%   

% στο Φύλο 41,7% 34,7%   

Αυτογνωσία (ΣΕΠ) Αρ. Εκπαιδευτικών 6 21 27 

% στη Θεματική Ενότητα 22,2% 77,8%   

% στο Φύλο 25,0% 42,9%   

Μετάβαση (ΣΕΠ) Αρ. Εκπαιδευτικών 5 9 14 

% στη Θεματική Ενότητα 35,7% 64,3%   

% στο Φύλο 20,8% 18,4%   

Κριτική προσέγγιση της 
πληροφορίας (ΣΕΠ) 

Αρ. Εκπαιδευτικών  6 12 18 

% στη Θεματική Ενότητα 33,3% 66,7%   

% στο Φύλο 25,0% 24,5%   

Φιλαναγνωσία Αρ. Εκπαιδευτικών  3 15 18 

% στη Θεματική Ενότητα 16,7% 83,3%   

% στο Φύλο 12,5% 30,6%   

Θέατρο Αρ. Εκπαιδευτικών  4 17 21 

% στη Θεματική Ενότητα 19,0% 81,0%   

% στο Φύλο 16,7% 34,7%   

Αρ. Εκπαιδευτικών 3 13 16 

 Ιστορία- Μυθολογία % στη Θεματική Ενότητα 18,8% 81,3%   

% στο Φύλο 12,5% 26,5%   

Αρ. Εκπαιδευτικών  7 20 27 

 Κινηματογράφος % στη Θεματική Ενότητα 25,9% 74,1%   

% στο Φύλο 29,2% 40,8%   

Αρ. Εκπαιδευτικών  2 14 16 

Λαογραφία % στη Θεματική Ενότητα 12,5% 87,5%   

% στο Φύλο 8,3% 28,6%   
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Αρ. Εκπαιδευτικών  1 16 17 

Λογοτεχνία % στη Θεματική Ενότητα 5,9% 94,1%   

% στο Φύλο 4,2% 32,7%   

 Μουσεία- 
αρχαιολογικοί χώροι, 

μνημεία 

Αρ. Εκπαιδευτικών  4 15 19 

% στη Θεματική Ενότητα 21,1% 78,9%   

% στο Φύλο 16,7% 30,6%   

Φωτογραφία Αρ. Εκπαιδευτικών  8 20 28 

% στη Θεματική Ενότητα 28,6% 71,4%   

% στο Φύλο 33,3% 40,8%   

Μουσική Αρ. Εκπαιδευτικών  2 7 9 

% στη Θεματική Ενότητα 22,2% 77,8%   

% στο Φύλο 8,3% 14,3%   

Αισθητική Αγωγή Αρ. Εκπαιδευτικών  1 11 12 

% στη Θεματική Ενότητα 8,3% 91,7%   

% στο Φύλο 4,2% 22,4%   

Διαχείριση της 
διαφορετικότητας στο 
σχολικό περιβάλλον 

Αρ. Εκπαιδευτικών  9 25 34 

% στη Θεματική Ενότητα 26,5% 73,5%   

% στο Φύλο 37,5% 51,0%   

Έμφυλες διακρίσεις Αρ. Εκπαιδευτικών  3 9 12 

% στη Θεματική Ενότητα 25,0% 75,0%  

% στο Φύλο 12,5% 18,4%   

Διαχείριση 
συγκρούσεων στο 

σχολικό περιβάλλον 

Αρ. Εκπαιδευτικών  15 30 45 

% στη Θεματική Ενότητα 33,3% 66,7%  

% στο Φύλο 62,5% 61,2%   

Νέες τεχνολογίες στις 
Σχολικές 

Δραστηριότητες 

Αρ. Εκπαιδευτικών  9 25 34 

% στη Θεματική Ενότητα 26,5% 73,5%  

% στο Φύλο 37,5% 51,0%   

 

Επίσης, υπάρχει μια σειρά από θεματικές ενότητες που επιλέγονται σε μεγάλο ποσοστό 
από γυναίκες εκπαιδευτικούς Πίνακας 3), π.χ. επιλέγονται οι Νέες Τεχνολογίες στις Σχολικές 
Δραστηριότητες και η Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον (από το 
51% του συνόλου των γυναικών εκπαιδευτικών), η Φωτογραφία, ο Κινηματογράφος και το 
Διαδίκτυο (από το 41% του συνόλου των γυναικών εκπαιδευτικών), η Αυτογνωσία (ΣΕΠ) και 
τέλος τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (από το 43% και 49% αντίστοιχα του συνόλου των 
γυναικών εκπαιδευτικών). 

Αντίστοιχα, το 41,6% του συνόλου των ανδρών εκπαιδευτικών (Πίνακας 3) επιλέγει τις 
Διαφυλικές Σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή. Τέλος, υπάρχει μια θεματική ενότητα που 
επιλέγεται σε μεγάλο ποσοστό (61%-62%) τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες 
εκπαιδευτικούς: η Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Οι θεματικές ενότητες 
όπου οι άντρες ερωτώμενοι υπερεκπροσωπούνται σε σχέση με το μέσο όρο αποτελούν: οι 
Διαφυλικές Σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή (41,7% του συνόλου των ερωτώμενων που 
επέλεξαν την συγκεκριμένη θεματική ενότητα), τα Ναρκωτικά – Κάπνισμα – Αλκοόλ (40%) 
και η Πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες (60%).  
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 Λόγοι παρακολούθησης  προγράμματος επιμόρφωσης 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους λόγους για τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 
(Πίνακας 4). Ειδικότερα, η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η απόκτηση 
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αποτιμώνται ως εξαιρετικά σημαντικά για το 68,5% και 65,8% 
αντίστοιχα των ερωτώμενων. Συνολικά, το 91,8% και 93,2% θεωρούν ως σημαντικό και 
εξαιρετικά σημαντικό την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως το να περνάει καλά ο/η εκπαιδευτικός και η ευκαιρία για 
αλλαγή στην καθημερινή του ρουτίνα αναγνωρίζονται ως καθόλου, ελάχιστα ή μέτρια 
σημαντικά (Πίνακας 4) για το 79,5% και το 82,1% αντίστοιχα των ερωτώμενων. 

Θεωρείται ως σημαντικό ή εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό για το 60,3% των 
ερωτώμενων η ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους (Πίνακας 4) και μόνο για το 
42,5% και το 44,1% αντίστοιχα η τόνωση της αυτοπεποίθησης και η χρησιμότητα για 
επαγγελματική ανέλιξη (Πίνακας 4). 

Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης με 
σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κυρίως από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 
(75,5%), αντίθετα για τους άντρες μόνο για το 45,8%. Συνολικά, ως σημαντική και εξαιρετικά 
σημαντική, θεωρείται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το 96% των γυναικών και για 
το 87,5% των ανδρών εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 4. Λόγοι παρακολούθησης ενός προγράμματος επιμόρφωσης 

Αν κρίνω ότι βελτιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού μου έργου Σύνολο 

   Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  
 Αριθμός Εκπαιδευτικών 1  5 17 50 73 

% στο Σύνολο 1,4%  6,8% 23,3% 68,5% 100,0% 

Αν κρίνω ότι θα αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες 

 
 Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  

Αριθμός Εκπαιδευτικών   5 20 48 73 
% στο Σύνολο   6,8% 27,4% 65,8% 100,0% 

Αν κρίνω ότι είναι χρήσιμο για την επαγγελματική μου εξέλιξη 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  
Αριθμός Εκπαιδευτικών 5 9 19 23 17 73 

% στο Σύνολο 6,8% 12,3% 26,0% 31,5% 23,3% 100,0% 

Αν κρίνω ότι τονώνει την αυτοπεποίθησή μου 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  
Αριθμός Εκπαιδευτικών 15 9 18 18 13 73 

% στο Σύνολο 20,5% 12,3% 24,7% 24,7% 17,8% 100,0% 

Αν κρίνω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξω τη ρουτίνα μου για λίγο 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  
Αριθμός Εκπαιδευτικών 22 26 12 9 4 73 

% στο Σύνολο 30,1% 35,6% 16,4% 12,3% 5,5% 100,0% 

   Αν κρίνω ότι θα περάσω καλά  

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  
Αριθμός Εκπαιδευτικών 28 16 14 13 2 73 

% στο Σύνολο 38,4% 21,9% 19,2% 17,8% 2,7% 100,0% 

Αν κρίνω ότι θα ανταλλάξω απόψεις με συναδέλφους/ισσες 
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  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ  

Αριθμός Εκπαιδευτικών 1 9 19 24 20 73 

% στο Σύνολο 1,4% 12,3% 26,0% 32,9% 27,4% 100,0% 

 
Παρατηρείται μια μέτρια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με τους παρακάτω λόγους που θα επέλεγαν για να παρακολουθήσουν ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα: 

α) ανάμεσα στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου [r(73)=0.64 , p<0.01], 

β) στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης [r(73)=0,462, p<0.01],  

γ) μεταξύ της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και της επιστημονικής 
επάρκειας των επιμορφωτών [r(73)=0.431, p<0.01],  

δ) ανάμεσα στην ευκαιρία για αλλαγή της ρουτίνας και με το να περάσει καλά ο/η 
εκπαιδευτικός [r(73)=0.626, p<0.01],  

ε) στην ευκαιρία για αλλαγή της ρουτίνας και την τόνωση της αυτοπεποίθησης 
του/της εκπαιδευτικού [r(73)=0.412, p<0.01] και  

στ) μεταξύ της τόνωσης της αυτοπεποίθησης με τη χρησιμότητα για επαγγελματική 
ανέλιξη [r(73)=0.478, p<0.01].  

Άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος επιμόρφωσης 

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν επιλέγουν η επιμόρφωση 
να λάβει χώρα σε μια ή δύο ημέρες (86,3% συνολικά: 31,5% για μια ημέρα, 21,9% σε δύο 
ημέρες συνεχόμενες και 32,9% σε δύο ημέρες μη συνεχόμενες) και μέγιστη διάρκεια ωρών 
επιμόρφωσης ανά ημέρα δυο ώρες (36,1%) ή τρεις ώρες (37,5%).  

Τέλος, αναφορικά με την περιοδικότητα του προγράμματος επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί 
επιλέγουν κυρίως ανά τακτά χρονικά διαστήματα (56,2%) ή στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
(24,7%).  

Συμπεράσματα  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει πως σημαντικό ποσοστό 
εκπαιδευτικών ενδιαφέρεται ουσιαστικά να συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις, σε ένα 
μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων. Προτιμούν περισσότερο ενότητες που σχετίζονται 
ευρύτερα με την εκπαιδευτική πρακτική, όπως η διαχείριση συγκρούσεων, η διαχείριση της 
διαφορετικότητας ή οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες επιλέγονται τόσο από άνδρες, αλλά και 
από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, στην περίπτωση των εξειδικευμένων θεματικών 
ενοτήτων, οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά ανάλογα με το φύλο των 
εκπαιδευτικών.  

Ακόμα σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στην επιμόρφωση συμπεραίνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ σημαντικούς παράγοντες: τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού τους έργου και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Παράλληλα, 
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δεν μπορούν να παραγνωριστούν παράγοντες, όπως η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
εκπαιδευτικών και η επαγγελματική τους ανέλιξη.  

Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν πως η επιμόρφωση για ένα σημαντικό αριθμό 
εκπαιδευτικών αποτελεί συνεχή και δια βίου διαδικασία στην οποία παράγοντες όπως το 
φύλο παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών των εκπαιδευτικών. 

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε μια σειρά από περιορισμούς, οι 
οποίοι χρειάζεται να επισημανθούν. Αρχικά, επιλέχθηκε αποκλειστικά η ποσοτική μέθοδος 
συλλογής των δεδομένων. Επίσης, τίθενται ζητήματα αντιπροσωπευτικότητας του 
δείγματος, του περιορισμένου αριθμού των απαντήσεων (73 εκπαιδευτικοί) καθώς και το 
ότι η διαδικασία υλοποιήθηκε αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Είναι πολύ 
πιθανό για παράδειγμα η διαδικασία που ακολουθήθηκε να αποθάρρυνε όσους/ες 
εκπαιδευτικούς έχουν περιορισμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες ή είναι αρνητικοί σε 
δράσεις που διοργανώνονται εν γένει από τη διοίκηση. Αντίστοιχα, ο αριθμός του 
δείγματος (25% σε σχέση με τον πληθυσμό) καθώς και η σχετική αντιστοιχία με τις 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών και η σχεδόν απόλυτη αναλογία με το φύλο υποδηλώνει 
αντιπροσωπευτικότητα σε σχέση με τον πληθυσμό, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν γενικεύσιμα, αλλά ως μια προσπάθεια διερεύνησης των 
εκπαιδευτών αναγκών των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Δ.Ε. 

