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Κωσταρής, Χ., Παπαδημητρίου, Π., & Κατσά, Μ. (2016). Ο Μίκυ, ο Ντόναλντ και το 
Πυθαγόρειο Θεώρημα: εκπαιδευτικά κόμικ ως διδακτική παρέμβαση. Έρκυνα, 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών - Επιστημονικών Θεμάτων, Πρακτικά συνεδρίου: Αυτονομία 
σχολικής μονάδας: Διάλογος -  Προβληματισμός – Διερεύνηση, (Ειδικό) Τεύχος 9, 134-145. 
Ανακτήθηκε από http://www.erkyna.gr 
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Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική ως βασικός παράγοντας για τη χειραφέτηση 
της σχολικής μονάδας. Παραδείγματα από την ελληνική σχολική πραγματικότητα 
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Νικόλαος Μεταξάς, Μιχαήλ Μιχαλιός  σ. 174-183 
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Ενημερωτικά συνεδρίου «Αυτονομία σχολικής μονάδας» και 
δημοσίευση πρακτικών 

Βασίλης Δημητρόπουλος 
vas7@otenet.gr 

 
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., Πρόεδρος ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 

Περίληψη. Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) οργάνωσε το 2ο της Πανελλήνιο Συνέδριο σε συνεργασία με τον Τομέα 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Αυτονομία 
σχολικής μονάδας: Διάλογος – Προβληματισμός – Διερεύνηση». Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε από 14 έως 15 Νοεμβρίου 2015, στο Χολαργό, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
Το συνέδριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς 
συμβούλους, πανεπιστημιακούς, γονείς, φοιτητές και ερευνητές της εκπαίδευσης. Η 
συμμετοχή των εισηγητών καθώς και η παρακολούθηση του Συνεδρίου ήταν χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτονομία, σχολείο, πρακτικά συνεδρίου, Έρκυνα 

Πλαίσιο και αντικείμενο του Συνεδρίου 

Στις μέρες μας, καταγράφεται έντονος προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα 
σχετικά με τον συγκεντρωτικό και σε μεγάλο βαθμό άκαμπτο χαρακτήρα του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος.  

Αξίζει να ξεκινήσει ένας επιστημονικός και νηφάλιος διάλογος προκειμένου να τεθούν τα 
προβλήματα και να διερευνηθεί η δυνατότητα [μιας σχετικής] αυτονόμησης ορισμένων 
τουλάχιστον πεδίων της σχολικής ζωής, με στόχο την βελτίωση της κατάστασης, την οποία 
συχνά οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία βιώνουν ως τέλμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά - πολιτισμικά συμφραζόμενα αλλά και τη δυναμική της 
κοινότητας μάθησης των εκπαιδευτικών, η επιστημονική και κατά το δυνατό πολύπλευρη 
διερεύνηση του θέματος, η ανάπτυξη διαλόγου και προβληματισμού μπορούν να 
συμβάλουν στη διατύπωση εφικτών προτάσεων για τη δημιουργία ενός σχολείου με 
όραμα, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας.  

Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου: 

• Έννοια της αυτονομίας 
• Αναλυτικά προγράμματα, βιβλία 
• Διοίκηση σχολείου 
• Ενδοσχολική επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη 
• Σχολικές δραστηριότητες (εκδρομές, περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικά, 

επαγγελματικός προσανατολισμός-συμβουλευτική, διάφορες εκδηλώσεις) 
• Σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) 

καθώς και άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

mailto:vas7@otenet.gr
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Οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου 

Αποστολή προτάσεων 

Στάλθηκε ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας για παρουσίαση εργασιών. Η 
πρόσκληση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (https://papede.wordpress.com/) 
και το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα (http://erkyna.gr/). Ταυτόχρονα 
κοινοποιήθηκε και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

Για την υποβολή των προτάσεων δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίσθηκε η 1η Οκτωβρίου 2015. Η ανάρτηση των 
εγκεκριμένων εισηγήσεων του συνεδρίου έγινε νωρίτερα από την προβλεπόμενη 
καταληκτική της 1ης Νοεμβρίου 2015, στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. Παράλληλα 
ενημερώθηκαν όλοι οι εισηγητές με ατομική ηλεκτρονική επιστολή.  

Οι εισηγητές που επιθυμούσαν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα έπρεπε να 
την στείλουν (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com), 
30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες 
μορφοποίησης του περιοδικού. 

Διεξαγωγή του συνεδρίου 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πέντε (5) κεντρικές εισηγήσεις προσκεκλημένων 
εισηγητών, 50 εισηγήσεις (μετά από επιλογή) σε δύο (2) αίθουσες και ένα στρογγυλό 
τραπέζι με τη λήξη των εργασιών. Το πρόγραμμα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της 
ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) και κοινοποιήθηκε σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης  

Βεβαιώσεις παρακολούθησης έλαβαν όσοι είχαν συμπληρώσει σχετική ηλεκτρονική φόρμα 
παρακολούθησης και είχαν εγγραφεί στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι 
βεβαιώσεις αυτές στάλθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει στη 
φόρμα παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, για λόγους εγκυρότητας, τα ονόματα όσων 
παρακολούθησαν το Συνέδριο αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.  

Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πηγαίνετε στο 
https://papede.files.wordpress.com/2015/11/binder2-teliko-noe-2015.pdf 

Σύνοψη Συνεδρίου 

Σε ένα τόσο δύσκολο και επίκαιρο θέμα ξεκίνησε ένας επιστημονικός και νηφάλιος 
διάλογος με πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος, που ελπίζουμε να συνεχιστεί.  

Αναπτύχθηκαν διάφορες πτυχές της έννοιας της αυτονομίας καθώς και πολιτικές για μια 
συνολική προσέγγιση του θέματος, σύμφωνα και με τις νεότερες παιδαγωγικές αντιλήψεις. 

Τονίστηκε ιδιαιτέρως η ανάγκη διερεύνησης των δυνατοτήτων της αυτονομίας σε τρεις 
βασικούς άξονες: 

 Το πρόγραμμα σπουδών 

 Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

 Τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου. 

https://papede.wordpress.com/
http://erkyna.gr/
mailto:4papede@gmail.com
https://papede.files.wordpress.com/2015/11/binder2-teliko-noe-2015.pdf


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016  11 

Κατατέθηκαν προτάσεις για πολιτικές βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό 
της αλλά και προτάσεις μέτρων για επιμέρους τομείς της.  

Τονίστηκε ως αναγκαία προϋπόθεση η ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 
πολιτείας και εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να ξεκινήσει ένας καλοσχεδιασμένος 
διάλογος από κάτω προς τα πάνω, για να μην φθάσουμε, για μια ακόμη φορά, να 
υιοθετούνται πολιτικές που στο τέλος αποτυγχάνουν. 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να υπηρετήσει ταυτόχρονα και την ποιότητα 
της εκπαίδευσης και την κοινωνική δικαιοσύνη (με την παροχή των ίσων ευκαιριών). 

Επισημάνθηκε επίσης, ότι η προώθηση της σχετικής αυτονομίας του σχολείου προκαλεί 
κατεστημένες αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές, επιφέροντας ουσιώδεις αλλαγές στο 
χώρο της εκπαίδευσης και του σχολείου, καθώς, μεταξύ άλλων, προωθεί ή συνδέεται με: 

 την ενίσχυση της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της συνευθύνης μεταξύ των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

 αλλαγές στο ρόλο της διοίκησης του σχολείου,  

 την ενίσχυση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης, αξιολόγησης μεταξύ ομοτέχνων και 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης,  

 τη διάχυση των «καλών πρακτικών» μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών και την 
θέσπιση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής λογοδοσίας. 

Στη διεύθυνση papede.wordpress.com/synedria/2-2/ έχουν αναρτηθεί οι: 

 βιντεοσκοπημένοι χαιρετισμοί 

 βιντεοσκοπημένες κεντρικές εισηγήσεις της 1ης ημέρας 

 περιλήψεις των κεντρικών εισηγήσεων 

 συζητήσεις στο στρογγυλό τραπέζι της 2ης ημέρας. 

Δημοσίευση εργασιών 

Ορισμένες από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο δημοσιεύονται σε αυτό το 
Ειδικό Τεύχος της Έρκυνας. Η επιλογή των εργασιών έγινε, μετά την υποβολή τους, από 
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για 
την πρακτική τους αξία καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού. 

Παράρτημα 1 

Χαιρετισμοί και κεντρικές ομιλίες 

Παρίση Χρύσα, Αντιδήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, 
https://www.youtube.com/watch?v=OZEnsTIE1JM&feature=youtu.be 

Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, Αν.Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΦΠΨ, 
https://www.youtube.com/watch?v=-BG3jTovL70&feature=youtu.be 

Πολύδωρος Βασίλειος, Προϊστ. Καθ/σης Περιφέρειας Αττικής, 
https://www.youtube.com/watch?v=EO0Kfcd3wWc&feature=youtu.be 

Φαλούκας Αθανάσιος, Δ/ντής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, 
https://www.youtube.com/watch?v=rYOpKP3wSnI&feature=youtu.be 

https://papede.wordpress.com/synedria/2-2/
https://youtu.be/OZEnsTIE1JM
https://www.youtube.com/watch?v=OZEnsTIE1JM&feature=youtu.be
https://youtu.be/-BG3jTovL70
https://www.youtube.com/watch?v=-BG3jTovL70&feature=youtu.be
https://youtu.be/EO0Kfcd3wWc
https://www.youtube.com/watch?v=EO0Kfcd3wWc&feature=youtu.be
https://youtu.be/rYOpKP3wSnI
https://www.youtube.com/watch?v=rYOpKP3wSnI&feature=youtu.be
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Δημητρόπουλος Βασίλης, Πρόεδρος ΠΑΠΕΔΕ., https://www.youtube.com/watch?v=2J-
avF0MR20&feature=youtu.be 

Βιντεοσκοπημένες κεντρικές εισηγήσεις 1ης ημέρας 

Πασιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, https://www.youtube.com/watch?v=QvOnB-
Hfi4M&feature=youtu.be 

Τσελφές Βασίλειος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9zaPMwFhs&feature=youtu.be 

Ματθαίου Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
https://www.youtube.com/watch?v=zEC2hfFORJc&feature=youtu.be 

Στρογγυλό τραπέζι: 

Συμμετέχουν: Α. Βέρδης, Π. Μπίστα, Α. Φαλούκας, Σ. Φερεντίνος, Π. Χαραμής και το κοινό.    
Συντονιστής: Γ. Πασιάς 

Μέρος 1ο, https://www.youtube.com/watch?v=9YypdvitlT4&feature=youtu.be 
Μέρος 2ο, https://www.youtube.com/watch?v=ogOaVKZJkFo&feature=youtu.be 
Μέρος 3ο, https://www.youtube.com/watch?v=wBo6OJ-rgw8&feature=youtu.be 
Μέρος 4ο,. https://www.youtube.com/watch?v=TogzNt9OWsI&feature=youtu.be 

Παράρτημα 2 

Περιλήψεις κεντρικών εισηγήσεων 

Γεώργιος Πασιάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της (σχετικής) αυτονομίας του σχολείου αποτελεί ουσιαστική 

παράμετρο της «αλλαγής του εκπαιδευτικού παραδείγματος» στον διεθνή χώρο. Γύρω από την 

έννοια της «αυτονομίας» έχει διαμορφωθεί ένα σύγχρονο δίκτυο λόγων και πολιτικών που 

συνδέεται, μεταξύ άλλων, με αλλαγές: 

α) στις σχέσεις μεταξύ «κράτους και αγοράς», β) στις σχέσεις μεταξύ «δημόσιου/ιδιωτικού» και γ) 

στις μορφές διοίκησης και διακυβέρνησης, που προκαλούν το βαθύ πυρήνα των σχέσεων μεταξύ 

της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής και συνοδεύονται από νέες αναλυτικές και 

ερμηνευτικές θεωρήσεις, όπως ο νεοφιλελευθερισμός, η ιδιωτικοποίηση, ο νέος διευθυντισμός, η 

νέα δημόσια διοίκηση (new public management), το μικρότερο κράτος, το κράτος «επόπτης-

αξιολογητής». Παράλληλα, συνδέονται με τη μετάβαση από την έννοια της «κυβέρνησης» σε αυτήν 

της «διακυβέρνησης» στο πλαίσιο της οποίας προωθούνται μορφές «ήπιας» διακυβέρνησης (soft 

governance) και διαδικασίες διακυβέρνησης/ ελέγχου εξ αποστάσεως (governance/ steering at a 

distance).  

Οι παραπάνω αλλαγές θεωρείται ότι αποτελούν μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού ‘παραδείγματος’, 

ενός νέου εκπαιδευτικού πολιτισμού, ο οποίος συνοδεύεται από την επικυριαρχία της τεχνο-

διαχειριστικής ιδεολογίας και την επικράτηση της εξουσίας των τεχνοκρατών, με έμφαση στην 

επιχειρηματική λογική και στην οικονομική αποτελεσματικότητα, τη θέσπιση και την εξάπλωση μιας 

«κουλτούρας ελέγχου» (audit culture) βασισμένης στις «πολιτικές των αριθμών», στην 

ποσοτικοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων, στην εκτεταμένη χρήση κριτηρίων, δεικτών και 

μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης, στον έλεγχο της επίτευξης καθορισμένων μετρήσιμων στόχων 

και στην εγκαθίδρυση τεχνολογιών ‘επιτήρησης’, ‘επιτέλεσης’, ‘θέασης’ και ‘λογοδοσίας’.  

https://youtu.be/2J-avF0MR20
https://www.youtube.com/watch?v=2J-avF0MR20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2J-avF0MR20&feature=youtu.be
https://youtu.be/QvOnB-Hfi4M
https://www.youtube.com/watch?v=QvOnB-Hfi4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QvOnB-Hfi4M&feature=youtu.be
https://youtu.be/Qb9zaPMwFhs
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9zaPMwFhs&feature=youtu.be
https://youtu.be/zEC2hfFORJc
https://www.youtube.com/watch?v=zEC2hfFORJc&feature=youtu.be
https://youtu.be/9YypdvitlT4
https://www.youtube.com/watch?v=9YypdvitlT4&feature=youtu.be
https://youtu.be/ogOaVKZJkFo
https://www.youtube.com/watch?v=ogOaVKZJkFo&feature=youtu.be
https://youtu.be/wBo6OJ-rgw8
https://www.youtube.com/watch?v=wBo6OJ-rgw8&feature=youtu.be
https://youtu.be/TogzNt9OWsI
https://www.youtube.com/watch?v=TogzNt9OWsI&feature=youtu.be
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Ταυτόχρονα, όμως, η προώθηση της σχετικής αυτονομίας του σχολείου προκαλεί κατεστημένες 

αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές, επιφέροντας ουσιώδεις αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης 

και του σχολείου, καθώς συνδέεται με/προωθεί : 

-την ιδέα του σχολείου ως «Οργανισμού μάθησης» και τις επαγγελματικές «κοινότητες μάθησης» 

των εκπαιδευτικών, 

-την ενίσχυση της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της συνευθύνης μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας,  

-την αλλαγή στο ρόλο της διοίκησης/διεύθυνσης του σχολείου (ηγεσία κατανεμητική, 

μετασχηματιστική, «πύκνωση» της ηγεσίας του σχολείου, ηγεσία για τη μάθηση), 

- το τέλος της «ιδιωτείας» στην εκπαίδευση με την ενίσχυση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης, 

της αξιολόγησης μεταξύ ομοτέχνων, και της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,  

- το ουσιαστικό άνοιγμα του σχολείου προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία με την 

ανάπτυξη και τη διάχυση των «καλών πρακτικών» μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών και την 

θέσπιση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής λογοδοσίας, 

Η ενίσχυση και η υποστήριξη της αυτονομίας του σχολείου (πρωτίστως και πάνω από όλα) 

προϋποθέτει και απαιτεί την προώθηση και εγκαθίδρυση ενός «πολιτισμού εμπιστοσύνης» μεταξύ 

της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της 

κοινωνίας προς το σχολείο. 

 

Μηλίγκου Ευανθία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

Η σχολική μονάδα ως οργανωσιακός κόμβος μάθησης και η συνθήκη της αυτονομίας.  

Στο πεδίο του εκπαιδευτικού λόγου το ζήτημα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας τίθεται με 

διάφορους τρόπους, οι οποίοι συνδέονται με διάφορες πτυχές του θέματος και με βασικό πλαίσιο 

αναφοράς τη διαδικασία διεύρυνσης του συστήματος λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων στην 

κατεύθυνση της απο-συγκέντρωσής του καθώς και την παράλληλη διαδικασία αποκρυστάλλωσης 

των θεσμικών όψεων αυτής της διαδικασίας. Στο πλαίσιο της εισήγησης διερευνώνται τρία βασικά 

πεδία εκπαιδευτικού προβληματισμού που άπτονται της συνθήκης της αυτονομίας της σχολικής 

μονάδας:  

Το πρώτο πεδίο αφορά τον τρόπο παραγωγής της γνώσης, τις συνακόλουθες διαδικασίες κατανομής 

της στα μέλη των κοινωνικών ομάδων και τους μηχανισμούς ελέγχου της κατανομής αυτής, με την 

έμφαση να τοποθετείται στους τρόπους με τους οποίους οι παρατηρούμενες μεταβολές στο 

σύστημα παραγωγής της γνώσης (όπως π.χ. το φαινόμενο που μελετάται ως συνύπαρξη δύο 

διαφορετικών τρόπων παραγωγής που δρουν  συμπληρωματικά μεταξύ τους) επηρεάζουν τη 

θεσμική θέση και την επιδιωκόμενη  λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Το δεύτερο πεδίο προβληματισμού αφορά το ζήτημα της εκπαιδευτικής βελτίωσης, η οποία γίνεται 

αντιληπτή εδώ ως άξονας ενσωμάτωσης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών στη 

συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας και ως άξονας εμπλουτισμού του γνωστικού κώδικα του 

επαγγέλματος με στοιχεία που προέρχονται από τα ευρύτερα θεσμικά περιβάλλοντα, εθνικά, 

διεθνή και τοπικά, μέσα στα οποία ξεδιπλώνουν τις λειτουργίες τους  οι σχολικές μονάδες. Οι 

διαστάσεις του θέματος που αναδεικνύονται είναι εκείνες που σχετίζονται με τη σχεδιαστική 

στόχευση να δομηθεί η σχολική μονάδας ως «κοινότητα μάθησης», τόσο για τα μέλη της, όσο και, 

δυνάμει, για τα μέλη των εκάστοτε τοπικών κοινοτήτων, με τις αναφορές της επιδιωκόμενης 

μάθησης να συμπεριλαμβάνουν πέραν του τοπικού και το εθνικό και το διεθνές επίπεδο.  
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Το τρίτο πεδίο προβληματισμού αφορά το σχολικό πρόγραμμα και το διδακτικό έργο, καθώς το 

πρόγραμμα σπουδών αποτελεί προνομιακό χώρο εκπαιδευτικής αυτονομίας συνδέοντας το 

διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών  με την ανίχνευση και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων ανά 

περίσταση, επιμερισμένων εκπαιδευτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, που αφορούν, από τη 

μία πλευρά, ζητήματα υποστήριξης της επίδοσης των μαθητών σε συνάφεια με τις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος και, από την άλλη, αναδυόμενα αιτήματα που θέτουν οι τρέχουσες 

κοινωνικές διεργασίες στα εκπαιδευτικά συστήματα.  

Αυτή η σύνδεση του εκπαιδευτικού έργου με τις επί μέρους ανάγκες των μελών του κοινωνικού 

σώματος, η οποία λαμβάνει χώρα σε συνθήκες γενικότερης θεσμικής ρευστότητας και ταχύτατων 

θεσμικών μεταβολών σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, σε συνθήκες αυξανόμενης 

διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού και, ομοίως, σε συνθήκες επιταχυνόμενης διεύρυνσης 

του μορφωτικού αγαθού που με διάφορες μορφές διακινείται στη σχολική εκπαίδευση, συνιστά  για 

τους εκπαιδευτικούς ένα εξαιρετικά απαιτητικό επαγγελματικό καθήκον με όλο και αυξανόμενες 

ανάγκες επαγγελματικής μάθησης.  