Επίλογος 

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, πριν από την έναρξη ενός 
προγράμματος επιμόρφωσης, είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για την 
αποτελεσματικότητά του (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει 
πιθανότητες επιτυχίας όταν κατά το σχεδιασμό του διερευνά τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων, προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου και 
προγραμματίζει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης (Τζόβλα & Κούκης, 2015). 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά 
της ομάδας-στόχου, προσδιορίστηκαν οι προτιμήσεις, οι ανάγκες και οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών της περιοχής Δυτικής Αττικής σχετικά με την επιμόρφωσή τους για την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να ληφθούν υπόψη στη 
διαμόρφωση στοχευμένων επιμορφώσεων για την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. 
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών ως προς τη διεξαγωγή των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
εφόσον είναι ενδιαφέρον το περιεχόμενο και υπάρχει σύνδεση της θεωρίας με την 
εκπαιδευτική πράξη.  
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Περίληψη. Τα τελευταία χρόνια οι διευθυντές των σχολείων θεωρούνται το κλειδί για 
την επιτυχία της συμπεριληπτικής διαδικασίας. Πως ακριβώς όμως, θα πρέπει να 
λειτουργήσει ο διευθυντής ενός σχολείου στο οποίο στεγάζεται μια Ειδική Μονάδα, 
ώστε να δημιουργηθεί στην πράξη ένα σχολείο για όλους; Η παρούσα έρευνα έχει ως 
βασικό στόχο της να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά του διευθυντή, ο οποίος δύναται να 
οδηγήσει τους μαθητές των Ειδικών Μονάδων στη συμπερίληψη. Το παρόν άρθρο 
βασίζεται στη χρήση της έρευνας δράσης σε ένα Γυμνάσιο της Κύπρου. Η έρευνα αυτή 
καταλήγει στην άποψη ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τη χρήση ενός 
συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας, ώστε να οδηγηθούμε στη δημιουργία 
συμπεριληπτικών περιβαλλόντων για τους μαθητές που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες, 
αλλά να εκμεταλλευτούμε τη θεωρία των μοντέλων ηγεσίας καταλήγοντας σε 
συγκεκριμένα ηγετικά χαρακτηριστικά που αρμόζουν σε σχολεία στα οποία 
λειτουργούν Ειδικές Μονάδες. 

Λέξεις κλειδιά: Διευθυντής, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, Μοντέλα Ηγεσίας, Ειδική 
Μονάδα.  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν άτομα, που εξαιτίας κάποιων 
χαρακτηριστικών τους βιώνουν συναισθήματα περιθωριοποίησης (Jan & Ahsan, 2013). Στα 
άτομα αυτά συγκαταλέγονται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να 
επωφεληθούν από την ενσωμάτωσή τους (Symeonidou, 2015), στα σχολεία της γειτονιάς 
τους, μια προσπάθεια που τα τελευταία χρόνια έχει μεγιστοποιηθεί (Oluremi, 2015). 

Αναφέροντας τον όρο συμπεριληπτική εκπαίδευση καταρχάς εννοούμε την εκπαίδευση του 
κάθε παιδιού στο σχολείο της γειτονιάς του, εστιάζοντας την προσοχή μας στο περιβάλλον, 
όπου τα παιδιά εκπαιδεύονται, παρά στο ίδιο το παιδί, αλλά και στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης που παρέχεται για όλα τα παιδιά (Μέσσιου, 2002). Ο όρος  περικλείει όλους 
τους μαθητές που διαφέρουν, όπως οι δίγλωσσοι, όσοι ανήκουν σε διαφορετικό πολιτισμό 
(Celoria, 2016), έχουν διαφορετική θρησκεία, μιλούν διαφορετική γλώσσα ή διαφέρουν 
λόγω εμφάνισης. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών έχουν δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου οι «Ειδικές Μονάδες». Η Ειδική Μονάδα είναι σύμφωνα με τους 
«Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες» κανονισμούς του 2001 
(Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001):  
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«ένας χώρος ενταγμένος και ενσωματωμένος σε συνηθισμένα σχολεία, στον οποίο 
φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες».  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι μαθητές για τους οποίους έχει 
εγκριθεί η παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορούν να φοιτήσουν σε ειδική 
μονάδα που λειτουργεί σε συνηθισμένο σχολείο. Οι χώροι στους οποίους στεγάζονται οι 
Ειδικές Μονάδες πρέπει να στεγάζονται σε κτήρια άνετα και προσπελάσιμα σε όλους τους 
μαθητές. Ο διευθυντής του συνηθισμένου σχολείου στο οποίο στεγάζεται η ειδική μονάδα 
έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της» (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001). Ίσως όμως, ο 
ίδιος ο  νόμος και η πολιτική που επικρατεί στα σχολεία να τα περιθωριοποιεί (Αγγελίδης, 
Χαραλάμπους & Βρασίδας, 2004). Κάτι τέτοιο πιθανόν να συμβαίνει και με τα παιδιά που 
φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες (Angelides & Michaelidou, 2007). 

Με βάση την άποψη ότι ο διευθυντής έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις 
αποφάσεις, που αφορούν στις πρακτικές των σχολείων, υποστηρίζεται ότι το μοντέλο 
ηγεσίας, που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση, ενδεχομένως να συμβάλει και στη 
διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής της εκπαίδευσης μαθητών που βιώνουν 
οποιαδήποτε διαφορετικότητα (Ιάσονος & Ζεμπύλας, 2008). 

Ο ρόλος του διευθυντή στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Ο τρόπος λειτουργίας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο έχει κατακριθεί  
(Αγγελίδης 2004; Φτιάκα, 2000) αφού, παρά το γεγονός ότι πολλά παιδιά εντάχθηκαν στο 
σχολείο της γειτονιάς τους, φαίνεται ότι εξακολουθούν να περιθωριοποιούνται από τους 
συμμαθητές τους (Παντελιάδου & Λαμπροπούλου, 2000) και από την ίδια την κοινωνία 
(Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

Ένας βασικός όμως φραγμός στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ίσως να 
είναι οι απόψεις των διευθυντών σχετικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι οποίες  
πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στις απόψεις των εκπαιδευτικών (Αγγελίδης, Χαραλάμπους & 
Βρασίδας, 2005; Αγγελίδης Νικολάου & Κλεάνθους, 2005). Ταυτόχρονα όμως, οι ηγέτες 
μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των παιδιών αυτών (DiPaola 
& Thomas, 2003; Praisner, 2003), αν οικειοποιηθούν το όραμα της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης, συνδέοντας το με τις πράξεις τους (Doyle, 2002) και ελέγχοντας εάν οι 
εκπαιδευτικοί και το προσωπικό εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση (Bauer & Brawn, 
2001), ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, δημιουργώντας μια 
νέα που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους (Ceithwood, Jantzi & Steinback, 1999). 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαπιστωθεί μια έντονη συζήτηση σχετικά με τον 
καταλληλότερο τύπο, μοντέλο ηγεσίας που θα ταίριαζε καλύτερα στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Αναφερόμενοι σε τύπο, μοντέλο, στυλ ηγεσίας, εννοούμε τον τρόπο με τον 
οποίο ο ίδιος ο ηγέτης αντιλαμβάνεται και καθορίζει το ρόλο του μέσα στη σχολική 
κοινότητα, πώς δείχνει δηλαδή την εξουσία που έχει λόγω της θέσης του και τον τρόπο που 
συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Χριστοφίδου & Πασιαρδής, 2006).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως τα παραδοσιακά μοντέλα ηγεσίας που 
επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο, το όποιο κατέχει την εξουσία φαίνεται ότι έχουν 
αποτύχει στις μέρες μας. Επιβάλλεται λοιπόν, να δώσουν τη θέση τους σε πιο δημοκρατικά 
μοντέλα που υποστηρίζουν τη συνεργασία και ευνοούν το κλίμα της συμπεριληπτικής 
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εκπαίδευσης στα σχολεία (Jones, Forlin & Gillies, 2013). Γι’ αυτό, το κάθε μέλος πρέπει να 
δρα εκ μέρους και για το καλό των υπόλοιπων. 

Σήμερα ένας διευθυντής σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο έχει την ευθύνη για την 
οργάνωση του, για την αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του και είναι ελεύθερος να 
σχεδιάσει, να υλοποιήσει, και να αξιολογήσει το δικό του σχέδιο δράσης με βάση τα 
δεδομένα του σχολείου του (Κωνσταντίνου, 2001), στα πλαίσια βέβαια των σχετικών 
νομοθεσιών και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέρα από τα διοικητικά του 
καθήκοντα δηλαδή είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό 
της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και 
την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου των Διδασκόντων (Φολέρου -Τσερούλη & 
Φρειδερίκου, 1991).  

Επομένως, ένας διευθυντής στην Κύπρο έχει αρκετά καθήκοντα, αλλά και αρκετές 
δικαιοδοσίες, οι οποίες μέσα από τον ορθό χειρισμό του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
ένα αποτελεσματικό σε πολλούς τομείς σχολείο. Ας μη ξεχνάμε βέβαια, ότι στα Γυμνάσια 
της Κύπρου υπάρχουν συνήθως περίπου τέσσερις με έξι Βοηθοί Διευθυντές, (αναλόγως του 
αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για τη διευκόλυνση του έργου του Διευθυντή.  

Ας επιχειρήσουμε λοιπόν, στο σημείο αυτό να πραγματοποιήσουμε μια ανασκόπηση της 
διαθέσιμης διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τρεις βασικές μορφές εκπαιδευτικής 
ηγεσίας, οι οποίες θεωρώ ότι θα συμβάλουν στην επιτυχή διεκπεραίωση της έρευνας, αφού 
θα προσφέρουν ιδέες και θα εισαγάγουν νέα ηγετικά χαρακτηριστικά που πιθανόν να 
συντελέσουν στη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικού ηγέτη. 

Μετασχηματιστική ηγεσία 

Η επικρατέστερη μορφή ηγεσίας στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να είναι η 
μετασχηματιστική (transformational), η οποία μεταχειρίζεται τον καθένα ως 
προσωπικότητα ξεχωριστή, προσπαθώντας να αναπτύξει τις δυνατότητές του (Balyer, 
2012). 

Σύμφωνα με τον Lentz (2012), ανάμεσα σε άλλα τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 
μετασχηματιστούν από τον ηγέτη στο χώρο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι ο ρόλος 
των γονέων και των μαθητών, προετοιμάζοντας τους καλύτερα για τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσουν, αλλά και ο ρόλος του προσωπικού του σχολείου, που οφείλει να αναλύει 
καταστάσεις και να εξάγει συμπεράσματα. Έτσι, οι ηγέτες θα προωθήσουν δυναμικούς 
στόχους, ενθαρρύνοντας τους υφιστάμενους τους και όσους σχετίζονται με τα θέματα του 
σχολείου να τους φέρουν σε πέρας. Γι’ αυτό ένας τέτοιος ηγέτης οφείλει να είναι 
αμερόληπτος, εύστοχος κριτής, να καθορίζει στόχους, προσδοκίες, διαδικασίες και 
παράλληλα να συμβουλεύεται τα μέλη του προσωπικού πριν παρθούν αποφάσεις, δίνοντας 
έτσι στο προσωπικό τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων (Κιρκιγιάννη, 
2011). 

Συναλλακτική ηγεσία 

Το δεύτερο πιο πολυσυζητημένο στη διεθνή βιβλιογραφία μοντέλο είναι η συναλλακτική 
(transactional) ηγεσία. Σύμφωνα με αυτό, ο ηγέτης φροντίζει για την ανταλλαγή σχέσεων 
μεταξύ του ηγέτη και των υφισταμένων του, ενώ παράλληλα διαθέτει  άποψη σχετικά με το 
τι περιμένουν από αυτόν (Σαββίδης, 2013).  Πληροφορεί εξαρχής ξεκάθαρα το προσωπικό 
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σχετικά με τις προσδοκίες του, αλλά και σχετικά με την πρόθεσή του να το ανταμείψει αν 
εργαστεί ικανοποιητικά, ενώ σε περίπτωση που παραβεί κάποιος τους κανόνες, επεμβαίνει 
για να θεραπεύσει τα σοβαρά λάθη, αποφεύγοντας την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης 
(Avci, 2015).  

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Mahdinezhad, Suandi, Silong, Binti & Omar (2013), η 
συναλλακτική ηγεσία δομείται σε μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στο 
προσωπικό και τον ηγέτη. Ο ηγέτης εντοπίζει τις ανάγκες του προσωπικού, τις ικανοποιεί 
και έπειτα τις εξαργυρώνει με έργο (Παπαδοπούλου, 2012). Το βασικότερο μειονέκτημα 
του μοντέλου αυτού είναι ότι δεν εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη δέσμευση σε αξίες που 
προκύπτουν από την συναλλαγή μεταξύ ηγέτη και υφιστάμενου (Bush, 2008). 

Κατανεμημένη ηγεσία 

Σύμφωνα με το επιμεριστικό ή κατανεμημένο (shared or distributed) μοντέλο, η ηγεσία 
αποτελεί  προϊόν της συλλογικής δράσης  των ατόμων και διαμοιρασμού των εξουσιών 
(Γιάγκου & Θεοφιλίδης, 2012). Βέβαια, αν χρησιμοποιηθεί ως βάση το μοντέλο αυτό, δεν 
υπονοείται σε καμία περίπτωση ότι όλοι οι εργαζόμενοι ασκούν ηγεσία ταυτόχρονα. Στο 
χώρο της εκπαίδευσης, η ηγεσία κατανέμεται στη διευθυντική ομάδα, τους εκπαιδευτικούς, 
τα μαθητικά συμβούλια και το σύλλογο γονέων, του οποίου ο ηγέτης αξιοποιεί τις 
ικανότητες (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014).  