Επανέρχεται έτσι στο προσκήνιο συνιστώντας στην πραγματικότητα ένα τέταρτο πεδίο 

προβληματισμού, ανάμεσα στα άλλα και υπό το πρίσμα της επαρκούς εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, το μεγάλο και ενίοτε δυσεπίλυτο θέμα του ύψους των οικονομικών επενδύσεων 

στην εκπαίδευση, αλλά και των μορφών των επενδύσεων αυτών, πολλές από τις οποίες 

προσδιορίζονται με όρους σχολικής αυτονομίας και επιλεκτικής εκπαιδευτικής ενίσχυσης 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Και είναι ακριβώς αυτή η επίμαχη οικονομική διάσταση της 

εκπαιδευτικής αυτονομίας η οποία συνδέεται εγγενώς με το ζήτημα της κοινωνικής κατανομής της 

γνώσης και η οποία προσδίδει στη συζήτηση για την αυτονομία της σχολικής μονάδας το χαρακτήρα 

της πολιτικής αντιπαράθεσης με ορίζοντα τις εκάστοτε εξελίξεις στο πεδίο της διαμόρφωσης και των 

κατευθύνσεων του κοινωνικού κράτους. 

Παράρτημα 3 

Περιληπτική παράθεση των απόψεων συνέδρων του στρογγυλού τραπεζιού  

Πολυξένη Κ. Μπίστα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων  

«Η έννοια της αυτονομίας όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εμπεριέχει πολλά 

αντινομικά στοιχεία. Από την αρχή είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί ότι δεν αναφερόμαστε στην 

οικονομική αυτονομία η οποία όταν εφαρμόστηκε στην Αγγλία, δημιούργησε πολλά προβλήματα. 

Για να κινηθεί το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς τη 

σχετική αυτονομία χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός. Θεωρώντας ότι είναι δύσκολο να υπάρξει 

μετασχηματιστικός προσανατολισμός και χειραφέτηση «από πάνω» πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να  

πορευτεί η σχολική μονάδα πρώτα προς τη συγκρότηση εσωτερικής πολιτικής. Ένα παράδειγμα 

είναι ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου να προκύπτει μέσα από το διάλογο όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας και να δεσμεύει εκτός από τους μαθητές το διευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, οι μαθητές μόνον αν εμπλέκονται στη σχολική ζωή, τότε αυτή αποκτά 

νόημα γι΄ αυτούς. 

Για να επιτευχθεί η σχετική αυτονομία είναι, κατά τη γνώμη μας, απαραίτητη προϋπόθεση, οι 

εκπαιδευτικοί να βλέπουν με όρους εκπαιδευτικού συστήματος και όχι ειδικότητας. Επιπροσθέτως 

μέσα από αυτό το πλαίσιο οι σχολικές μονάδες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής με  προτάσεις πάνω σε ζητήματα που διαχειρίστηκαν και τροποποίησαν με επιτυχία.»  
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Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  

«Η αυτονομία της σχολικής μονάδας είναι ανοικτό θέμα, έχει πολλές πτυχές, αποτελεί ζητούμενο 

για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και προϋπόθεση στις σημερινές συνθήκες για να 

ανταποκριθεί το σύγχρονο σχολείο στον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο. 

Η παροχή αυτονομίας, εξαιρώντας την οικονομική αυτονομία, στο τελευταίο επίπεδο διοίκησης της 

Εκπαίδευσης, που είναι η σχολική μονάδα, συνεπάγεται  παροχή αυτονομίας και στα προηγούμενα 

επίπεδα διοίκησης, δηλαδή, στις  Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης τουλάχιστον της περιορισμένης αυτονομίας των Σχολικών Μονάδων 

και των Δ/νσεων Εκπ/σης, οι σχολικές δραστηριότητες, η είσοδος τρίτων στο σχολείο για ομιλίες, οι 

παιδαγωγικές εκδρομές κ.ά. να γίνονται με ευθύνη των Συλλόγων Διδασκόντων και να μη χρειάζεται 

η ατελείωτη γραφειοκρατία. Επίσης, ο διοικητικός και πειθαρχικός έλεγχος, οι διαπιστώσεις 

αδυναμίας εκτέλεσης εκπαιδευτικού έργου, ο έλεγχος καταγραφής στο σύστημα My School κ.ά. 

πρέπει να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των Διευθύνσεων και όχι να επανελέγχονται από 

Περιφέρεια και ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Η συγχώνευση πολύ μικρών σχολικών μονάδων του ίδιου δήμου, με δυναμικό μικρότερο των 150 

μαθητών και η λειτουργία του θεσμού της «Ενότητας Σχολικών Μονάδων» είναι δυνατόν να 

εξασφαλίσουν κοινά χαρακτηριστικά αυτονομίας, ώστε το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό με 

τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και τις ίδιες ανάγκες να μην αντιμετωπίζεται από κάθε σχολείο με 

διαφορετικό τρόπο. 

Η αυτονομία έχει τα όριά της, αφού η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους τους μαθητές όλων 

των σχολείων της χώρας ένα βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, και συνδέεται με την ανάληψη ευθύνης 

και τη λογοδοσία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.» 

 

Σπύρος Φερεντίνος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

«Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η σχεδόν παντελής έλλειψη αυτονομίας  συνδέεται, σε 

αρκετές περιπτώσεις, με μια απίστευτη γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, ακόμη και για μια απλή 

ημερήσια διδακτική επίσκεψη ενός σχολείου απαιτείται αρχικά η έγκριση από τον Σχολικό 

Σύμβουλο και στη συνέχεια εμπλέκεται η Δ/νση εκπαίδευσης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. 

Για τα σχολικά κυλικεία υπάρχει συγκεκριμένη Υγειονομική Διάταξη δημοσιευμένη σε ΦΕΚ η οποία 

καθορίζει με απίστευτη λεπτομέρεια ποια προϊόντα μπορούν να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία 

και ποια πρέπει να είναι η σύστασή τους. Π.χ. στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι η περιεκτικότητά σε trans 

λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων, ανά 100γρ προϊόντος τα κορεσμένα λιπαρά 

να μην υπερβαίνουν τα 5γρ και το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5γρ. Άραγε η ίδια η εκπαιδευτική 

κοινότητα (γονείς, σύλλογος καθηγητών, μαθητές) του κάθε σχολείου είναι ανίκανη να προστατέψει 

την υγεία των μαθητών; 

Η έλλειψη αυτονομίας που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί στην εξής αντίφαση: 

τυπικά το σύστημα χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμό, δηλαδή από ασφυκτικό 

έλεγχο της κεντρικής εξουσίας με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας, αλλά 

στην πράξη, όπου αυτό είναι εφικτό, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ, η Α΄ τάξη υποχρεούται να κάνει τα ίδια Μαθηματικά με την Α΄ 

Λυκείου των Γενικών Λυκείων. Επειδή στην πράξη αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, η πλειονότητα των 

καθηγητών έχει πλήρως αυτονομηθεί από τις επιταγές της Πολιτείας ως προς την ύλη των 

Μαθηματικών και διδάσκει όσα Μαθηματικά θεωρεί ότι είναι δυνατό να κατανοηθούν από τους 

μαθητές των ΕΠΑΛ. Ακριβώς η ίδια τακτική, αλλά σε μικρότερη έκταση και ένταση, αρκετές φορές 
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ακολουθείται για μεγάλο αριθμό από σχολικά βοηθήματα. που είναι σε υπερβολικό βαθμό 

πυκνογραμμένα και φορτωμένα με πλήθος από τεχνικές - επιστημονικές λεπτομέρειες. Μπροστά 

στην τεράστια αυτή ύλη ο εκπαιδευτικός έχει 2 επιλογές, είτε να αυτονομηθεί αναμορφώνοντας 

πλήρως ή μερικώς την ύλη των βιβλίων, είτε να τα διδάξει ακολουθώντας πιστά την ύλη και 

οδηγώντας, προφανώς, τους μαθητές σε μηχανικού τύπου απομνημόνευση. Φαίνεται ότι έχει 

ξεχασθεί πως η επιτυχία ενός σχολικού βιβλίου δεν έγκειται στην παράθεση πλήθους λεπτομερειών 

(συχνά απωθητικών), αλλά στην ανάδειξη μόνο των σημαντικών εννοιών, που ο μαθητής θα 

διατηρήσει στη μνήμη και ως ενήλικας, στα πλαίσια ενός μικρού σε έκταση και ελκυστικού σε 

παρουσίαση, βοηθήματος.  

Τέλος, είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι οι περισσότερες, ίσως και όλες οι απόψεις που αναφέρονται 

σε θέματα παιδείας  δεν έχουν ουδέτερο περιεχόμενο, αντίθετα είναι έντονα φορτισμένες 

ιδεολογικά, κοινωνικά και πολιτικά. Για παράδειγμα η έκφραση Αυτόνομο Σχολείο στερείται 

ακριβούς περιεχομένου εάν δεν τοποθετηθεί εντός ενός εννοιολογικού πλαισίου. Εάν δεν υπάρχει 

το πλαίσιο τότε η έκφραση Αυτόνομο Σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηρίζει ένα σχολείο που η 

έμφαση δίνεται στην εξάντληση μεγάλου ποσού της ύλης, ή ένα σχολείο που δεν έχει ως στόχο την 

εξάντληση μιας συγκεκριμένης ύλης αλλά επικεντρώνεται σε διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης, 

επίσης ένα σχολείο με πολύ αυστηρό εσωτερικό κανονισμό ή αντίθετα ένα σχολείο με χαλαρούς 

κανόνες κ.λπ. Επομένως, χρειάζεται και προσδιορισμός του πλαισίου εντός  του οποίου θα 

πραγματοποιηθεί η αυτονομία.» 

 

Παύλος Χαραμής, Εκπαιδευτικός – ερευνητής 

«Κάθε συζήτηση σχετικά με την αυτονομία της σχολικής μονάδας και γενικότερα του εκπαιδευτικού 

έργου πρέπει να εκκινεί από την ανάλυση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο αυτή προωθείται και να εξετάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με τους εκάστοτε επιδιωκόμενους 

στόχους.  

Σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, τα πρότυπα 

που προβάλλονται προς μίμηση είναι αυτά που προωθούν οι ισχυρές χώρες του πλανήτη και 

αντίστοιχα διεθνή κέντρα (ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα κ.λπ.). Ο Φινλανδός εκπαιδευτικός και 

συγγραφέας Pasi Shahlberg στο ενδιαφέρον βιβλίο του «Φινλανδικά μαθήματα» (εκδ. Επίκεντρο, 

2013) κάνει λόγο για μια τάση επιβολής των νεοφιλελεύθερων πρακτικών διεθνώς, που τη 

χαρακτηρίζει με το ακρώνυμο GERM (Global Education Reform Movement, αλλά germ είναι και το 

μικρόβιο που μολύνει τους οργανισμούς).  

Υπάρχουν όμως και χώρες που χωρίς κατ’ ανάγκη να διακρίνονται ιδιαίτερα για την οικονομική ισχύ 

τους έχουν να επιδείξουν σημαντικά εκπαιδευτικά επιτεύγματα, ακόμα και στον τομέα της 

αυτονομίας του εκπαιδευτικού έργου, και μάλιστα σε μικρή ή μεγάλη αντίθεση με τα κυρίαρχα 

διεθνώς πρότυπα. Οι χώρες αυτές αποφεύγουν να εγκλωβίζονται σε διλήμματα του τύπου ποιότητα 

της εκπαίδευσης ή κοινωνική δικαιοσύνη, και θεωρούν ότι μόνο αν επιδιώκονται από κοινού οι δύο 

αυτοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Το ευρύ ρεύμα της κριτικής παιδαγωγικής μπορεί να εξασφαλίσει ένα φιλόξενο πλαίσιο για τη 

μετακίνηση του εκπαιδευτικού συστήματος προς μια περισσότερο αυτόνομη λειτουργία, πάντα με 

τη δέουσα προσοχή και περίσκεψη ώστε να εναρμονίζονται οι ατομικές επιδιώξεις με τους 

ευρύτερους κοινωνικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 

ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές δραστηριότητες που επιδιώχθηκε να κινηθούν σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο.» 
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Αυτονομία προγραμμάτων σπουδών στη Δευτεροβάθμια 
Επαγγελματική Εκπαίδευση με εστίαση στους Ηλεκτρολόγους 

Χάρις Ορφανός  
orfanosch@gmail.com 

 
Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Περίληψη. Η εργασία αυτή προσπάθησε να διερευνήσει την αυτονομία των 
προγραμμάτων σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Παρατίθενται ορισμοί των 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, οι προσανατολισμοί τους και αντιλήψεις γι’ 
αυτά. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών 
και η σχέση τους με βαθμούς αυτονομίας. Προσεγγίζεται η αυτονομία που 
παρουσιάζουν τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Επαγγελματικού 
Λυκείου σε Ελλάδα, Γαλλία, και Φινλανδία. Η Ελλάδα παρουσιάζει τον μικρότερο 
βαθμό αυτονομίας σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες. 

Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα σπουδών, επαγγελματική εκπαίδευση, αυτονομία 

Εισαγωγή 

Πρόγραμμα σπουδών 

Γενικά, υπάρχει σύγχυση και αοριστία περί της αποσαφήνισης του όρου «Αναλυτικό 
Πρόγραμμα» για το τι είναι, αλλά και ποιες είναι οι διαδικασίες σύνταξής του (Φλουρής, 
2005; Kelly, 1989), εξαιτίας ίσως και των πολλών και ποικίλων επιστημών που αιμοδοτούν 
στο πεδίο.  

Έχουν διατυπωθεί από τους ειδικούς των προγραμμάτων σπουδών αρκετοί ορισμοί, όπως: 

 Ένας κύκλος μελέτης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και ο οποίος παρουσιάζει 
υλικό που εκτείνεται απεριόριστα πίσω στο χρόνο και προς τα έξω στο χώρο (Dewey, 
1902). 

 Μια σειρά από προσχεδιασμένες δραστηριότητες που στοχεύουν σε παιδαγωγικά 
αποτελέσματα για τους μαθητές (Eisner, 1985). 

 Όλη η μάθηση που σχεδιάζεται και καθοδηγείται από το σχολείο, είτε αυτή 
λαμβάνει χώρα σε ομάδες, είτε εξατομικευμένα, μέσα και έξω από το σχολείο (Kerr, 
1968). 

Τα στοιχεία ενός προγράμματος σπουδών είναι: 
Περιεχόμενο (διδακτέα ύλη), εκπαιδευτικοί σκοποί, μέθοδος (Hirst, 1969). 
Περιεχόμενο, σκοποί, οργάνωση (μέθοδος), αξιολόγηση (Teyler, 1971). 

Προσανατολισμοί αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

Κατά τον Eisner (1985) υπάρχουν πέντε διαφορετικοί προσανατολισμοί αναλυτικών 
προγραμμάτων. 

mailto:orfanosch@gmail.com
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Ο ακαδημαϊκός ορθολογισμός. Ανάπτυξη ορθολογικού νου μέσω της μύησης σε γνωστικές 
περιοχές (π.χ. μαθηματικά, λογοτεχνία). Οι γνωστικές διαδικασίες. Δίνεται έμφαση στον 
τρόπο σκέψης. 

Ο Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός και οι Γνωστικές Διαδικασίες αποτελούν γνωστικούς 
προσανατολισμούς.  

Ο κοινωνικός προσανατολισμός που διακρίνεται στην: 

 Κοινωνική Προσαρμογή. Δίδεται αποκλειστική προτεραιότητα στην ικανοποίηση των 

αναγκών της κοινωνίας, δηλαδή σε γνώσεις και δεξιότητες που διευκολύνουν την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών.  

 Κοινωνική Αναδόμηση. Το πρόγραμμα είναι εστιασμένο σε διαδικασίες συλλογικής 

προσπάθειας που θα οδηγήσει στην αναδόμηση της υπάρχουσας κοινωνίας. 

Η αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι εστιασμένο στο άτομο και 
στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. 

Ο Τεχνοκρατικός/Τεχνολογικός. Το άτομο, που παρακινείται από τεχνικά ενδιαφέροντα, 
προσπαθεί να προβλέψει και να αποκτήσει τον έλεγχο του περιβάλλοντος με την 
αναζήτηση νόμων και κανονικοτήτων, μέσω της παρατήρησης και του πειραματισμού που 
αποτελούν επιστημονικές διαδικασίες.  

Εστιάζει σε διαδικασίες που οδηγούν σε επιτυχή μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 
πρωταρχικό ενδιαφέρον είναι όχι το τι θα διδαχθεί στους μαθητές αλλά το πώς θα 
διδαχθεί. 

Αντιλήψεις για τα προγράμματα σπουδών 

Το επίσημο: Είναι το πρόγραμμα που έχει ορισθεί νομίμως 

Το κρυφό: Μάθηση που δεν προβλεπόταν στο επίσημο, π.χ. προερχόμενη από 
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. 

Το παρατηρούμενο: Ό,τι μπορεί να γίνει αντιληπτό λαμβάνοντας χώρα στη τάξη. 

Το βιωμένο: Τα μέρη του προγράμματος σπουδών (επίσημου και κρυφού), που στην 
πραγματικότητα συνδέονται ουσιαστικά με τους μαθητές. Μόνον η πτυχή αυτή έχει 
εκπαιδευτικές επιπτώσεις – τα υπόλοιπα συχνά ξεχνιούνται. 
                                                     (Pollard & Triggs, 1997) 

Ακολουθεί η διερεύνηση της αυτονομίας στα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών που 
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης εργασίας. 

Η έννοια της αυτονομίας στα προγράμματα σπουδών 

Η αυτόνομη μάθηση (autonomy learning) που αντιδιαστέλλεται από τη βιωματική μάθηση 
(experiential learning). 

Ένας μαθητής μπορεί να είναι απρόθυμος συμμέτοχος σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Χωρίς 
τη θέληση όμως να συνεχίσει να συμμετέχει, το πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να 
προσφέρει ό, τι επιχειρείται μέσω αυτού (Peters, 1977). 
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Θεωρία της σταδιακής ανάπτυξης (progressive, P) ο μαθητής διαθέτει αυτονομία και πρέπει 
να ενθαρρύνεται να την αναπτύξει με βιωματική, μαθητοκεντρική μάθηση. Υποθέτει ότι η 
ικανοποίηση των αναγκών του μαθητή είναι ένα ισχυρό κίνητρο.  

Φιλελεύθερη ορθολογική (liberal rational, LR) θεωρία της αυτονομίας. Η αυτονομία θα 
επιτευχθεί με την κυριότητα της γνώσης. Κριτικάρεται ότι διαχωρίζει την εκπαίδευση από 
την εργασία (Wesson, 1986) 

Η αυτονομία διαμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών σε τοπικό επίπεδο υπό την ευρεία 
έννοια (περιφέρεια, δήμο, σχολείο, τάξη). Αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές που 
προσδιορίζονται από τους συμμετέχοντες στη μορφοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. 
Ως παράδειγμα αναφέρονται σχετικές κρατικές υπηρεσίες σε επίπεδο υπουργείου, 
περιφέρειας και δήμου, οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σε πρωτοβάθμιο, 
δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, τα 
όργανα του σχολείου κ.ά.  

Αναλυτικά επαγγελματικά προγράμματα σπουδών 

Παρόλο που η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο 
της εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά αναλυτικά προγράμματα έχουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά συνδέονται με την οικοδόμηση του προγράμματος, την επικαιροποίησή 
του και τα άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα του. Επίσης από τα χαρακτηριστικά αυτά 
προσεγγίζεται και ο βαθμός αυτονομίας που πρέπει να διακρίνει τα επαγγελματικά 
προγράμματα σπουδών. 