Το μοντέλο αυτό ανοίγει μεγάλες ευκαιρίες για εξέλιξη, αφού τα εμπλεκόμενα άτομα 
μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον με ένα ουσιώδη, ώριμο και υποστηρικτικό τρόπο 
(O’Donovan, 2015). Μάλιστα, ο Seltzer (2011) επισημαίνει ότι η κατανεμημένη ηγεσία είναι 
κατάλληλη για εφαρμογή στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, αφού εφαρμόζεται μέσα από 
την αλληλεξάρτηση και τη συνεργασία, ενώ διευκολύνει τη διαδικασία του συνεχούς 
ανασχηματισμού, ώστε να επιβεβαιώσει την επίτευξη των στόχων που τίθενται, καθώς 
επίσης και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών, όπως τους αρμόζει (DiPaola & 
Thomas, 2003). Παράλληλα επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αλλαγή, τη 
καινοτομία, το συντονισμό, το κοινό όραμα, τους κοινούς στόχους, την αφοσίωση, τη 
δέσμευση, τη συνεκτική κουλτούρα και την κοινή δικαιοσύνη (Γόγολα, 2016).  

Λαμβάνοντας υπόψη τη γραμμικότητα που χαρακτηρίζει το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα 
μοντέλα ηγεσίας που δύναται να εφαρμοστεί στον κυπριακό εκπαιδευτικό χώρο είναι η 
κατανεμημένη ηγεσία (Πισιήα – Πιερουλλή, 2015). Δυστυχώς όμως, ακόμα δεν υφίστανται 
επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν εάν υπάρχουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, 
για τα οποία να είναι υπεύθυνο το συγκεκριμένο μοντέλο (Leithwood, Mascall & Strauss, 
2009). Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρμογή της είναι οι μειωμένοι 
οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στη διάθεση του σχολικού οργανισμού (Πισιήα – 
Πιερουλλή, 2015). Ταυτόχρονα, εμπόδιο αποτελούν και τα θεσμοθετημένα καθήκοντα του 
διευθυντή, το μέγεθος και η δομή του σχολείου, η ελλιπής ειδίκευση, η απουσία 
επιμόρφωσης, η απειρία των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα, η έλλειψη 
ελευθέρου χρόνου και η έλλειψη συλλογικής κουλτούρας (Γόγολα, 2016). 

Παρόλ΄ αυτά, σύμφωνα με τον Κυθραιώτη (2010), μόνο οι Βοηθοί Διευθυντές στα κυπριακά 
σχολεία εμπλέκονται στην εφαρμογή της κατανεμημένης μορφής ηγεσίας, απλά γιατί 
θεωρούν απαραίτητη την εμπλοκή τους, αφού και αυτοί είναι μέλη της διευθυντικής 
ομάδας. Όμως, για να θεωρηθεί γνήσια η κατανεμημένη εκπαιδευτική ηγεσία, πρέπει 
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απαραιτήτως να λαμβάνουν μέρος σε αυτήν, τόσο ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί, όσο 
και οι μαθητές, το βοηθητικό προσωπικό και οι γονείς (Corrigan, 2013). 

Μεθοδολογία 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία έχει βασιστεί η έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

 Ποιο μοντέλο ηγεσίας είναι καταλληλότερο για εφαρμογή στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν Ειδικές Μονάδες; 

 Με ποιους τρόπους μπορεί να προωθηθεί η εφαρμογή του μοντέλου αυτού; 

Στην έρευνα αυτή έχει ακολουθηθεί η χρήση ποιοτικής μεθοδολογίας και συγκεκριμένα της 
συμμετοχικής έρευνας δράσης, η οποία βασίστηκε στο κλασσικό σπειροειδές µοντέλο µε τα 
στάδια του σχεδιασμού, της δράσης, της παρατήρησης, του στοχασμού, του 
επανασχεδιασμού. Επομένως, στην έρευνα αυτή ο ερευνώμενος λειτουργεί και ως 
ερευνητής.  

Η έρευνα αυτού του είδους προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια μοναδική ευκαιρία. Του 
επιτρέπει να αποτελέσει βασικό μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, δίνοντας του την 
ευκαιρία να διαθέτει προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες σε σχέση με τον οργανισμό και 
τους ανθρώπους που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν. Επιπλέον, ο ερευνητής έχει τη 
δυνατότητα να μειώσει ουσιαστικά τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την 
πραγματοποίηση της έρευνας, ενώ μπορεί να οδηγήσει το σχολείο στη βελτίωση, στη 
δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης (Κατσαρού, 2016), στο σχεδιασμό και στην 
ανάλυση χρήσιμων σχετικών ερευνών, αλλά και στο χειρισμό πρακτικών ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί (Keegan, 2016).  

Πιστεύω ότι αυτό το ερευνητικό εργαλείο υπήρξε το πλέον κατάλληλο για την 
πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, αφού η επαγγελματική μου παρουσία ως 
εκπαιδευτικού στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη 
διεξαγωγή της έρευνας, αλλά κυρίως τη διορθρωτική παρέμβαση στο συγκεκριμένο σχολικό 
περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή βέβαια, συνοδοιπόρος υπήρξε ο διευθυντής του 
σχολείου, ο οποίος υπήρξε δεκτικός σε οποιουδήποτε είδους αλλαγή που προέβλεπε θετικά 
αποτελέσματα για το σχολείο.     

Για την επιτέλεση των σκοπών της έρευνας δράσης έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 
καταγραφής δεδομένων σε ημερολόγιο, ώστε να έχω τη δυνατότητα σε ένα μετέπειτα 
στάδιο να σχολιάσω να συγκρίνω και να αξιολογήσω τις αλλαγές στο ρόλο του διευθυντή 
ως προωθητή της συμπεριληπτικής θεωρίας. Σύμφωνα με την Αυγητίδου (2011), ένα πολύ 
καλό ερευνητικό εργαλείο για τη μέθοδο της έρευνας δράσης είναι η χρήση των 
ημερολογίων, στα οποία καταγράφονται εμπειρίες συναισθήματα αξιολογήσεις και άλλα 
δεδομένα με στόχο την καλύτερη κατανόηση ενός γεγονότος και τον αναστοχασμό.   

Για να χρησιμοποιηθεί όμως η έρευνα δράσης, πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες: α) ισότιμη 
συμμετοχή και συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέματα πρακτικής, β) ύπαρξη 
στοχαστικοκριτικής διαδικασίας, γ) ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των 
εκπαιδευτικών, δ) ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας, 
ε) διερεύνηση της πρακτικής μέσω ενός συστηματικού τρόπου, στ) εισαγωγή καινοτομιών 
σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μεθοδολογικό 
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πλαίσιο, και τέλος ζ) χρήση της διδακτικής πράξης  ως μέσου για την ανάδειξη των 
θεωρητικών αντιλήψεων (Κάτσενου, Νομικού & Φλογαϊτη, 2012).  

Το δείγμα στην παρούσα έρευνα αποτελείται από 20 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίδασκαν 
στην Ειδική Μονάδα και στα τμήματα γενικής εκπαίδευσης, στα οποία εντάσσονταν κατά τη 
διάρκεια κάποιων περιόδων ημερησίως οι μαθητές της Ειδικής Μονάδας. Εκτός από τα 
άτομα αυτά στην έρευνα έλαβε μέρος ο διευθυντής του σχολείου, τέσσερις Βοηθοί 
Διευθυντές (τρεις διοικητικοί – υπεύθυνοι τμημάτων στα οποία εντάσσονται μαθητές της 
Ειδικής Μονάδας και ένας υπεύθυνος της Ειδικής Μονάδας). Επιπλέον, στην έρευνα έλαβαν 
μέρος και έξι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν στη Ειδική Μονάδα του σχολείου, 10 
μαθητές με και χωρίς ιδιαιτερότητες και τέσσερις συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η έρευνα δράσης περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα βασικά στάδια:  

«α) την αναγνώριση και την παρατήρηση β) τον σχεδιασμό γ) τη δράση και την 
παρακολούθηση και δ) τον κριτικός στοχασμός και την αξιολόγηση» (Κατσαρού & 
Τσάφος, 2003, σ.75). 

Στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας είχα προσέξει ότι ο διευθυντής για 
αρκετούς μήνες πριν την έναρξη της έρευνας εξέφραζε ανοιχτά τις ανησυχίες του σχετικά 
με την αδυναμία του να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην καλυτέρευση της εκπαίδευσης 
των παιδιών με ιδιαιτερότητες που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα του Γυμνασίου του οποίου 
ηγείται. Τόσο ο ίδιος ο διευθυντής, όσο και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν ότι η 
εκπαίδευση που προσφερόταν στην Ειδική Μονάδα του σχολείου τους δεν ήταν τόσο 
συμπεριληπτική όσο θα έπρεπε.  

Καταρχάς, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου συμμερίζονταν την 
άποψη ότι ο διευθυντής του σχολείου αποτελεί το κλειδί για τη συμπερίληψη των μαθητών 
των Ειδικών Μονάδων. Μία μικρή μερίδα βέβαια είχε αντίθετες απόψεις. Συγκεκριμένα, 
ένας εκπαιδευτικός, ο κ. Γιώργος, ανέφερε σε ομαδική συνέντευξη: 

«Χμμ… ότι και να γίνει εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση είναι τελείως χαμένη. Τούτα τα παιδιά δεν 
πρόκειται ποτέ να θεωρηθούν ίσα με τα άλλα, απλά γιατί δεν είναι. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν 
τους προσφέρουμε τίποτα στα σχολεία. Ότι και να κάνει ο διευθυντής, όπως και να δουλέψει, όποιο 
μοντέλο, όπως το λέτε, και να χρησιμοποιήσει δε θα αλλάξει τίποτα. Για να τα καταφέρουμε πρέπει 
να αλλάξουν πρώτα οι εντολές που παίρνουμε από το Υπουργείο και οι απόψεις του κόσμου έξω».  

Εν μέρει, με την άποψη αυτή είχαν συμφωνήσει και κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί. Ο κ. 
Κώστας μάλιστα είχε αναφέρει απαντώντας βασικά στον κ. Γιώργο, που είχε μιλήσει 
προηγουμένως: 

«Συμφωνώ μαζί σου! Κι εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει όλο αυτό. Σίγουρα όμως 
μπορούμε να βάλουμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι για να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση 
απομόνωσης των παιδιών της μονάδας που συνηθίσαμε να βλέπουμε εδώ και τόσα χρόνια χωρίς να 
κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του σχολείου μπορεί να φέρουν 
αποτελέσματα».         

Έτσι, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε 
το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας. Ο διευθυντής προσπαθούσε να εμπνεύσει με κάθε 
τρόπο τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, ώστε να πετύχει τη 
συμπερίληψη των μαθητών της Ειδικής Μονάδας. Το βήμα αυτό φαίνεται ότι ήταν τελικά 
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αναπόσπαστο στοιχείο της δημιουργίας συμπεριληπτικής κουλτούρας. Όπως ανέφερε η κ. 
Μαρία, μια Βοηθός Διευθύντρια του Σχολείου: 

«Αν δεν προσπαθήσουμε να φυτέψουμε στα μυαλά των εκπαιδευτικών και των μαθητών μια 
οποιαδήποτε ιδέα για να μπορέσει να πάει μπροστά το σχολείο, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. 
Θεωρώ ότι η βάση για τη συμπερίληψη των παιδιών της μονάδας είναι να πείσουμε αυτούς που θα 
την εφαρμόσουν ότι αξίζει τον κόπο. Μόνο έτσι θα διατηρηθεί ως ιδέα» 

Έπειτα επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε το συναλλακτικό μοντέλο. Ο διευθυντής 
προσπάθησε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς κάποια «ανταλλάγματα» επιδιώκοντας 
να αναλάβουν τη διδασκαλία στην ειδική μονάδα και στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης στις 
οποίες φοιτούσαν παιδιά με ιδιαιτερότητες. Χρήσιμες στο σημείο αυτό είναι οι 
επισημάνσεις του κ. Γιάννη, ενός φιλόλογου του σχολείου: 

«Στην αρχή, είχαμε φοβερό πρόβλημα. Με το που ιδρύθηκε η μονάδα στο σχολείο κανείς δεν την 
αναλάμβανε. Φοβόμασταν την ευθύνη αλλά δεν είχαμε ούτε και γνώσεις. Τελικά την ανέλαβα εγώ. 
Γι’ αυτό, ο διευθυντής μου έδωσε και μια ώρα μείωση στο πρόγραμμα για να αναλάβω τη 
βιβλιοθήκη. Έτσι θα ήταν το πρόγραμμα μου πιο ελαφρύ και θα μπορούσα να ασχοληθώ 
περισσότερο με τα παιδιά της μονάδας».  