Χαρακτηριστικά των αναλυτικών επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών (Finch & 
Crunkilton, 1999) 

Προσανατολισμός 

Παραδοσιακά το επαγγελματικό αναλυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο 
προϊόν, τον απόφοιτο (product-graduate-oriented). Αν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από 
την επαγγελματική εκπαίδευση να προσφερθούν τα μέσα στο μαθητή ώστε να έχει επιτυχή 
φοίτηση, το μέγιστο αποτέλεσμα είναι πολύ πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
μέγιστη επιτυχία δεν μετράται δηλαδή μέσω της σχολικής επιτυχίας αλλά μέσω των 
αποτελεσμάτων αυτής της επιτυχίας-αποτελέσματα που παίρνει τη μορφή του τρόπου 
λειτουργίας, της απόδοσης στον κόσμο της εργασίας. Έτσι το επαγγελματικό αναλυτικό 
πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε διαδικασία (εμπειρίες και δραστηριότητες εντός 
σχολείου) και προϊόν (επιπτώσεις αυτών των εμπειριών και δραστηριοτήτων στους πρώην 
μαθητές). 

Αιτιολόγηση 

Το επαγγελματικό αναλυτικό πρόγραμμα, σε αντίθεση με το ακαδημαϊκό, βασίζεται σε 
προσδιορισμένες επαγγελματικές ανάγκες ενός συγκεκριμένου πεδίου. Αυτές οι ανάγκες 
δεν είναι γενικές υποκειμενικές εκτιμήσεις. Έχουν διευκρινιστεί μέχρι του σημείου να μην 
υπάρχουν αμφιβολίες για τη ζήτηση εργαζομένων στο επιλεγμένο επάγγελμα ή 
επαγγελματικό πεδίο. Συνεπώς, και η τοπική αγορά εργασίας πρέπει να έχει λόγο στη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που προσδίδει βαθμούς αυτονομίας. 
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Εστίαση 

Η εστίαση του αναλυτικού προγράμματος στην επαγγελματική εκπαίδευση δεν 
περιορίζεται στη γνώση μιας ειδικής περιοχής. Αυτό ασχολείται άμεσα στο να βοηθήσει το 
μαθητή να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων στάσεων και αξιών όπου κάθε 
μία από αυτές συμβάλει τελικά κατά κάποιο τρόπο στη απασχολησιμότητα των αποφοίτων. 
Η εστίαση του προγράμματος επίσης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των ακαδημαϊκών 
σπουδών όπως μαθηματικά, ικανότητες επικοινωνίας και εφαρμοσμένες επιστήμες ώστε οι 
μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες να συνδέουν αυτές τις περιοχές γενικού περιεχομένου 
με το εφαρμοζόμενο περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Κριτήρια για επιτυχία στο σχολείο. 

Αν και είναι σημαντικό για κάθε μαθητή να είναι καλά πληροφορημένος σχετικά με πολλές 
πτυχές του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει, η πραγματική αξιολόγηση της επιτυχίας του 
μαθητή στο σχολείο πρέπει να αφορά επιδόσεις σε δραστηριότητες που πράττει ο ίδιος . Τα 
κριτήρια για σχολική επιτυχία πρέπει να ευθυγραμμίζονται στενά με αναμενόμενες 
επιδόσεις στο επάγγελμα. Εκ νέου απαιτείται ένας βαθμός αυτονομίας ώστε να είναι 
δυνατή η συμμετοχή των αρμοδίων εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στο καθορισμό των 
κριτηρίων. 

Κριτήρια για επιτυχία εκτός του σχολείου. 

Ο καθορισμός της επιτυχίας δεν περιορίζεται στο τι θα γίνει σε ένα σχολείο. Ένα 
επαγγελματικό αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει επίσης να κριθεί σε συνάρτηση με την 
επιτυχία των πρώην μαθητών στο κόσμο της εργασίας. Αν και τα κριτήρια επιτυχίας 
ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο και από κράτος σε κράτος, αυτά αρκετά συχνά 
λαμβάνουν τη μορφή ικανοτήτων επηρεασμένων συναισθηματικά από την εργασία, 
τεχνικών ικανοτήτων, ικανοτήτων επαγγελματικής επιβίωσης, ικανοτήτων αναζήτησης 
εργασίας και επιχειρηματικών ικανοτήτων. Πάντως, οι παραπάνω ικανότητες πρέπει να 
προσδιορισθούν και με συμμετοχή των εκπροσώπων των τοπικών επαγγελματικών φορέων 
και εν γένει των αρμοδίων εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. 

Σχέσεις σχολείου – εργασιακού χώρου – Κοινότητας 

Μολονότι μετά βεβαιότητας αναγνωρίζεται ότι κάθε εκπαιδευτικό εγχείρημα θα πρέπει να 
συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την κοινότητα, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι 
επιφορτισμένη με την ευθύνη να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με διάφορους κλάδους της 
οικονομικής δραστηριότητας. Δεδομένου ότι υπάρχει ένας αριθμός εν δυνάμει «πελατών» 
που ενδιαφέρονται για το προϊόν (αποφοίτους) το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας. Οι εργοδοτικοί φορείς στη κοινότητα είναι 
επίσης υποχρεωμένοι να υποδεικνύουν τις ανάγκες τους και να υποβοηθούν το σχολείο 
στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Η συνδρομή αυτή μπορεί να αποτελείται από συμμετοχή 
των εν λόγω φορέων σε επιτροπές για το αναλυτικό πρόγραμμα (μερική αυτονομία 
προγραμμάτων) ή να παρέχουν θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης των μαθητών. 

Εκσυγχρονισμός 

 Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του επαγγελματικού αναλυτικού προγράμματος είναι η 
ανταπόκρισή του στις τεχνολογικές αλλαγές στην κοινωνία μας. Πολλά χρόνια πριν, τα 
προγράμματα και το περιεχόμενο τους, που προετοίμαζαν άτομα για εργασία, ήταν αρκετά 
σταθερά και κάλυπταν όλη τη παραγωγική ζωή ενός ατόμου. Σήμερα, ωστόσο, η κατάσταση 
είναι εντελώς διαφορετική. Το σύγχρονο επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 
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ανταποκρίνεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Νέες εξελίξεις σε 
διάφορους τομείς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα, ώστε οι απόφοιτοι να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις. 

Αυτονομία: Είναι απαραίτητο να υπάρξουν δικαιοδοσίες σε χαμηλότερο επίπεδο (πχ 
περιφέρειας ή δήμου) γιατί η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών κεντρικά (εθνικό 
επίπεδο) έχει αποδειχθεί χρονοβόρα και αργή. 

Διαχείριση (Διοικητική μέριμνα) 

Η προσπάθεια να συνδυαστούν μαζί οι κατάλληλες υποδομές, ο εξοπλισμός, οι προμήθειες 
και οι εκπαιδευτικοί πόροι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στην εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. 

Η διοικητική μέριμνα που συνδέεται με τη εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είναι 
συχνά πολύπλοκη και χρονοβόρα, αλλά πολύ κρίσιμη για την επιτυχία ή την αποτυχία. 
Εξειδικευμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα πρέπει να λειτουργεί 
αξιόπιστα, να συντηρείται και να αντικαθίσταται όταν καθίσταται παρωχημένος. 

Η ανάγκη για συντονισμό των προγραμμάτων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες για να δημιουργηθούν και διατηρηθούν σχετικές θέσεις μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης για τους μαθητές παρουσιάζει ένα μοναδικό σύνολο προβλημάτων επιμελητείας. 

Από τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η δυνατότητα λήψης ουσιαστικών αποφάσεων σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας και εργαστηριακού κέντρου. 

Κόστος 

Το κόστος είναι υψηλό για τη δημιουργία και την αξιόπιστη λειτουργία επαγγελματικών 
προγραμμάτων σπουδών στις τεχνικές ειδικότητες πχ ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων,. Τούτο 
οφείλεται στον εκτεταμένο και ακριβό εργαστηριακό εξοπλισμό. Υπάρχουν αντιθέτως 
διάφορες ειδικότητες όπως των υπαλλήλων γραφείων, πληροφορικής, λογιστικής όπου το 
κόστος είναι ανάλογο των προγραμμάτων γενικού λυκείου. Το πρόβλημα του κόστους στις 
τεχνικές κύρια ειδικότητες επιτείνεται με τη ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας που απαιτεί 
συχνό εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού. Επί πλέον κόστος προκαλεί η 
συνεχής προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση κύρια των εργαστηριακών 
ασκήσεων. Η κτιριακή υποδομή που θα στεγασθούν τα επαγγελματικά σχολεία και θα 
λειτουργήσουν τα επαγγελματικά προγράμματα είναι εκτενέστερη και συνθετότερη από 
αυτή της γενικής εκπαίδευσης πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος κατασκευής. 

Αυτονομία. Απαιτείται συνδρομή των Δήμων και της τοπικής οικονομίας γεγονός που 
μπορεί να προκαλέσει την απαίτηση να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των ΑΠΣ 

Εναρμόνιση προγραμμάτων σπουδών σε υπερεθνική και παγκόσμια κλίμακα. 

Υπάρχει η ανάγκη εναρμόνισης των προγραμμάτων σπουδών σε υπερεθνική και παγκόσμια 
κλίμακα. Η αναζήτηση εργασίας των αποφοίτων εκτείνεται πολλές φορές πέραν των 
εθνικών συνόρων. Εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκή η/και παγκόσμια κλίμακα. 
Τα ΠΣ πρέπει να καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις. Η αυτονομία δημιουργεί προβλήματα 

Αναφέρω ως παράδειγμα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης ESO (CEN, CENELEC και 
ETSI) που ανέπτυξε ένα υπόδειγμα πανευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών για την 
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση με αντικείμενο τη Τυποποίηση. Στη 
προσπάθειά του αυτή μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα 
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εφαρμογής του προγράμματος στις επί μέρους χώρες της Ευρώπης. Αναφέρονται μερικοί εξ 
αυτών: 

Διαφορετικός βαθμός αυτονομίας στο σχεδιασμό ΠΣ. Υπάρχουν συστήματα που επιτρέπουν 
στα σχολεία που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση κάποια περιθώρια για να 
καθορίσουν το πρόγραμμα σπουδών (δίνοντας τοπική ή περιφερειακή αυτονομία), καθώς 
και συστήματα όπου το ΠΣ καθορίζεται σε κεντρικό / εθνικό επίπεδο. Η σχέση μεταξύ της 
κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών αρμοδίων υπηρεσιών στο εσωτερικό των χωρών ως 
προς την αυτονομία, μπορεί επίσης να διαφέρει. 

Διαφορετικά είδη αγορών εργασίας (αυστηρού ελέγχου, άναρχες, μεταβατικές) 

Διαφορετικοί τύποι επαγγελματικής εκπαίδευσης  

Αυτονομία των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο 
Επαγγελματικού Λυκείου σε Ελλάδα, Γαλλία, Φινλανδία  

Ελλάδα 

Τα προγράμματα σπουδών αναφέρονται σε μαθήματα. Αυτά των επαγγελματικών 
μαθημάτων (περιεχόμενο, στόχοι, δραστηριότητες) προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο με 
υπουργικές αποφάσεις, είναι κλειστού τύπου και δεν αφήνουν περιθώρια αυτονομίας. 
Εξαίρεση αποτελούσε το μάθημα «ειδική θεματική δραστηριότητα» που εξασφάλιζε 
αυτονομία περιεχομένου σε επίπεδο τάξης αλλά καταργήθηκε. 

Η Ερευνητική εργασία στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ και τα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων εκτός διδακτικού χρόνου εξασφαλίζουν μεν αυτονομία αλλά δεν 
θεωρούνται επαγγελματικά μαθήματα. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτελεί στοιχείο αυτονομίας αφού πρέπει να αναφέρεται σε 
διδακτική ενότητα του ΑΠΣ 

Στάσεις και συμπεριφορές διαμορφώνονται κύρια στο κρυφό πρόγραμμα. Τούτο μπορεί να 
αναφερθεί ως αυτονομία σε επίπεδο τάξης αλλά φέρει χαρακτηριστικά υποκειμενισμού και 
αυθαιρεσίας. Παλαιότερα στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια υπήρξε το μάθημα 
του εργασιακού περιβάλλοντος στο Β΄ κύκλο όπου υπήρξαν στοιχεία κώδικα δεοντολογίας 
άσκησης του επαγγέλματος. Ατελώς τούτο καλύπτεται σήμερα από το μάθημα ΣΕΠ- 
Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή στη Α΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Στη πράξη αυτονομία εμφανίζεται όταν προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να καλύψει σύγχρονα 
θέματα, που δεν περιέχονται στα μη εκσυγχρονισμένα ΑΠΣ, αλλά θα συναντήσει ο μαθητής, 
ως απόφοιτος, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, ή όταν γίνεται προσπάθεια να 
καλυφθούν ελλείψεις του εργαστηριακού εξοπλισμού. (πχ στους ηλεκτρολόγους). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση της 
Ελλάδας υπάρχει θεωρητικά σχεδόν καθολική έλλειψη αυτονομίας σε σχέση με τα επίσημα 
προγράμματα σπουδών των επαγγελματικών μαθημάτων (κλειστά ΠΣ). Αυτονομία μπορεί 
να θεωρηθεί ότι υπάρχει αν ληφθεί υπόψη το κρυφό ή το βιωμένο πρόγραμμα. 

Γαλλία 

Επαγγελματικό Απολυτήριο Γαλλίας (εν συντομία). 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   23 

Μία από τις τρεις κατευθύνσεις εκπαίδευσης που είναι οργανωμένες μέσα στο λύκειο είναι 
η επαγγελματική κατεύθυνση που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει ένα κύκλο τριών ετών 
που οδηγεί σε δίπλωμα επαγγελματικού απολυτηρίου αποτελούμενο από τις τάξεις της 
δευτέρας επαγγελματικής, της πρώτης επαγγελματικής και της τερματικής (τελικής) 
επαγγελματικής. Τα δίπλωμα αυτό αναφέρει επαγγελματική ειδικότητα. (άρθρο d333-2 
κώδικα εκπαίδευσης) 

Το επαγγελματικό απολυτήριο πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα. Το πρότυπο 
πιστοποίησης κάθε επαγγελματικού απολυτηρίου απαριθμεί τις ικανότητες, τη 
τεχνογνωσία (savoir – faire), τις επαγγελματικές, τεχνολογικές και γενικές δεξιότητες 
και τις γνώσεις που οι κάτοχοι του διπλώματος πρέπει να έχουν και καθορίζει τα 
επίπεδα των απαιτήσεων για τη λήψη του διπλώματος. Το πρότυπο πιστοποίησης 
είναι οργανωμένο σε ενότητες που αποτελούν ένα σύνολο. Οι ενότητες είναι 
συναφείς όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του πτυχίου, στις ικανότητες, στη 
τεχνογνωσία, στις δεξιότητες και στις γνώσεις. Ορισμένες ενότητες μπορεί να είναι 
κοινές σε αρκετά διπλώματα (άρθρο d337-52). 

Για κάθε ειδικότητα του επαγγελματικού απολυτηρίου, η απόφαση που τη 
δημιουργεί καθορίζει το πρότυπο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το πρότυπο 
πιστοποίησης και τον ειδικό κανονισμό που ορίζει τις προϋποθέσεις για την 
απονομή του διπλώματος αυτού (άρθρο d337-53). 

Η εκπαίδευση που οδηγεί στο επαγγελματικό απολυτήριο λαμβάνει χώρα στο χώρο 
εργασίας για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ δώδεκα και είκοσι έξι εβδομάδων μετά 
από απόφαση του Υπουργού Παιδείας… Οι μαθητές που προετοιμάζονται για το 
επαγγελματικό απολυτήριο μέσα από τη σχολική οδό παραμένουν στο εκπαιδευτικό 
σύστημα (ήτοι διατηρούν τη μαθητική τους ιδιότητα) κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους στο χώρο εργασίας (άρθρο d337-64). 

Η περίπτωση των ηλεκτρολόγων, Επαγγελματικό Απολυτήριο ELEEC.  

Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας το 2003 δημιουργήθηκε το επαγγελματικό 
απολυτήριο ειδικότητας «Ηλεκτροτεχνία ενέργεια εξοπλισμός επικοινωνίας 
(électrotechnique énergie équipements communicants)», συντομογραφικά ELEEC και 
καθορίστηκαν οι όροι για την προετοιμασία των μαθητών και την απονομή του. 

Στο πρότυπο πιστοποίησης αναφέρονται οι συσχετιζόμενες επαγγελματικές και τεχνικές 
γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής και οριοθετείται το επίπεδο απαιτήσεων. 
Επίσης αναγράφονται οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις γνώσεις αυτές και το επίπεδο 
ταξινομίας ώστε να προσαρμόσουν οι καθηγητές τη διδασκαλία τους.  

Με την υπουργική απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2009 καθορίστηκαν τα μαθήματα του 
επαγγελματικού λυκείου για τη προετοιμασία του επαγγελματικού απολυτηρίου. Σ΄ αυτή 
αναφέρεται το σύνολο των επαγγελματικών ωρών στη διάρκειας του 3ετούς κύκλου. 

Οι ακαδημίες των περιφερειών σε συνεργασία με τα αντίστοιχα επαγγελματική λύκεια 
καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις επαγγελματικές ώρες και για τις 3 τάξεις 
ορίζοντας μαθήματα και ώρες και εξειδικεύοντας το πρόγραμμα σπουδών αυτών έχοντας 
ως πλαίσιο αναφοράς το πρότυπο πιστοποίησης. 

Όμως, ομάδα ειδικών (επιθεωρητών και άλλων) σε εθνικό επίπεδο, στην προσπάθεια να 
διευκολύνουν για την απόκτηση του εργαστηριακού εξοπλισμού που γίνεται 
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αποκεντρωμένα έχουν συγγράψει σχετικό οδηγό που περιλαμβάνει και ενδεικτικές ώρες 
διδασκαλίας. 

Φινλανδία 

Τα βασικά μέρη (ο πυρήνας) των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης προσδιορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας σε συνεργασία με τις οργανώσεις των 
εργοδοτών, των συνδικάτων, των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών και τις 
ενώσεις των φοιτούντων αποφασίζει για το βασικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών σε κάθε 
επαγγελματική ειδικότητα, καθορίζοντας τη σύνθεση των σπουδών και τους στόχους, το 
βασικό περιεχόμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης των διαφόρων ενοτήτων. Για την 
οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας χορηγεί 
άδεια σε φορείς παροχής εκπαίδευσης, καθορίζοντας τους επαγγελματικούς τομείς που 
τους επιτρέπει την οργάνωση της εκπαίδευσης. Ένας φορέας παροχής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μπορεί να είναι μια τοπική αρχή, μια δημοτική 
κοινοπραξία εκπαίδευσης, ένα ίδρυμα ή άλλος επισήμως πιστοποιημένος οργανισμός, ή 
μια κρατική εταιρεία. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (630/1998, 
14), ο φορέας παροχής εκπαίδευσης πρέπει να εγκρίνει ένα πρόγραμμα σπουδών, που 
βασίζεται στις απαιτήσεις προσόντων της προαναφερόμενης νομοθεσίας και περιέχει τις 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση επιτυγχάνει τα καθήκοντα και τους 
στόχους (630/1998, 5). Το πρόγραμμα σπουδών του φορέα παροχής εκπαίδευσης είναι 
δημόσιο έγγραφο. Τούτο ρυθμίζει και κατευθύνει την εκπαίδευση που προσφέρεται από 
τον πάροχο και όλες τις άλλες δραστηριότητες που συνδέονται στενά με αυτό. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από ένα κοινό τμήμα (μαθήματα γενικής παιδείας) για 
όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα εξειδικευμένο τμήμα 
(επαγγελματικά μαθήματα). Το εξειδικευμένο τμήμα μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: 

Τη δομή των υποχρεωτικών και προαιρετικών επαγγελματικών ενοτήτων και τα βασικά 
γνωστικά αντικείμενα. 