Τελικά όμως, όλο σχεδόν το προσωπικό κάποιους μήνες αργότερα είχε διαπιστώσει ότι η 
διδασκαλία στην Ειδική Μονάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο 
παζαρέματος, αλλά πραγματικής συναίσθησης του καθήκοντος του κάθε εκπαιδευτικού να 
συμπεριλάβει πραγματικά αυτά τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το θεμιτό 
δηλαδή, δεν θα ήταν ο διευθυντής να δωροδοκεί με ανταλλάγματα, που ίσως οι 
εκπαιδευτικοί να εκλαμβάνουν ως ελαφρύνσεις (μείωση σε διδακτικές περιόδους) στο 
πρόγραμμά τους, αναλαμβάνοντας εξωδιδακτικά καθήκοντα (αυτές οι περίοδοι 
καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, όμως ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
κατανομή τους στους εκπαιδευτικούς) προκειμένου να διδάξουν στην Ειδική Μονάδα, αλλά 
να υποκινούνται από πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον για τους μαθητές τους. 

Το τελευταίο μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στο 
συγκεκριμένο σχολείο ήταν η κατανεμημένη ηγεσία. Στα πλαίσια του μοντέλου αυτού είχαν 
κατανεμηθεί συγκεκριμένες ευθύνες στον Υπεύθυνο της Ειδικής Μονάδας, στο Βοηθό 
Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε τμήματα στα 
οποία εντάσσονταν σε συγκεκριμένες περιόδους μαθητές της Ειδικής Μονάδας και σε 
μαθητές που έδειχναν ιδιαίτερες ευαισθησίες σε σχέση με τους μαθητές της Ειδικής 
Μονάδας. Σχετικά με το θέμα, η Ιωάννα, μαθήτρια ενός τμήματος στο οποίο εντάσσονταν 
δυο παιδιά που φοιτούσαν στην Ειδική Μονάδα, ανέφερε: 

«Νομίζω ότι βοηθήσαμε αρκετά τους φίλους μας με αυτό τον τρόπο. Ο καθένας από μας, ο κάθε  
καθηγητής, ο κάθε Βοηθός Διευθυντής και ο κάθε μαθητής ήξερε ποια είναι η δουλεία που έπρεπε να 
κάνει. Έτσι συνεργαστήκαμε όλοι για το καλό του σχολείου μας και των συμμαθητών μας». 

Το συμπέρασμα τελικά όλου σχεδόν του προσωπικού μέσα από την προσπάθεια της 
εκμετάλλευσης των θεωριών των μοντέλων ηγεσίας για την προώθηση της συμπερίληψης 
των μαθητών της Ειδικής Μονάδας του σχολείου, ήταν ότι όλα τα μοντέλα είχαν κάτι να 
προσφέρουν, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν αρκετό για να επιφέρει μεγάλες αλλαγές. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρέας, ο διευθυντής ανέφερε τα ακόλουθα:  

«Το μετασχηματιστικό, το συναλλακτικό και το κατανεμημένο μοντέλο ηγεσίας πιστεύω ότι θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν στην περίπτωσή μας. Όμως νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλα μοντέλα που 
έχουν αρκετά καλά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Σίγουρα θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία του καθενός». 
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Μετά από την αξιολόγηση της εφαρμογής του καθενός από τα τρία μοντέλα ξεχωριστά, 
σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ηγετικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν 
υπάγονται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας. Έτσι, επιχειρήσαμε τη δημιουργία ενός 
συνδυαστικού ηγετικού μοντέλου. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής θεωρήσαμε σκόπιμη τη διενέργεια ενδοσχολικών 
σεμιναρίων από ειδικούς, οι οποίοι φρόντιζαν για την επιμόρφωση όλων των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών του σχολείου σε θέματα ηγεσίας και 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, ο διευθυντής μετά από συμβουλές ειδικών επιχείρησε να εξασφαλίσει τη μέγιστη 
συνεργασία ανάμεσα στους διδάσκοντες στην Ειδική Μονάδα και τους διδάσκοντες σε 
τμήματα, στα οποία ενσωματώνονταν μαθητές της Ειδικής Μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί 
βασιζόμενοι στις οδηγίες του διευθυντή προσπάθησαν μέσα από διάφορες δραστηριότητες 
να δημιουργήσουν ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν οι 
ακόλουθες: συμμετοχή των μαθητών με και χωρίς ιδιαιτερότητες σε εκδηλώσεις και 
θεατρικά δρώμενα, δημιουργία στην αίθουσα της Ειδικής Μονάδας, ενός περιβάλλοντος 
ελκυστικού εξωτερικά σε όλους τους μαθητές, ένταξη σε όποια μαθήματα ήταν εφικτό, 
θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και προώθηση ίσων ευκαιριών 
για όλους.  

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι μαθητές πρότειναν και έκαναν πράξη τη διακόσμηση των τοίχων του 
σχολείου με γκράφιτι σχετικά με τη συνεκπαίδευση των παιδιών με ιδιαιτερότητες, ώστε να 
περάσουν στους συμμαθητές τους το μήνυμα ότι το σχολείο τους είναι ένα σχολείο για 
όλους.  

Παράλληλα, ο διευθυντής του σχολείου άρχισε να διαμορφώνει ένα όραμα, το οποίο 
επιχειρούσε συνεχώς να εμφυσήσει τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους γονείς και 
τους μαθητές. Το όραμα αυτό θα μπορούσε να συνοψιστεί στην διαμόρφωση και την 
υπεράσπιση από όλους τους εμπλεκόμενους, της άποψης ότι:  

«Τα παιδιά με ιδιαιτερότητες που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με 
τα υπόλοιπα παιδιά. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, γι’ αυτό πρέπει να θεωρούμε τη διαφορετικότητα 
προτέρημα και όχι ελάττωμα, αφού αυτή θα μπορέσει να προσφέρει στο σχολείο μια ευχάριστη 
ποικιλία μέσα από την οποία οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν και θα  δημιουργούν σχέσεις 
συνεργασίας και αλληλεξάρτησης». 

Για να πραγματοποιηθεί όμως, το όραμα αυτό ήταν απαραίτητο ο ηγέτης να είναι 
δημοκρατικός. Έτσι, προσπάθησε να ακούει με υπομονή και ενδιαφέρον τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, όσο διαφορετικές κι αν ήταν σε σύγκριση με τις δικές του. 
Όπως ο ίδιος ο διευθυντής είχε αναφέρει: 

«Για να καταφέρει κανείς να αλλάξει μια κατάσταση πρέπει να μάθει πρώτα απ’ όλα να ακούει τους 
άλλους. Προηγουμένως, αυτό δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, αλλά προσπάθησα πολύ. Είναι και 
θέμα χαρακτήρα πολλές φορές. Σίγουρα όμως, οι υπόλοιποι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν 
καλές προτάσεις να κάνουν σχετικά με τη συμπερίληψη των μαθητών της μονάδας. Αφού μιλάμε για 
ίσες ευκαιρίες, πρέπει να δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να μιλήσουν για τις απόψεις και τις 
διαφωνίες τους. Το να είναι κανείς απόλυτος και να θεωρεί ότι ποτέ δεν κάνει λάθος είναι νομίζω η 
αρχή της αποτυχίας του ως διευθυντή». 

Πέρα από τα προαναφερθέντα, ο διευθυντής του σχολείου και η ομάδα των εκπαιδευτικών 
που υποστήριξε την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, υποστήριξαν επίσης 
ότι για να γίνει πραγματικότητα το όραμα του σχολείου έπρεπε απαραιτήτως να 
χρησιμοποιηθεί η θεωρία της κατανεμημένης ηγεσίας. Για να γίνει πιο σαφές το εγχείρημα 
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αυτό θα ήταν θεμιτό να λάβουμε υπόψη την άποψη, της κ. Άννας, μιας μητέρας, της οποίας 
το παιδί φοιτούσε στην Ειδική Μονάδα του σχολείου: 

«Στο σχολείο αυτό φέτος συνάντησα κάτι που δεν ξαναείδα σε κανένα σχολείο και καμιά άλλη σχολική 
χρονιά. Όλοι οι καθηγητές και ο διευθυντής φαίνονταν να είναι αγαπημένοι. Συνεργάζονταν, ήταν 
φίλοι και αυτό έβγαινε προς τα έξω σε αντίθεση με άλλες χρονιές. Ο διευθυντής φαίνεται ότι έδωσε 
ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, αλλά και εμπιστοσύνη. Αυτό νομίζω ότι έκανε τα πράγματα να κυλάνε 
πιο ευχάριστα και πιο σωστά». 

Η άποψη της μητέρας αυτής φαίνεται να ισχύει απόλυτα, αφού όντως ο διευθυντής του 
σχολείου κατένειμε ευθύνες στους συνεργάτες του. Για παράδειγμα, μεγάλο μερίδιο της 
ευθύνης είχε δοθεί στον Υπεύθυνο Καθηγητή της Ειδικής Μονάδας, ο οποίος είχε την 
ευθύνη για τη διοίκηση της Ειδικής Μονάδας. Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει το χειρισμό του 
οικονομικού κονδυλίου που είχε χορηγηθεί από τη Σχολική Εφορεία για την Ειδική Μονάδα 
του σχολείου, τις σχέσεις των μαθητών της Ειδικής Μονάδας με τους υπόλοιπους μαθητές 
του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. 
Έτσι, ο Υπεύθυνος της Ειδικής Μονάδας, φρόντιζε να οργανώνει συχνά συναντήσεις των 
εκπαιδευτικών της Ειδικής Μονάδας και της γενικής τάξης, στην οποία εντάσσονται οι 
μαθητές της Ειδικής Μονάδας, με τον ίδιο, τους γονείς, τους συνοδούς των παιδιών με 
ιδιαιτερότητες, το συνδετικό λειτουργό ειδικής εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό 
ψυχολόγο.  

Τη γενική επιμέλεια των προσπαθειών αυτών βέβαια, είχε ο Βοηθός Διευθυντής, ο οποίος 
είχε οριστεί ως υπεύθυνος για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο Βοηθός Διευθυντής 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης προωθούσε σε γενικές γραμμές την εξασφάλιση της όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης των μαθητών της Ειδικής Μονάδας. Πιο 
συγκεκριμένα, είχε αναλάβει την ευθύνη της διοργάνωσης εκδηλώσεων στις οποίες 
συμμετείχαν οι μαθητές της Ειδικής Μονάδας και οι μαθητές της γενικής τάξης. 
Επιπρόσθετα, αναλάμβανε την κατάρτιση ενός προσωπικού προγράμματος 
παρακολούθησης μαθημάτων στην Ειδική Μονάδα και στην κανονική τάξη για κάθε μαθητή 
που φοιτούσε στην Ειδική Μονάδα. Το πρόγραμμα αυτό καταρτιζόταν με τη συμβολή του 
υπεύθυνου καθηγητή της Ειδικής Μονάδας, του συμβούλου επαγγελματικού 
προσανατολισμού του σχολείου, του συνδετικού λειτουργού ειδικής εκπαίδευσης του 
εκπαιδευτικού ψυχολόγου και των γονιών του κάθε μαθητή. Στόχος του Βοηθού Διευθυντή 
ήταν να προωθήσει την ένταξη των μαθητών της Ειδικής Μονάδας στη γενική τάξη σε όσο 
το δυνατό περισσότερες περιόδους. Με βάση το προσωπικό ωρολόγιο πρόγραμμα του 
κάθε μαθητή ο Βοηθός Διευθυντής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προσπάθησε να 
αποφύγει την πολύωρη απασχόληση των μαθητών με ιδιαιτερότητες στην Ειδική Μονάδα, 
η οποία είναι πολύ πιθανόν να επιφέρει και την απομόνωση των μαθητών της Ειδικής 
Μονάδας.   

Οι συνοδοί των μαθητών της Ειδικής Μονάδας, αναλάμβαναν την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών, τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης και τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής του μαθήματος, αποφεύγοντας να δώσουν την εντύπωση στους υπόλοιπους 
μαθητές ότι έχουν την ευθύνη μόνο του μαθητή που φοιτά στην Ειδική Μονάδα. 

Η προσπάθεια ολόκληρου του σχολείου για την προώθηση της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης των μαθητών της Ειδικής Μονάδας του συγκεκριμένου Γυμνασίου μέσα από 
την εκμετάλλευση των θεωριών των ηγετικών μοντέλων, είχε διαρκέσει συνολικά δύο 
χρόνια. Όταν η έρευνα δράσης ολοκληρώθηκε, οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών ήταν οι 
ακόλουθες: 
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Ο κύριος Ανδρέας, ο διευθυντής του σχολείου, ανέφερε: 

«Πραγματικά, παρόλο που έλεγα ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, δεν το 
περίμενα. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών που έκανα ως διευθυντής του σχολείου, δε σας κρύβω 
ότι όλα είναι απλά και μόνο μια ιδέα που υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Τελικά όμως, τα καταφέραμε και 
πράγματι πείστηκα ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι το κλειδί  στο να πετύχουν τέτοιες προσπάθειες. Ο 
διευθυντής δεν πρέπει να είναι στενόμυαλος. Αν δεν έδινα σημασία στις προτάσεις των συναδέλφων 
μου για αλλαγές, τίποτα δε θα καταφέρναμε. Πραγματικά, τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου 
έδωσαν να αλλάξω τον τρόπο που διοικώ το σχολείο». 