Τις τοπικά προσφερόμενες ενότητες, τις απαιτήσεις τους σε δεξιότητες ως και τις επί πλέον 
παρεχόμενες τοπικές προαιρετικές ενότητες των υποχρεωτικών βασικών αντικειμένων. 

Η νομοθεσία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (630/1998,14) παρέχει το 
δικαίωμα στο φοιτούντα να κάνει ατομικές επιλογές στις σπουδές του (ατομικό πρόγραμμα 
σπουδών). Το διάταγμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  811/1998 
περιλαμβάνει την παροχή στο πώς να ενημερωθούν οι μαθητές για την εκπαίδευση που 
προσφέρεται και την αναγνώριση και την επικύρωση των προηγούμενων δεξιοτήτων. Για να 
γίνει δυνατόν το δικαίωμα των φοιτούντων να κάνουν ατομικές επιλογές, ο πάροχος 
εκπαίδευσης πρέπει να προετοιμάσει ένα ατομικό πρόγραμμα σπουδών για το μαθητή με 
βάση την ατομική του αφετηρία και να το αναπροσαρμόζει κατά τη διάρκεια της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης.  

Τα τοπικά προγράμματα σπουδών και τα προσωπικά σχέδια μελέτης των μαθητών πρέπει 
να ακολουθούν το σχετικό βασικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Τοπικά τριμερή όργανα, 
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του εργασιακού βίου λαμβάνουν μέρος στις εργασίες του 
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προγράμματος σπουδών ως σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. Τα τοπικά προγράμματα 
σπουδών έχουν εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια των φορέων παροχής εκπαίδευσης. 

Τα εθνικά βασικά προγράμματα σπουδών αποτελούν νόμιμες νόρμες για τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Σκοπός τους είναι να αντικατοπτρίζουν τους στόχους της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, να καθορίζουν τις απαιτήσεις για εθνικά ομοιόμορφη επαγγελματική επάρκεια 
και για τις δυνατότητες να μαθαίνουν οι μαθητές πως να μαθαίνουν και να λειτουργούν ως 
πολίτες. Επιπλέον, το βασικό πρόγραμμα λειτουργεί ως βάση για την αξιολόγηση των 
εθνικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας βαθμός αυτονομίας σ’ 
αυτά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η αιτιολόγηση, τα κριτήρια για επιτυχία στο σχολείο, τα 
κριτήρια για επιτυχία εκτός του σχολείου, οι σχέσεις σχολείου – εργασιακού χώρου – 
κοινότητας, ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός, η πολύπλοκη διαχείριση (διοικητική μέριμνα), το 
αυξημένο κόστος. 

Αντιθέτως υπάρχουν χαρακτηριστικά όπως η εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών σε 
εθνική, υπερεθνική ή/και παγκόσμια κλίμακα όπου η αυτονομία δημιουργεί δυσχέρειες 

Συγκρίνοντας τα προγράμματα σπουδών των επαγγελματικών μαθημάτων σε επίπεδο 
επαγγελματικού λυκείου σε 3 χώρες, Ελλάδα, Γαλλία και Φινλανδία, διαπιστώνεται ότι τα 
ελληνικά υπολείπονται κατά πολύ ως προς το βαθμό αυτονομίας σε σχέση με αυτά των δύο 
άλλων χωρών. Στις άλλες δύο χώρες παρουσιάζεται ικανή αυτονομία σε τοπικό επίπεδο 
(επίπεδο περιφέρειας, δήμου, φορέα παροχής εκπαίδευσης). 
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Περίληψη. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τίτλο 
ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, είχε ως κύριο άξονα τη μελέτη της εισαγωγής του γνωστικού 
αντικειμένου της Νανοεπιστήμης και τεχνολογίας στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα 
δώδεκα χωρών, που είναι μέλη ή συνεργαζόμενοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή αυτή να γίνει «από τα κάτω», με 
πρωτοβουλία των σχολείων που συμμετείχαν και όχι στο πλαίσιο του κεντρικού 
σχεδιασμού που εκπονείται από τα αρμόδια Υπουργεία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2012-Ιούλιος 2014, και ο γράφων συμμετείχε σε 
αυτό με την ιδιότητα του εθνικού αντιπροσώπου και συντονιστή για την Ελλάδα. Η 
ευελιξία στη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος αποτελεί ένα σημαντικό 
κριτήριο για το βαθμό αυτονομίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ παρείχε το 
πλαίσιο για τη διεξαγωγή μιας ενδιαφέρουσας συγκριτικής μελέτης ανάμεσα στα 
εκπαιδευτικά συστήματα της ομάδας των χωρών με βάση το παραπάνω κριτήριο. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης αυτής, γίνονται 
οι απαραίτητοι συσχετισμοί με συναφή στοιχεία που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία 
και διατυπώνονται οι προτάσεις για τον τρόπο εισαγωγής της νανοεπιστήμης στις 
διάφορες ομάδες χωρών.  

Λέξεις κλειδιά: Αυτονομία, αναλυτικό πρόγραμμα, ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ. 

Εισαγωγή 

Η αυτονομία της σχολικής μονάδας αποτελεί στοιχείο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με 
αποκεντρωτικά χαρακτηριστικά, η οποία υποστηρίζει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την 
κεντρική πολιτική εξουσία σε χαμηλότερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αρμοδιότητες λήψης απόφασης 
μεταφέρονται σε παράγοντες που βρίσκονται στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας ή έχουν 
άμεση σχέση με αυτήν, όπως είναι κατά περίπτωση τα διοικητικά της στελέχη, ο σύλλογος 
διδασκόντων ή διευρυμένα σχολικά συμβούλια με τη συμμετοχή εκπροσώπων γονέων και 
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται έχουν ως 
αντικείμενο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών, την 
αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, το σχεδιασμό και την οργάνωση του 
αναλυτικού προγράμματος, τον καθορισμό της διδακτικής μεθοδολογίας, τον τρόπο 
αξιολόγησης των μαθητών και την επιλογή του χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού 
και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων (Caldwell, 2005). 
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Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έγιναν σε μεγάλο αριθμό χωρών σημαντικά βήματα στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτόνομης λειτουργίας των σχολικών μονάδων (Bruns, 
Filmer & Patrinos, 2011). Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συναντώνται σήμερα διαφορετικοί βαθμοί αυτονομίας οι οποίοι κατανέμονται σε 
ένα συνεχές ανάμεσα σε ένα κατά βάση συγκεντρωτικό τρόπο εποπτείας και διοίκησης στο 
ένα άκρο, μέχρι την ευρεία δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του σχολείου στο 
άλλο (Euridice, 2007). 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ (Ιανουάριος 2013-Ιούλιος 2014), είχε ως 
αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα, για τις βασικές αρχές της νανοεπιστήμης 
και για τους τομείς εκείνους στους οποίους έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές της 
νανοτεχνολογίας. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια των γνώσεων αλλά 
και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών σχετικά με τη νανοεπιστήμη και τις 
εφαρμογές της (Nano-Science & Technology-NST). Βασική στρατηγική επιλογή του 
προγράμματος ήταν η εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων των 
συμμετεχουσών χωρών, θεματικών ενοτήτων σχετικών με τη νανοεπιστήμη και τις 
τεχνολογικές της εφαρμογές. Ο σχεδιασμός των θεματικών ενοτήτων έγινε κεντρικά από 
την ομάδα εργασίας του προγράμματος αλλά η εισαγωγή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα 
θα έπρεπε να γίνει με την πρωτοβουλία και την ευθύνη των σχολικών μονάδων που 
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ 
παρείχε μια σημαντική ευκαιρία συγκριτικής μελέτης των εκπαιδευτικών συστημάτων των 
ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήριο την αυτονομία των σχολικών μονάδων σχετικά με τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ. Σε αυτήν 
την ομάδα εργασίας, ο γράφων συμμετείχε με την ιδιότητα του εθνικού αντιπροσώπου για 
την Ελλάδα. 

Σχετικά με την αυτονομία της σχολικής μονάδας  

Η συζήτηση σχετικά με την αυτονομία των σχολικών μονάδων, συνδέεται με το ζήτημα της 
αποκέντρωσης ή της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές και τις περιφερειακές 
εκπαιδευτικές αρχές προς το επίπεδο της σχολικής μονάδας. Ο νομιμοποιητικός για την 
αυτονομία λόγος, προβάλλει κυρίως τη θέση ότι, οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του 
σχολείου πάροχοι και αποδέκτες της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί και γονείς-μαθητές 
αντίστοιχα), γνωρίζουν πολύ καλά και βιώνουν άμεσα το περιβάλλον της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, και έτσι είναι κατά τεκμήριο σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην 
υλοποίηση των στόχων και την επίτευξη της ευημερίας της σχολικής κοινότητας (Students 
First, 2015).  

Είναι προφανές ότι η αυτονομία της σχολικής μονάδας, στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  δεν μπορεί να νοηθεί με απόλυτο τρόπο αλλά μόνο σχετικά, 
μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης στοχοθεσίας που θέτουν οι εθνικές ή και οι περιφερειακές 
εκπαιδευτικές αρχές. Η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από την πλευρά της σχολικής 
μονάδας ωστόσο, αναφέρεται σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το 
στρατηγικό προσανατολισμό του σχολείου, όπως είναι η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, η διαχείριση των οικονομικών πόρων, η διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής πολιτικής (Department of Education & 
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Skills, 2015). Η διαμόρφωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σχετίζεται με 
τον καθορισμό του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων, τη διάρθρωση του 
ωρολογίου προγράμματος, τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και την επιλογή μεθόδων 
διδασκαλίας και διδακτικών τεχνικών. 

Η έκταση κατά την οποία εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες στη σχολική μονάδα 
καθορίζει το βαθμό αυτονομίας ο οποίος χαρακτηρίζει το πλαίσιο της λειτουργίας της. 
Σχηματικά ο βαθμός αυτονομίας μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια κλίμακας τριών 
θέσεων όπως παρακάτω: 1. Ισχυρός, όταν στη σχολική μονάδα εκχωρείται το δικαίωμα 
λήψης απόφασης στο σύνολο των παραπάνω τομέων, 2. ενδιάμεσος, όταν η αρμοδιότητα 
λήψης απόφασης αφορά το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω τομέων και, 3. ασθενής, 
όταν η σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σε μικρό μόνο μέρος 
των ζητημάτων που την αφορούν (OECD, 2012α).  