Η κ. Θεοδώρα, μητέρα ενός παιδιού, που φοιτούσε στην Ειδική Μονάδα του Σχολείου, 
τόνισε: 

«Αυτό που θέλαμε σαν γονείς των μαθητών της Ειδικής Μονάδας ήταν τελικά να είναι τα παιδιά μας 
ευτυχισμένα και να θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με την όρεξή τους, χωρίς να δυσανασχετούν 
κάθε πρωί. Στο σχολείο αυτό ένιωσα ότι ο γιος μου δεν ξεχωρίζει. Άρχισε να κάνει παρέα με τα 
υπόλοιπα παιδιά και εκείνα μπορώ να πω ότι τον δέχτηκαν παρόλο που φαίνεται διαφορετικός στην 
εμφάνιση και βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Πολλά παιδιά μάλιστα τον βοηθούσαν και στις 
μετακινήσεις του και στα μαθήματά του». 

Η κυρία Ανδριάνα, συνοδός παιδιών με ειδικές ανάγκες επεσήμανε τα ακόλουθα:  

«Τελικά, η καλή οργάνωση και η συνεργασία όλων ήταν το κλειδί στο ζητούμενό μας. Ο διευθυντής 
ήταν ο άνθρωπος που απλά θα έκανε αυτή την άποψη πραγματικότητα. Ο νόμος τελικά δεν ήταν το 
πρόβλημα στην προσπάθεια αυτή. Είναι τόσο γενικός που φαίνεται τελικά ότι ο χειρισμός του 
διευθυντή και η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι το άλφα και το ωμέγα στη συμπερίληψη των 
παιδιών της μονάδας». 

Όπως φαίνεται μέσα από την προσεκτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δράσης, 
τελικά η προσπάθεια για αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας που κυριαρχούσε στο συγκεκριμένο 
σχολείο, πέτυχε. Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων και τη θετική 
στάση τους απέναντι στη διαδικασία αλλαγής και τη συνεργασία, το σχολείο βρέθηκε 
ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής ηγεσίας. 

Συζήτηση 

Μέσα από τον κριτικό στοχασμό και την αξιολόγηση της παρούσας έρευνας δράσης, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το μοντέλο ηγεσίας, που φαίνεται να είναι 
αποτελεσματικό για την επίτευξη μιας ορθής και ολοκληρωμένης συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης για τα παιδιά που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες, είναι αυτό που θα ταιριάζει 
όσο το δυνατόν καλύτερα στην κουλτούρα ενός σχολείου και θα επηρεάσει με τέτοιο τρόπο 
όλους τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμμεσα σε θέματα της Ειδικής Μονάδας, ώστε να τους 
εμπνεύσει να συνεργαστούν και να ακολουθήσουν το κοινό όραμα. 

Οι συμπεριληπτικοί ηγέτες πρέπει να διακρίνονται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία παρατίθενται πιο κάτω, αφού μια καλή θεωρία αποτελεσματικής ηγεσίας οδηγεί σε 
καλή πρακτική (Vasillopulos & Denney, 2013). Οφείλουν συγκεκριμένα να είναι 
ονειροπόλοι, εταίροι, προπονητές, να επιλύουν συγκρούσεις, να συνηγορούν, να 
μεταφράζουν, να οργανώνουν (Cobb, 2015), να χαρακτηρίζονται από συναισθηματική 
νοημοσύνη (Doe, Ndinguri & Phipps, 2015) και να είναι αποτελεσματικοί σαν άτομα (Allen, 
Wasicsko & Chirichello, 2014). 

Σύμφωνα με την Κιρκιγιάννη (2011), ο ηγέτης θα πρέπει να κατανέμει το διδακτικό και το 
εξωδιδακτικό έργο δημοκρατικά και πάντα σύμφωνα με τα προσόντα των εκπαιδευτικών, 

http://www.tandfonline.com/author/Cobb%2C+Cam
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να παρακινεί το διδακτικό προσωπικό, ώστε να αναλαμβάνει δημιουργικές πρωτοβουλίες, 
να επικοινωνεί ανοιχτά με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, να καθοδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς, να χειρίζεται διαφορές ανάμεσα στο προσωπικό, να προλαμβάνει 
προβλήματα, να εντοπίζει τις ευκαιρίες και βοηθάει, ώστε το εξωτερικό περιβάλλον του 
σχολείου να αισθάνεται μέρος του σχολείου και ταυτόχρονα να προστατεύει το σχολείο 
από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, φροντίζει ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να εξελιχθούν σε όλους τους 
τομείς, δείχνει ενδιαφέρον να βοηθήσει το εκπαιδευτικό και μη εκπαιδευτικό προσωπικό 
να είναι καλύτερο σε αυτό που κάνει, εξασφαλίζει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη από 
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (Gurr, 2015). Η Conner (2015), συμπληρωματικά 
αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, βασιζόμενη στην ενθάρρυνση, την 
επαγγελματική ανάπτυξη, τον κοινό σχεδιασμό, και τις θετικές σχέσεις κοινωνίας – 
σχολείου.  

Από την άλλη βέβαια, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση του μετασχηματιστικού 
μοντέλου για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αφού αποτελεί πρότυπο 
συμπεριληπτικής συμπεριφοράς, αυτογνωσίας, επιμονής και υπομονής (Essandoh & Suflas, 
2016), ενώ αναγνωρίζει την ικανότητα του καθενός να γίνει φορέας αλλαγής (Angelides, 
Savva & Hajisoteriou, 2012). Παράλληλα ο Rayner (2007) προτείνει τη συμπεριληπτική 
ηγεσία (‘inclusive leadership’), η οποία χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων 
με διαφορετικότητες και της κοινωνίας. Η Ρέντζη (2014), υποστηρίζει το ολιστικό μοντέλο, 
το συνδυασμό δηλαδή διαφόρων στυλ ηγεσίας προωθώντας κοινές στρατηγικές αλλά και 
κοινό όραμα για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2012).  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιτυχημένη ηγεσία είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων, όπως ο χαρακτήρας του κάθε ηγέτη, η τοπική κοινωνία, η καλή 
διάθεση των υφισταμένων του, το είδος της συνεργασίας με τους γονείς και τους μαθητές 
και η ικανότητα του να εφαρμόζει στην πράξη τη θεωρία. Άρα, ο συμπεριληπτικός ηγέτης 
πρέπει να επιτελεί τους στόχους που έχει θέσει ολόκληρη η σχολική κοινότητα, οδηγώντας 
το σχολικό οργανισμό στη βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα.  

Συμπεράσματα 

Τελικά, μέσα από την έρευνα δράσης, στην οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, φαίνεται ότι 
υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα 
συμπεριληπτικό μοντέλο. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιο κάτω βήματα: 

 Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να εμπνέει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 
ώστε να τα πείσει να οδηγηθούν προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των 
μαθητών της Ειδικής Μονάδας (π.χ. να εφαρμόζει και ο ίδιος τη συμπεριληπτική 
θεωρία). 

 Οι ευθύνες που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία της Ειδικής Μονάδας πρέπει να 
κατανέμονται από το διευθυντή σε διάφορα μέλη του προσωπικού (Βοηθός 
Διευθυντής, υπεύθυνος Ειδικής Μονάδας, υπεύθυνοι τμημάτων, υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί) και των μαθητών. 

 Ο διευθυντής οφείλει να φροντίσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των 
διευθυντικών στελεχών του σχολείου από έμπειρους επιστήμονες σχετικά με τη 
συμπερίληψη των μαθητών που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα (π.χ. πρόσκληση 



Η εφαρμογή των μοντέλων εκπαιδευτικής ηγεσίας για την προώθηση της συμπερίληψης … 183 

ειδικών στο σχολείο, παρουσίαση τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας, 
παρουσίαση τρόπων διδασκαλίας παιδιών με συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες). 

 Οφείλει επίσης να οργανώνει βιωματικά σεμινάρια τα οποία θα βοηθήσουν τους 
υπόλοιπους μαθητές και τους γονείς τους να αντιληφθούν ότι το σχολείο, στο οποίο 
ανήκουν, είναι ένα σχολείο για όλους  

 Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν 
ως στόχο τους την κοινωνικοποίηση των μαθητών της Ειδικής Μονάδας και την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση της αποδοχής τους από τα υπόλοιπα μέλη της 
σχολικής κοινότητας (π.χ. εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα). 

 Είναι απαραίτητο να διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο και σαφές όραμα, το οποίο να 
εμπνέει και να οδηγεί όλους τους άλλους στην προώθηση της συμπεριληπτικής 
κουλτούρας.   

 Πρέπει να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές που θα οδηγήσουν στη δημιουργία της 
συμπεριληπτικής κουλτούρας, αλλά και την εξασφάλιση της συνεργασίας ανάμεσα 
σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. 

 Τέλος, πρέπει να είναι δημοκρατικός, ώστε να δεσμεύει όλους τους υπόλοιπους να 
εργαστούν για το κοινό καλό αλλά και να αισθάνονται άνετα να εκφράσουν τυχόν 
αντίθετες απόψεις που σχετίζονται με τις πρακτικές που ακολουθεί ο ηγέτης. 

Σημαντικό επιπλέον, θα ήταν να αναφέρω ότι στην έρευνα αυτή έχουν αντιμετωπιστεί 
αρκετές δυσκολίες, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στην καχυποψία των συμμετεχόντων, 
αλλά και στην απαισιοδοξία τους, αφού πολλοί θεωρούσαν τις προσπάθειες που γίνονταν 
περιττές. Από την άλλη, οι συνεχείς μετακινήσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών από και 
προς άλλα σχολεία καθιστούσε την έρευνα δυσκολότερη, αφού μέχρι να γίνει κατανοητή η 
προσπάθειά μας από όλους τους εκπαιδευτικούς, κάποιοι μετακινούνταν, ιδιαίτερα κατά 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, μια μερίδα εκπαιδευτικών δεν έπαιρναν στα 
σοβαρά την όλη προσπάθεια, δυσχεραίνοντας τη διεξαγωγή της έρευνας. Θεωρώ ακόμα ότι 
το γεγονός πως εργαζόμουν στο σχολείο, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ίσως να έχει 
αλλοιώσει τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού πιθανόν να παρεμβαίνει σε αυτά η 
προσωπική άποψη του ερευνητή. Από την άλλη, θα ήταν αναμενόμενο η αλλαγή στον 
τρόπο διοίκησης στο συγκεκριμένο σχολείο να μην διαρκέσει πολύ, αφού είναι πιθανόν οι 
εκπαιδευτικοί, αλλά και ο διευθυντής ακόμα να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο κατά την 
επόμενη σχολική χρονιά. Επιπλέον, η έρευνα αυτή ήταν χρονοβόρα. 

Ευελπιστώ τέλος, ότι η συγκεκριμένη έρευνα θα προσφέρει κάποιες βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να γίνει ο ρόλος του ηγέτη της συμπεριληπτικής 
διαδικασίας πιο αποτελεσματικός στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σχολείου για 
όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών των Ειδικών Μονάδων.  
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Περίληψη. Τα κοινοτικά σχολεία είναι ένας τύπος δημόσιων σχολείων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία, αν και ιδιωτικά σχολεία έχουν υιοθετήσει 
το μοντέλο τους, που λειτουργούν ως ιδρύματα- κέντρα τόσο της εκπαιδευτικής όσο 
και της κοινωνικής ζωής της τοπικής κοινότητας. Έτσι τα κοινοτικά σχολεία καθίστανται 
χώροι, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινωνικοί φορείς συνάπτουν σχέσεις, 
αλληλεπιδρούν και αναπτύσσονται εντός ενός θεσμικού πλαισίου αμοιβαιότητας, 
συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Ως αποτέλεσμα τα κοινοτικά σχολεία μέσω των 
ποικίλων συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους δράσεων και 
παρεμβάσεων συμβάλλουν σημαντικά στην ψυχική υγεία και ευεξία των μαθητών, των 
οικογενειών τους και των μελών της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.  

Λέξεις κλειδιά: Κοινοτικά σχολεία, ψυχική υγεία και ευεξία μαθητών, οικογένεια, 
τοπική κοινότητα 

Εισαγωγή 

Τα κοινοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, δευτεροβάθμιας σχολεία, 
εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, και λειτουργούν στη βάση της φιλοσοφίας τόσο του συστημικού και 
κοινωνικο-οικολογικού μοντέλου (Epstein, 2005) και του ολιστικού μοντέλου ενίσχυσης της 
προστασίας των μαθητών (Commonwealth, 2000) όσο και του μοντέλου της προαγωγής της 
ψυχικής υγείας και ευεξίας των μαθητών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων πρόληψης και 
πρώιμης παρέμβασης (World Health Organization, 1994). Τα κοινοτικά σχολεία ιδρύθηκαν 
στη λογική ότι το σχολείο και η τοπική κοινότητα αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ 
τους και ότι είναι απαραίτητο να οικοδομηθούν ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους για την 
ακαδημαϊκή και μη ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών. Έτσι ο κύριος σκοπός των κοινοτικών 
σχολείων είναι να φέρουν κοντά τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τους 
συμμέτοχους/εταίρους της κοινότητας ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συλλογική 
επίδραση και υποστήριξη στους μαθητές, με το δεδομένο ότι αυτοί θα αποκτούν εμπειρίες, 
γνώσεις και δεξιότητες πέραν του χώρου της σχολικής μονάδας, εντός του πλαισίου της 
οικογένειας και της τοπικής κοινότητας. Στους παραπάνω κοινοτικούς 
συμμέτοχους/εταίρους περιλαμβάνονται ο Δήμος, οι δημόσιες και δημοτικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, οι τοπικοί ιδιωτικοί/επαγγελματικοί φορείς, οι πάροχοι ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Τα κοινοτικά σχολεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες εστιάζουν 
με τρόπο μεθοδικό και στοχευμένο τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δράσεις στην 
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προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των μαθητών και των οικογενειών τους, πέραν 
των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (Battistich, Watson, Solomon, Lewis, & Schaps, 1999). 
Αυτό γίνεται επειδή οι μαθητές με ψυχική υγεία και ευεξία καθίστανται περισσότερο 
έτοιμοι και ικανοί: α) να ενταχθούν στην ομάδα αναφοράς της σχολικής τάξης και της 
τοπικής κοινότητας (Osterman, 2000), β) να προσαρμοστούν με μεγαλύτερη επάρκεια στις 
αρχές, στις νόρμες και στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου (Sheldon & Van Voorhis, 
2004), γ) να αποκτήσουν θετικά κίνητρα για μάθηση, αλλαγή, συνεργασία  και 
πειραματισμό (Martin & Dowson, 2009), δ) να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από το 
υφιστάμενο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον των οικογενειών τους και της ευρύτερης 
τοπικής κοινότητας (Epstein, 2002). 

Η ίδρυση και λειτουργία των κοινοτικών σχολείων προκάλεσε το ερευνητικό ενδιαφέρον 
κορυφαίων πανεπιστημίων αναφορικά με τις πολυ-επίπεδες σχέσεις και αλληλο-
επιδράσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών και των μελών της σχολικής μονάδας, 
της οικογένειας και της κοινότητας, αφού επιβεβαιώθηκε η σημαντική επίδραση του 
συστήματος σχολείο-οικογένεια-κοινότητα στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 
ανάπτυξη των μαθητών. Στα αναφερόμενα πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται το 
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Harvard University, 2016), το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 
(New York University, 2016) και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (Johns Hopkins, 2016), τα 
οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν επιμέρους σχέδια δράσης με θετικά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα στις εξής 4 θεματικές περιοχές: α) προαγωγή της ολιστικής μάθησης και της 
σχολικής επιτυχίας των μαθητών στο σχολείο και στην καθημερινή τους ζωή, β) ενίσχυση 
της εμπλοκής των οικογενειών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού στη 
μάθηση και στην κοινωνικο-γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους, γ) 
παροχή ευκαιριών πρόσβασης και συμμετοχής στα μέλη της σχολικής και τοπικής 
κοινότητας σε ποιοτικά και βιώσιμα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, 
πέραν των ωρών λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως βράδια και σαββατοκύριακα, δ) 
αναβάθμιση της προσχολικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής 
καινοτόμων προγραμμάτων, που έχουν ως σκοπό:  i) τη βελτίωση της σχολικής ετοιμότητας 
των παιδιών, ii) την οικοδόμηση υγιών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, iii) την 
ενίσχυση των συνεργασιών σε επίπεδο κοινότητας και iv) την ομαλή και κανονική μετάβαση 
των νηπίων στο δημοτικό σχολείο και των παιδιών στο δευτεροβάθμιο σχολείο. 

Τα κοινοτικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην 
Αυστραλία 

Τα κοινοτικά σχολεία λειτουργούν σε αγροτικές και αστικές περιοχές (σε αναλογία 1 προς 
2/3) με σκοπό να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών και 
των κατοίκων της τοπικής περιοχής. Ως προς αυτό το σκοπό τα κοινοτικά σχολεία 
στοχεύουν καταρχήν να ικανοποιήσουν τις βασικές βιολογικές και έμφυτες ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών για διατροφή, στέγαση, ασφάλεια, μετακίνηση 
και υγεία. Ακολούθως τα κοινοτικά σχολεία αναπτύσσουν ανοιχτές και ισχυρές συνεργασίες 
με τους εταίρους της τοπικής κοινότητας και παρέχουν ευρεία υποστήριξη και ποικίλες 
ευκαιρίες στους μαθητές και στις οικογένειες τους για να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται, 
αφού οικοδομούν ένα σχολικό περιβάλλον, όπου: α) οι κοινοτικοί εταίροι ενισχύονται να 
φέρουν την εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία εντός του σχολείου, β) τα μέλη της 
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σχολικής μονάδας ενθαρρύνονται να έρθουν σε σχέση και επικοινωνία με τους γονείς, τους 
γείτονες, τους κατοίκους, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της τοπικής κοινότητας.  

Τα περισσότερα κοινοτικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι δημόσια 
σχολεία ενώ στην Αυστραλία είναι «μη κυβερνητικά» σχολεία, και περιλαμβάνουν 
κανονικά, πρότυπα, θεματικά (καλλιτεχνικά, μουσικά, περιβαλλοντικά) και μη 
κερδοσκοπικά σχολεία. Λιγότερα είναι τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά θρησκευτικά 
σχολεία που λειτουργούν ως κοινοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 
«Συνασπισμού για τα Κοινοτικά Σχολεία» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
λειτουργούσαν 280 κοινοτικά σχολεία το Μάιο του 2016, καταγράφοντας μία αυξητική 
τάση ως προς την ίδρυση νέων σχολείων  για το χρονικό διάστημα 2011-2015 (Coalition for 
Community Schools, 2016a). Με βάση τα στοιχεία του «Συμβουλίου των Ανεξάρτητων 
Σχολείων» στην Αυστραλία λειτουργούσαν λιγότερα από 45 κοινοτικά σχολεία το Μάιο του 
2016, καταγράφοντας μία μάλλον σταθεροποιητική τάση ως προς την ίδρυση νέων 
σχολείων για το χρονικό διάστημα 2011-2015 (Independent Schools Council of Australia, 
2016a). Στα κοινοτικά σχολεία που λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά): α) το «The Children’s Aid Society» στη Νέα Υόρκη, β) το 
«Hopkins Lloyd Community School στο Μιλγου-όκι (Milwaukee), γ) το «Oakland Unified 
School District» στο  Όουκλαντ (Oakland) της Καλιφόρνιας, δ) το «Griffith Elementary 
School» στην Ουάσινγκτον ( Washington), ε) το «The Community School of West Seattle» 
στο Σιάτλ (Seattle) κ.α. Στα κοινοτικά σχολεία που λειτουργούν στην Αυστραλία 
συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά): α) το «Wadalba Community School» στη  Νέα Νότια 
Ουαλία (New South Wales), β) το «Melbourne Community Primary School» στη Μελβούρνη 
(Melbourne), γ) το «Alexandria Park Community School» στο Σίδνεϊ (Sydney), δ) «Pine 
Community school» στο Μπρίσμπεϊν (Brisbane) του Κουΐνσλαντ (Queensland), ε) το 
«Canberra High School» στην Καμπέρα (Canberra) κ.α.  

Ως προς τη χρηματοδότησή τους το 20% των λειτουργικών εξόδων και καθαρών εσόδων 
των κοινοτικών σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προέρχεται από πόρους της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, το 14% από την Πολιτεία, το 12% από το Δήμο, το 26% από τη 
Δημοτική Κοινότητα, το 13% από ιδιωτικά ιδρύματα, το 4% από κοινοτικούς οργανισμούς 
και το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από χορηγίες και δωρεές (Coalition for Community 
Schools, 2016b). Ως προς τη χρηματοδότησή τους στην Αυστραλία τα κοινοτικά σχολεία 
χρηματοδοτούνται μέσω ενός συνδυασμού οικονομικών συνεισφορών, που δίνει η 
Κεντρική Διοίκηση, η Πολιτεία, ο Δήμος, ιδιώτες χορηγοί και οι γονείς των μαθητών. Έτσι το 
58 % των λειτουργικών εξόδων και το 86 % των καθαρών εσόδων των κοινοτικών σχολείων 
προέρχεται από τους γονείς και άλλες ιδιωτικές πηγές (Independent Schools Council of 
Australia (2016b).  

Βασικές αρχές λειτουργίας των κοινοτικών σχολείων  

Τα κοινοτικά σχολεία προσαρμόζονται στις συνθήκες του άμεσου και ευρύτερου σχολικού 
και κοινωνικού περιβάλλοντος (Rowling, 1996), καθώς αναγνωρίζουν ότι το πολιτισμικό και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο των σχέσεων, που αναπτύσσεται μεταξύ της οικογένειας και του 
σχολείου, επιδρά σημαντικά στην κοινωνικο-γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των 
μαθητών (Bronfenbrenner, 1977). Έτσι στα κοινοτικά σχολεία οι επιμέρους κοινωνικοί 
εταίροι, οι φορείς της τοπικής κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί και γονείς συνέρχονται, 
επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, κατά τη διάρκεια και πέραν της λειτουργίας των 
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σχολικών μονάδων (Bauch, 2001). Με αυτόν τον τρόπο τα κοινοτικά σχολεία 
αναβαθμίζονται ως θεσμός μάθησης και κοινωνικοποίησης (Keith, 1996), αφού 
ικανοποιούν: α) τους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήματος για κοινωνική ανάπτυξη και 
ψυχική υγεία και ευεξία των μαθητών (Raphael, 2000), β) τις κοινωνικές προσδοκίες των 
γονέων για αναγνώριση και διαχείριση των εγγενών κοινωνικο-ψυχολογικών αναγκών των 
παιδιών τους για επάρκεια, αυτονομία και σύναψη σχέσεων με την ομάδα αναφοράς και 
ένταξης στ σχολείο (Dobia & O'Rourke, 2011).  

Μία πρώτη βασική λειτουργία των κοινοτικών σχολείων είναι η οργάνωση και υλοποίηση 
συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών δράσεων, που αντικατοπτρίζουν και αναδεικνύουν τις 
αξίες της συμμετοχής, της διαφορετικότητας και της συμπεριληπτικότητας με σκοπό να 
υποστηρίξουν όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως της πολιτισμικής/εθνικής καταγωγής, της 
γλώσσας και του εκπαιδευτικού τους επιπέδου: α) να μοιράζονται κοινές οικουμενικές 
αξίες του ανθρωπισμού (Leithwood & Jantzi, 2000), β) να καλύπτουν με επάρκεια τις 
ατομικές, πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές και ακαδημαϊκές τους ανάγκες (Rowe, 
Stewart, & Patterson, 2007), γ) να αποκτούν την αίσθηση του συν-ανήκειν στην ομάδα του 
σχολείου τους (Carrington & Robinson, 2006). Ένα μεγάλο μέρος των παραπάνω 
συμπεριληπτικών πρακτικών και δράσεων αφορά μαθητές από πολιτισμικές μειονότητες, 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες και αναπηρίες (MacArthur, Sharp, Kelly, & Gaffney, 2007), 
αφού στα κοινοτικά σχολεία είναι προτεραιότητα η προαγωγή των αρχών της 
συμπερίληψης, της μη διάκρισης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού, που 
προϋποθέτουν την κατανόηση, την αμοιβαιότητα, την ανεκτικότητα και την φιλία μεταξύ 
όλων των εθνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού (Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 1989). Ως προς αυτό το σκοπό τα 
κοινοτικά σχολεία εντοπίζουν εγκαίρως και επισταμένως και παρεμβαίνουν καταλυτικά με 
σκοπό να απομακρύνουν τα ποικίλα φυσικά και κοινωνικο-πολιτισμικά εμπόδια, που 
επιφέρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ομάδων μαθητών υψηλού κινδύνου από το 
εκπαιδευτικό σύστημα (UNESCO, 2005).  

Μία δεύτερη βασική λειτουργία των κοινοτικών σχολείων είναι η συλλογική διοίκηση, η 
οποία ασκείται μέσω της συνεργασίας και της ενεργότερης συμμετοχής του συλλόγου των 
διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν λειτουργίες της διοίκησης, όπως είναι: i) 
ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ii) η θέση στόχων με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους, ii) ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών, iv) η οργάνωση των δράσεων του σχολείου και v) η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών. Μέσω της συλλογικής διοίκησης τα κοινοτικά 
σχολεία επιτυγχάνουν: α) να οικοδομηθεί μία σχολική κουλτούρα αλληλεγγύης, 
συντροφικότητας και αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (York-
Barr & Duke, 2004), β) να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και 
οι συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 
(Leithwood & Mascall, 2008), γ) να αποτιμηθούν οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών, μέσω 
μίας συστηματικά οργανωμένης και συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης στη βάση 
οριοθετημένων δεικτών, όπως είναι: i) η κατανόηση των εννοιών περιεχομένου 
διδασκαλίας, ii) η εφαρμογή πληροφοριών στην επίλυση προβλημάτων, iii) η ανάλυση, 
σύνθεση και ερμηνεία δεδομένων, iv) η κριτική και δημιουργική σκέψη, v) η φαντασία και 
πρωτοτυπία στην ολοκλήρωση ανατιθεμένων και κατ’ επιλογή εργασιών (Hughes & Kwok, 
2007), δ) να αναγνωριστεί η προσήλωση και δέσμευση των εκπαιδευτικών στην επίτευξη 
των κοινών στόχων της σχολικής κοινότητας μέσω της θετικής συμβολής τους αναφορικά 
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με: i) τη δημιουργία σχολικής κουλτούρας και εσωτερικού κανονισμού στο σχολείο, ii) την 
ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, iii) τη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της 
κάθε τοπικής σχολικής κοινότητας, iv) την καλλιέργεια της συμμετοχικής ευθύνης και της 
αυτοδέσμευσης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση συλλογικών αποφάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων, v) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση εναλλακτικών και 
καινοτόμων δράσεων με τους γονείς και τους κατοίκους της τοπικής περιοχής, vi) τον 
εντοπισμό αδυναμιών και προβλημάτων στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας, vii) την υποβολή προτάσεων στο σύλλογο διδασκόντων στην κατεύθυνση 
βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και κοινωνικοποιητικού έργου του σχολείου 
(Silins & Mulford, 2004), ε) να περιοριστούν τα συμβάντα αποκλινουσών κοινωνικών 
συμπεριφορών και βίας που εκδηλώνουν οι μαθητές στη διάρκεια της φοίτησής τους στο 
σχολείο με βάση το θεσπισμένο τυπικό και ημιτυπικό ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων και 
νορμών, που η τοπική σχολική κοινότητα έχει προσδιορίσει για τα μέλη της (Epstein & 
Sheldon, 2002), στ) να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδικαιολόγητων απουσιών των 
μαθητών ώστε να αποφευχθεί η μείωση του χρόνου διδασκαλίας και να βρεθούν 
στρατηγικές για αναπλήρωση του διδακτικού χρόνου που έχει χαθεί (Blank & Berg, 2006. Ως 
προς αυτό το σκοπό χρειάζεται: α) να αναλυθούν τα δεδομένα αναφορικά με το profile των 
μαθητών που απουσιάζουν, τη συχνότητα, τα μαθήματα του προγράμματος και τις ημέρες, 
που καταγράφονται οι συγκεκριμένες απουσίες, β) να έχουν οι συγκεκριμένοι μαθητές 
πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλεία στο σχολείο, γ) να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν 
οι γονείς των μαθητών ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανακτήσουν το χρόνο 
διδασκαλίας, που έχασαν εξαιτίας των απουσιών τους (Strand, 2010).  

Τέλος μια τρίτη βασική λειτουργία των κοινοτικών σχολείων είναι η ανάδειξή τους ως των 
κύριων δομών και «οικείων» ιδρυμάτων στην ικανοποίηση των έμφυτων ψυχοκοινωνικών 
αναγκών τόσο των μαθητών όσο και των μελών της σχολικής και τοπικής κοινότητας για 
ασφάλεια, έγνοια, φροντίδα και ανήκειν στην ομάδα κοινωνικής αναφοράς. Για τη 
διερεύνηση και αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των αναφερόμενων αναγκών 
χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια στάσεων με ερωτήσεις τύπου Likert, Guttman και 
Turstone. Στα αναφερόμενα ερωτηματολόγια στάσεων περιλαμβάνονται (ενδεικτικά): α) το 
«Elementary School Ethical Climate Index» (EESECI), που αξιολογεί την ποιότητα των 
σχέσεων, που έχουν οι μαθητές με τους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς της σχολικής 
μονάδας στη βάση των αρχών της ηθικής, της αυτονομίας, της ανεκτικότητας και της 
δικαιοσύνης (Keiser & Schulte, 2009), β) το «Social Interaction Questionnaire (SIQ) που 
αξιολογεί την ποιότητα των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, που είναι σημαντικές για τη 
συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία των μαθητών εντός του σχολικού πλαισίου (Manor-
Bullock, Look, & Dixon, 1995), γ) το «Self Description Questionnaires» (SDQ), 
προσαρμοσμένο για μαθητές, που αξιολογεί το βαθμό θετικής αυτοαντίληψης και 
αυτοεκτίμσης, που έχουν οι μαθητές αναφορικά με τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη 
της σχολικής κοινότητας (Marsh & O’Neill, 1984).  

Η κουλτούρα των κοινοτικών σχολείων 

O «Συνασπισμός για τα κοινοτικά σχολεία» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
προσδιόρισε τις εξής έξι (6) θεμελιώδεις συνθήκες ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν 
ακαδημαϊκή, κοινωνικο-γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη στη διάρκεια της φοίτησής 
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τους στο σχολείο: α) η σχολική μονάδα να έχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών και 
προσοντούχους εκπαιδευτικούς με υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για όλους τους 
μαθητές ανεξαρτήτως της κοινωνικής, φυλετικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, β) οι 
μαθητές να παρωθούνται να εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες τόσο στο πλαίσιο 
του σχολείου όσο και στο πλαίσιο της κοινότητας, στη διάρκεια και πέραν της λειτουργίας 
του σχολείου, γ) να αναγνωρίζονται οι βασικές βιοτικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές 
ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους στη βάση των ιδιαίτερων κοινωνικο-
πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους, δ) να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για το έργο και το ρόλο 
αμφοτέρων των φορέων/θεσμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 
των μαθητών, ε) η τοπική κοινότητα και το σχολείο να προάγουν ένα ασφαλές και 
υποστηρικτικό σχολικό κλίμα που να παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να συνδεθούν με την 
ευρύτερη κοινότητα μάθησης, στ) η ευθύνη του διευρυμένου ημερήσιου και εβδομαδιαίου 
προγράμματος λειτουργίας των σχολείων να ανατίθεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και 
στους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινότητας (Blank, Melaville & 
Shah, 2003).  

Ένας βασικός σκοπός των κοινοτικών σχολείων είναι η οικοδόμηση μίας σχολικής 
κουλτούρας, που θα ενισχύει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των μαθητών σε 
δημόσιες και ανοιχτές συζητήσεις σε θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας (Langhout 
& Thomas, 2010), στα οποία περιλαμβάνονται η ανάληψη αρμοδιοτήτων, ευθυνών και 
δεσμεύσεων: α) στη συμμετοχή του σχολείου σε συλλογικές κοινωνικές δράσεις στο χώρο 
της τοπικής κοινότητας (καθαριότητα, εράνους, δενδροφυτεύσεις), β) στη λειτουργία των 
εργαστηρίων και της σχολικής βιβλιοθήκης, γ) στη σύνταξη της εφημερίδας του σχολείου, 
δ) στην οργάνωση των συμβουλίων της τάξης, και των σχολικών γιορτών, ε) στη δημιουργία 
και στη συντήρηση ενός κήπου στο χώρο του σχολείου, στ) στην διαλογή και διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών, ζ) στη θέση και τήρηση των κανόνων της τάξης (Department of 
Education and Training, 2006 Willms, 2003). Οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά στις 
παραπάνω δημόσιες εκδηλώσεις του σχολείου, όταν όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως 
της θέσης και του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα: α) έχουν αναγνωρίσει τις 
υφιστάμενες θεσμικές σχέσεις ισχύος μεταξύ στελεχών διοίκησης, εκπαιδευτικών και 
μαθητών, β) δεσμεύονται ως προς την αυθεντικότητα και τη συνέπεια των θέσεων, που 
διατυπώνουν στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, γ) εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις αξίες της 
ισότητας, της διαφορετικότητας και της ετερότητας στην καθημερινή σχολική ζωή χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς (Rudduck & Fielding, 2006).  

Ως προς αυτό το σκοπό, στα κοινοτικά σχολεία, διοίκηση και εκπαιδευτικοί σε συνεργασία, 
έχοντας επίγνωση των ποικίλων αναγκών και αντιξοοτήτων που έχουν να αντιμετωπίσουν 
οι επιμέρους ομάδες των μαθητών (Padak & Rasinski, 2010): α) δείχνουν ενεργό 
ενδιαφέρον, αναγνωρίζουν και χαίρονται με τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών 
(Waters & Cross, 2010), β) περιορίζουν τα φαινόμενα μοναξιάς, απομόνωσης και 
εκφοβισμού που ενδεχομένως να βιώνουν κάποιοι μαθητές στο χώρο του σχολείου (Liepins 
& Cline, 2011), γ) αναπτύσσουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές 
προκείμενου να τους υποστηρίξουν στην απόκτηση κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου 
(Sun & Stewart, 2007), δ) δομούν το κατάλληλο κοινωνικο-γνωστικό πλαίσιο για να 
αντιληφθούν οι μαθητές ότι η αλληλεγγύη, η συνυπευθυνότητα και η αλληλο-αποδοχή της 
διαφορετικότητας πραγματώνονται σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής του σχολείου 
(Cohen, 2009), ε) ικανοποιούν την ψυχοκοινωνική ανάγκη των μαθητών να διαμορφώνουν 



Κοινοτικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής … 193 

στέρεες και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας ως σημαντικοί κοινωνικά άλλοι (Baumeister & Leary, 1995). Ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων, οι μαθητές αποκτούν θετικές εμπειρίες κοινωνικής 
ένταξης και ενσωμάτωσης στη σχολική κοινότητα και συνακόλουθα καθίστανται 
περισσότερο επαρκείς: α) να διαχειριστούν με τα υπόλοιπα μέλη φαινόμενα εκφοβισμού 
και σχολικής αποτυχίας (Richard, Schneider, & Mallet, 2011), β) να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την ολοκλήρωση ενός κοινωνικογνωστικού 
έργου, που τους έχει ανατεθεί (Langhout & Mitchell, 2008), γ) να αναπτύσσουν εσωτερικά 
κίνητρα για επίτευξη επιτευγμάτων τόσο στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 
σπουδών όσο και στις ιδιαίτερες περιοχές κλίσης και ενδιαφέροντός τους στο σχολείο 
(Diamond & Aspinwall, 2003).  

Κοινοτικά σχολεία και ψυχική υγεία και ευεξία μαθητών  

Από τη δεκαετία του 2000 καταγράφεται μία σταδιακή μετατόπιση του πεδίου των 
ασκούμενων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς επικρατεί μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση των 
μαθητών πρωτίστως ως μελών της ομάδας αναφοράς και ένταξης και δευτερευόντων ως 
μεμονωμένων ατόμων/προσώπων (World Health Organization, 2000).  

Μία τέτοια θεωρητική και επιστημολογική προσέγγιση έρχεται να αναδείξει τη σημαντική 
επίδραση του σχολικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην ακαδημαϊκή, 
κοινωνικο-γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών (Graetz, Littlefield, Trinder, 
Dobia, Souter, Champion & Cummins, 2008). Οι αναφερόμενες αλλαγές στην προσέγγιση 
των μαθητών κρίθηκαν αναγκαίες, αφού καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός 
κοινωνικο-εκπαιδευτικών παραγόντων στο επίπεδο της οικογένειας, του σχολείου και της 
κοινότητας, που επιδρούν σημαντικά στην ψυχική υγεία  και ευεξία των μαθητών (Earls & 
Carlson, 2001). Στους παραπάνω παράγοντες συμπεριλαμβάνονται: α) προβλήματα υγείας, 
διαταραχές προσωπικότητας, συναισθηματική ανεπάρκεια των γονέων, β) εκπαιδευτικό, 
γλωσσικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων και των κατοίκων της γειτονιάς του 
σχολείου, γ) νόρμες, αξίες, εθιμικές συμπεριφορές των μελών της τοπικής κοινότητας, δ) 
επικοινωνιακές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ γονέων, διοίκησης και εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας, ε) βαθμός αποδοχής και συμφωνίας από τους γονείς και τους κατοίκους 
της τοπικής περιοχής αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, στ) 
ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, παιδαγωγικής πρακτικές και δράσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης φαινομένων επιθετικής συμπεριφοράς, ξενοφοβίας, πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου κ.α. (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins, 2009).  

Τις παραπάνω θεωρητικές αρχές επιχειρούν να υλοποιήσουν τα κοινοτικά σχολεία στην 
καθημερινή σχολική ζωή και μαθησιακή διαδικασία, αφού δεν περιορίζουν τις δράσεις και 
παρεμβάσεις τους εντός του σχολικού πλαισίου, αλλά τις διευρύνουν και τις ενισχύουν στο 
επίπεδο της οικογένειας, της γειτονιάς και της τοπικής κοινότητας του σχολείου (Battistich, 
Solomon, Watson & Schaps, 1997). Στις αναφερόμενες εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές 
περιλαμβάνονται: α) η επέκταση του χρόνου μάθησης και κοινωνικοποίησης των μαθητών 
στα απογεύματα, στα βράδια, στα σαββατοκύριακα και στις σχολικές διακοπές, β) η 
υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης  και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης στην 
προσχολική και νηπιακή ηλικία, γ) η θέσπιση της συλλογικής διοίκησης του σχολείου στη 
λήψη αποφάσεων μέσω ενός διευρυμένου σχολικού συμβουλίου, δ) η παροχή ψυχο-
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κοινωνικών υπηρεσιών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μαθητές και στις 
οικογένειες τους που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης, δ) η υλοποίηση εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις τέχνες και τον αθλητισμό που ενισχύουν τα κίνητρα 
των μαθητών για φοίτηση στο σχολείο, ε) η υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης 
και συμβουλευτικής για τους γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, διγλωσσία και χαμηλό 
πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο.  

Μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των παραπάνω εκπαιδευτικών δράσεων τα κοινοτικά 
σχολεία επιτυγχάνουν: α) να βοηθούν τους μαθητές, τους γονείς και τους κοινωνικούς 
φορείς να αποκτήσουν μία περισσότερο θετική ψυχολογική αίσθηση του σχολείου ως ενός 
φιλικού και συνεργατικού θεσμού της κοινότητας (Jones, Schinka, Van Dulmen, Bossarte & 
Swahn, 2011), β) να διαδραματίζουν ένα ενεργό μεσολαβητικό ρόλο στην άμβλυνση της 
επίδρασης των οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων, που συμβάλλουν αρνητικά 
στην ψυχική υγεία και ευεξία των μαθητών και των οικογενειών τους (Hall-LandeLande, 
Eisenberg, Christenson & Neumark Sztainer, 2007) γ) να ενισχύουν τις πολιτικές κοινωνικής 
δράσης και συναισθηματικής προστασίας όλων των μελών της σχολικής και τοπικής 
κοινότητας (Tsey, Harvey, Gibson & Pearson, 2009). Ως αποτέλεσμα οι μαθητές: i) αποκτούν 
θετικές εμπειρίες ανήκειν στην ομάδα, ii) συνάπτουν σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και 
τους συμμαθητές τους,iii) κινητοποιούνται περισσότερο σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης 
της τοπικής περιοχής, iv) συμμετέχουν πιο ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και v) 
συνακόλουθα έχουν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Ryan, Hicks & Midgley, 1997).  

Κοινοτικά σχολεία και γονείς  

Όπως αναφέρθηκε στα κοινοτικά σχολεία επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
γονεΐκή εμπλοκή στην εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών τους, αφού αυτή επιδρά θετικά 
στις κοινωνικές προσδοκίες τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για σχολική 
επιτυχία (Jeynes, 2005). Οι γονείς επιδρούν με ποικίλους τρόπους στη διαμόρφωση των 
κοινωνικογνωστικών συμπεριφορών, πεποιθήσεων και κινήτρων των παιδιών αναφορικά 
με τη μάθηση, τη φοίτηση και το σχολείο (Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, 
Green, Wilkins, 2005). Η εμπλοκή των γονέων έχει ένα εύρος εκδηλώσεων, που ξεκινά από 
τις καθημερινές πρακτικές συμπεριφοράς τους στο σπίτι, την βοήθεια των μαθητών στην 
εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών και τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές συλλογικές 
δράσεις, που γίνονται για ποικίλους σκοπούς του σχολείου (Sheldon & Epstein, 2004). Η 
επίδραση των γονέων στην ακαδημαϊκή, κοινωνικο-γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη 
των μαθητών, είναι σημαντική στο βαθμό που: α) λειτουργούν ως κοινωνικά πρότυπα 
αξιών και συμπεριφορών (Edinete & Tudge, 2013), β) διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό 
οικογενειακό περιβάλλον, που υποστηρίζει τη μάθηση και διευκολύνει τους μαθητές στα 
σχολικά τους καθήκοντα (Harris & Goodall, 2008), γ) επικοινωνούν τακτικά με το σχολείο 
για θέματα σχολικών προγραμμάτων, κατ’ οίκον εργασιών και προόδου των παιδιών τους 
(Lawrence-Lightfoot, 2004), δ) συμβάλλουν ποικιλοτρόπως υποστηρικτικά στο ό έργο των 
σχολικών μονάδων μέσω της εθελοντικής συμμετοχής σε κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις 
της σχολικής κοινότητας (Patrikakou & Weissberg, 2000), ε) συμμετέχουν σε όργανα λαϊκής 
συμμετοχής και σε κοινές επιτροπές με εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής κοινότητας 
με σκοπό την παροχή αντισταθμιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε μαθητές που 
χρήζουν πρόσθετης διδακτικής υποστήριξης και κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης 
(Anderson & Minke, 2007).  
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Με βάση τα παραπάνω τα κοινοτικά σχολεία σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις με σκοπό 
οι γονείς: α) να αισθάνονται ότι κάθε φορά που επισκέπτονται το σχολείο είναι 
ευπρόσδεκτοι από τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς (Green, Furrer, & McAllister, 2007), 
β) να ενημερώνονται επισταμένα και να προσκαλούνται στις ποικίλες εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου, που γίνονται κατά τη διάρκεια και πέραν 
του ωραρίου λειτουργίας του (Anderson & Minke, 2007). Στις αναφερόμενες δράσεις του 
σχολείου συμπεριλαμβάνονται: α) η εκπαίδευση των γονέων στην απόκτηση βασικών 
γονικών δεξιοτήτων για τους τρόπους σχολικής εργασίας και κοινωνικού ελέγχου των 
παιδιών στο σπίτι (Dearing, Kreider, Simpkins, & Weiss, 2006), β) η σύναψη ενός άτυπου 
συμβολαίου αρχών μεταξύ σχολείου και οικογενείας με σκοπό την υιοθέτηση κοινών 
προσδοκιών και στόχων στα ζητήματα εκπαίδευσης, συναισθηματικής αγωγής και 
κοινωνικοποίησης των μαθητών (Heymann & Earle, 2000), γ) η διατήρηση ενός πλαισίου 
ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως προς τη 
διδακτική στοχοθεσία, τις μαθησιακές πρακτικές, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις κατ’ 
οίκον εργασίες (Hill & Taylor, 2004), δ) η συνδιοργάνωση συλλογικών εθελοντικών δράσεων 
με του γονείς και του φορείς της τοπικής κοινότητας, ε) η συνεκπαίδευση γονέων, 
εκπαιδευτικών και κατοίκων της τοπικής περιοχής του σχολείου σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης (Coleman, 1988). 

Κοινοτικά σχολεία, εκπαιδευτικοί και τοπική κοινότητα 

Επίσης τα κοινοτικά σχολεία δεσμεύονται να υλοποιήσουν ένα εύρος παρεμβάσεων ώστε 
να οικοδομήσουν τόσο στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με τους κοινωνικούς 
οργανισμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς-επαγγελματικούς φορείς της 
γειτονιάς και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας του σχολείου (Andis, Cashman, Praschil, 
Oglesby, Adelman, Taylor & Weist, 2002), όσο και να βρουν τρόπους για να παρακινήσουν 
τους γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής κοινότητας  να υποστηρίξουν ποικιλοτρόπως 
το εκπαιδευτικό έργο της  σχολικής μονάδας (Emshoff, Darnell, Darnell, Erickson, Schneider, 
2007). Ως προς αυτό το σκοπό τα κοινοτικά σχολεία: α) διοργανώνουν εκδηλώσεις 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων 
της περιοχής, β) παρέχουν σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες ψυχοκοινωνικές 
υπηρεσίες διάγνωσης και υποστήριξης σε μαθητές και γονείς με κοινωνικο-γνωστικές και 
συναισθηματικές δυσκολίες, γ) στηρίζουν οικονομικά σε συνεργασλια με αρμόδιους φορείς 
τις οικογένειες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που κινδυνεύουν από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό, δ) υλοποιούν προγράμματα πρόσθετης εκπαιδευτικής βοήθειας 
στους μαθητές με μαθησιακές ανάγκες και χαμηλό οικογενειακό κοινωνικο-πολιτισμικό 
κεφάλαιο, ε) αξιοποιούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για να 
διαμορφώσουν χώρους δημιουργικής απασχόλησης για τους μαθητές και τους γονείς τους, 
όπως βιβλιοθήκες, λέσχες ανάγνωσης, εργαστήρια με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του 
ελεύθερου χρόνου. Έτσι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, γονείς, εκπαιδευτικοί , κάτοικοι και 
οργανισμοί παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, επιτυγχάνουν να προσαρμόσουν 
σταδιακά τις επιμέρους κουλτούρες τους στην κουλτούρα της τοπικής κοινότητας, η οποία 
λειτουργεί υπό τη μορφή ενός δομημένου συστήματος κοινωνικών σχέσεων και αναφορών 
σε μικρο και μακρο επίπεδο ανεξαρτήτως των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και 
πολιτισμικών ανομοιοτήτων, που υφίστανται μεταξύ όλων των μελών της τοπικής 
κοινότητας (Lareau & Horvat, 1999).  
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Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται: α) οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων να 
χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, αλληλοσεβασμό και διαθεσιμότητα (Vickers, 1995), β) οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς να είναι ευαίσθητοι και υποστηρικτικοί έναντι των ιδιαιτέρων 
κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών (Bergin & Bergin, 2009), γ) οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς να μοιράζονται κοινές αξίες, αρχές και πεποιθήσεις στα θέματα 
αγωγής και κοινωνικοποίησης των μαθητών (National Scientific Council on the Developing 
Child, 2004), δ) οι γονείς να δραστηριοποιούνται συλλογικά, εθελοντικά και συνεργατικά 
στην επίλυση ποικίλλων προβλημάτων λειτουργίας της σχολικής μονάδας (McMillan & 
Chavis, 1986). Στις παραπάνω δράσεις των γονέων περιλαμβάνονται: i) η οικονομική/υλικ 
ενίσχυση μαθητών και οικογενειών που χρήζουν άμεσης βοήθειας, β) η συνεισφορά των 
γονέων στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής (βιβλιοθήκες, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, εποπτικά μέσα), της ασφάλειας και της υγιεινής του σχολείου, γ) η 
συνδιοργάνωση εθελοντικών συλλογικών δράσεων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
και τους κατοίκους της τοπικής περιοχής με σκοπό την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής 
αισθητικής του σχολικού χώρου (εργασίες συντήρησης, διαμόρφωση αυλής, 
δενδροφυτεύσεις, δημιουργία σχολικού κήπου), δ) η συνδιοργάνωση εθελοντικών 
συλλογικών δράσεων με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας 
του σχολικού χώρου αναφορικά με την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη σύναψη σχέσεων 
και τη διευκόλυνση των μαθητών με αναπηρία (βάψιμο αιθουσών, ζωγραφική τοίχων, 
κατασκευή ραμπών), ε) η συνδιοργάνωση ανοιχτών επιμορφωτικών πολιτισμικών και 
περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, που προάγουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 
(λειτουργία σχολών γονέων, προγράμματα τοπικής/προφορικής ιστορίας, βιωματικά 
εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής ενηλίκων). Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω 
δράσεων των εκπαιδευτικών και των γονέων οι μαθητές: α) έχουν θετικές εμπειρίες 
κοινωνικής συναναστροφής και αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες σημαντικούς άλλους, 
όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους (Roorda, Koomen, Spilt, & Oort, 2011), β) 
έχουν αυξημένα κίνητρα για σύναψη κοινωνικών σχέσεων, σχολική επιτυχία και αποφυγή 
αποκλινουσών συμπεριφορών στο σχολείο (Langhout & Annear 2011).  

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, τα κοινοτικά σχολεία, μέσω των συστημικών και 
οργανωμένων εκπαιδευτικών τους δράσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες αναφέρθηκαν 
αναλυτικά και με παραδείγματα στις προηγούμενες ενότητες της εργασίας μας, επιδιώκουν 
να οικοδομήσουν ένα ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον με σκοπό την 
ψυχική υγεία και ευεξία των μαθητών, των οικογενειών τους και των μελών της τοπικής 
κοινότητας.  

Ως προ αυτό το σκοπό τα κοινοτικά σχολεία προάγουν και υποστηρίζουν με τρόπο μεθοδικό 
και οργανωμένο: α) τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 
των γονέων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας (Deschenes, Martin & Jomphe-Hill, 2003), β) την αλληλεπικοινωνία, τη συνεργασία 
και τη συναίνεση μεταξύ των ενηλίκων μελών της τοπικής κοινότητας αναφορικά με την 
ικανοποίηση των παιδαγωγικών και κοινωνικοποιητικών σκοπών του σχολείου, που έχουν 
τεθεί (Lechtenberger, Mullins, & Greenwood, 2008), γ) την εμπλοκή και ενεργοποίηση της 
σχολικής κοινότητας στην ικανοποίηση των έμφυτων κοινωνικο-γνωστικών αναγκών των 
μαθητών για αυτονομία, επάρκεια και ανήκειν στην ομάδα αναφοράς.  



Κοινοτικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής … 197 

Με αυτόν τον τρόπο τα κοινοτικά σχολεία αναδιαμορφώνονται και μετασχηματίζονται από 
δομές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ιδρύματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και 
ευεξίας των μαθητών, των οικογενειών και των πολιτών της κοινότητας, υπό τη βασική 
προϋπόθεση ότι οι κοινοτικοί συμμέτοχοι/εταίροι έχουν εργαστεί συντονισμένα και 
μεθοδικά με σκοπό να ενισχύσουν τη συλλογικότητα, την ενότητα, τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων, των κατοίκων της γειτονιάς και των 
οργανισμών της τοπικήςκοινότητας (Witten, McCreanor, & Kearns, 2007). 

Με βάση τα παραπάνω αποτελεί προτεραιότητα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
τόσο σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας όσο και σε επίπεδο περιφερειακής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η θεσμική υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης και παιδαγωγικής 
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των μελών της ευρύτερης 
τοπικής κοινότητας με σκοπό την αναδιαμόρφωση των υφισταμένων σχολείων σε κοινοτικά 
σχολεία στη βάση του παραδείγματος φιλοσοφίας και λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία.  
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