Τέλος κρίνεται σκόπιμο στη θέση αυτή να τονισθεί ότι, η φιλοσοφία και η ρητορική της 
αυτονομίας παρουσιάζεται στενά συνδεδεμένη με την έννοια της λογοδοσίας από την 
πλευρά των σχολικών μονάδων (Suggett, 2015). Έτσι έχει διαμορφωθεί μια σαφής τάση 
μεταφοράς ευθυνών στις σχολικές μονάδες, παράλληλα και από κοινού με τη μεταφορά 
των αρμοδιοτήτων στους τομείς που περιγράφονται παραπάνω. Σε αντιστοιχία με τη 
δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σε μια σειρά θέματα που σχετίζονται με σημαντικούς 
τομείς της σχολικής ζωής, η σχολική μονάδα καθίσταται υπόλογη για τα αποτελέσματα του 
εκπαιδευτικού έργου απέναντι στους αποδέκτες του μορφωτικού αγαθού, μαθητές, γονείς 
και την τοπική κοινωνία (Wobmann et al., 2007). Η ανάγκη της λογοδοσίας της σχολικής 
μονάδας, πέραν από την ενδυνάμωση του ρόλου της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου, που προέκυψε ούτως ή άλλως και ως φυσιολογική απόρροια της 
διεύρυνσης της αυτονομίας της, προκάλεσε επίσης την ενίσχυση της αναγκαιότητας και της 
σημασίας της εξωτερικής αξιολόγησης για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του 
εκπαιδευτικού έργου. Ακόμη συνετέλεσε στη βαθμιαία εισαγωγή μιας «αγοραίας» 
νοοτροπίας ανταγωνισμού στο χώρο της εκπαίδευσης και μιας τάσης αποτίμησης της 
επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου με τη δεσπόζουσα χρήση κριτηρίων  
ιδιωτικοοικονομικού χαρακτήρα (Clotfelter et al., 2004; The Conversation, 2014). 

Το πρόγραμμα NΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, μια σύντομη παρουσίαση 

Το πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ ανήκει στις εκπαιδευτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία 
του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EUN). Η λειτουργία του προγράμματος ξεκίνησε το 
Μάιο του 2012 με τη συμμετοχή δεκαεπτά (17) οργανισμών-εταίρων από έντεκα (11) 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχε και η Τουρκία ως 
χώρα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η 
προαγωγή του τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου μέσα από την επιστημονικά έγκυρη 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σχετικά με τη νανο-
επιστήμη και τις εφαρμογές της (NST). Οι επιμέρους στόχοι είναι οι παρακάτω: 

 Οργάνωση πλατφόρμας ενημέρωσης του κοινού μέσα από τη λειτουργία ιστοτόπου, 
ιστολογίου και εκτεταμένης τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού (ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, 2012).  

 Σχηματισμός δικτύου μέσων ενημέρωσης που προσφέρουν πληροφοριακό υλικό και 
κείμενα γνώμης για τις NST, έτσι ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την 
ενημέρωση και την ανάπτυξη προβληματισμού στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη (στο 
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δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι έγκριτες ευρωπαϊκές εφημερίδες Guardian, El Mundo, 
και Le Courrier International).  

 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή και τη 
διδασκαλία της NST στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.    

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος για τη διδασκαλία NST στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 Σειρά μαθημάτων που καθένα έχει τη μορφή ολοκληρωμένης διδακτικής ενότητας 
και προορίζονται να υλοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Moodle. 

 Εκπαιδευτικό υλικό για την πραγματοποίηση εργαστηριακών πειραμάτων 
(αναλυτικός οδηγός εκπαιδευτικού, οδηγός μαθητή, φύλλο εργασίας μαθητή). 

 Εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές οδηγίες για την υλοποίηση θεατρικού παιχνιδιού 
αλλά και αγώνα ρητορικής αντιπαράθεσης-αντιλογίας (debate) με αντικείμενο τις 
ηθικές, νομικές, κοινωνικές επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας (Ethical Law Social 
Aspects-ELSA). 

Στο πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ συμμετείχαν σχολικές μονάδες από τις παρακάτω χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βουλγαρία, Γερμανία (κρατίδιο Βαυαρίας), Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία. Επιπλέον στο 
πρόγραμμα συμμετείχε και μια σχολική μονάδα από την Τουρκία. Ο γράφων επελέγη από 
το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο τον Ιανουάριο του 2013 ως εθνικός αντιπρόσωπος του 
προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ για την Ελλάδα, οπότε το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» στο οποίο υπηρετούσε ως διευθυντής ανέλαβε το 
συντονισμό του συνόλου των δράσεων για τη χώρα μας. Την ευθύνη για την εποπτεία των 
δράσεων του προγράμματος ανέλαβαν τα μέλη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου 
(ΕΠ.Ε.Σ.) του σχολείου και οι καθηγητές Χημείας και Βιολογίας. 

Μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών, 
μεθοδολογία, αποτελέσματα 

Η υλοποίηση του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, κατέστησε απαραίτητη τη μελέτη των 
αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες, 
με στόχο την εξακρίβωση της δυνατότητας ένταξης σε αυτά του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού υλικού για την NST. Ο στόχος ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής να 
χρησιμοποιηθούν για τη «χαρτογράφηση» των αναλυτικών προγραμμάτων των 
συμμετεχουσών χωρών και την κατάταξη τους σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά, με 
κριτήριο την ευελιξία και τη δυνατότητα διεύρυνσης με νέα γνωστικά αντικείμενα που 
παρουσιάζουν αυξημένο διεπιστημονικό ενδιαφέρον. Στην έννοια της ευελιξίας και, στη 
γενικότερη κατεύθυνση της αποκέντρωσης με την οποία αυτή συνδέεται, η ομάδα εργασίας 
του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ προσέδωσε θετικό «πρόσημο», καθώς θεώρησε ότι «η 
κατεύθυνση αυτή καθιστά δυνατή την ανάπτυξη δυναμικού για καινοτομία και βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: «Αντιμετωπίζουμε κατά συνέπεια τον παράγοντα 
της ευελιξίας θετικά καθώς μπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή νέων επιστημονικών 
αντικειμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα» (ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ,2013, σ.35). Η χρήση της ευελιξίας 
ως κριτηρίου διαφοροποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων, θεωρήθηκε ακόμη ότι 
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μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση επιμέρους στρατηγικών για την ενσωμάτωση των 
διδακτικών ενοτήτων NST και την πρόβλεψη εμποδίων και αντιστάσεων που είναι πιθανό 
να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία αυτή.   

Έτσι για την κατάταξη των αναλυτικών προγραμμάτων σε διαφορετικές ομάδες 
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ευελιξίας, για το οποίο επιμέρους δείκτες θεωρήθηκαν οι 
παρακάτω:  

1. Το μέρος του χρόνου που διατίθεται για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που 
επιλέγει το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός, 

2. ο τρόπος κατανομής του διδακτικού χρόνου, 

3. ο βαθμός αυτονομίας των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη, 

4. η σημασία την οποία αποδίδουν οι εκπαιδευτικές αρχές στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα αναλυτικά προγράμματα. 

Σχετικά με το δείκτη 1. δίνεται από την ομάδα εργασίας του προγράμματος η διευκρίνιση 
ότι πρόκειται για το χρόνο που «αφιερώνεται σε γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το 
σχολείο ή ο μαθητής ανάμεσα στα προσφερόμενα από το σχολείο, αλλά παραμένει τμήμα 
του συνολικού χρόνου υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων του σχολείου» 
(ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, 2013, σ.35). Η σημασία του δείκτη αυτού θεωρείται μεγάλη για τη 
δυνατότητα υλοποίησης διαθεματικών προσεγγίσεων που στην περίπτωση του 
προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ σχετίζεται με: 1. την εμβάθυνση σε επιστημονικές έννοιες από 
το πεδίο των Φυσικών Επιστημών και, 2. την ανάλυση και επεξεργασία των ηθικών, 
νομικών, κοινωνικών επιπτώσεων της NST (ανάλυση ELSA).      

Ο δείκτης 2. αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και την αρμοδιότητα της σχολικής 
μονάδας  να το διαμορφώνει ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις επιλογές της. 

Ο δείκτης 3. αναφέρεται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για το 
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. Στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών οι 
αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
προτείνονται ρυθμίσεις σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή εξασφαλίζονται ουσιαστικά 
περιθώρια πρωτοβουλίας στη σχολική μονάδα ή τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.  

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις χώρες-
μέλη και τις συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες από δύο πηγές: 

1. Τη βάση εκπαιδευτικών δεδομένων Ευρυδίκη και, 

2. τη συμπλήρωση ημιδομημένου ερωτηματολογίου από τους εθνικούς 
αντιπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών. Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε 
πιλοτικά με τον αντιπρόσωπο της Ρουμανίας και μετά τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις δόθηκε προς συμπλήρωση και στους υπόλοιπους εθνικούς 
αντιπροσώπους.  

Στο πλαίσιο της μελέτης του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ οι συμμετέχουσες χώρες και 
περιφέρειες, με βάση το κριτήριο της ευελιξίας του αναλυτικού προγράμματος 
κατετάγησαν σε τρείς διαφορετικές ομάδες: 

1. Ομάδα 1, χώρες και περιφέρειες με μεγάλο βαθμό ευελιξίας (Δανία, Φιλανδία, 
Ιταλία, Ισπανία Καταλονία, Ισπανία Asturias). Σε ορισμένες από τις χώρες αυτές 
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όπως είναι η Δανία και η Φιλανδία, ο βαθμός αυτονομίας των σχολικών μονάδων 
είναι ισχυρός (βλ. σ. 2 της παρούσας εργασίας) και εκφράζεται θεσμικά μέσα από τη 
λειτουργία των συμβουλίων διοίκησης. Σε άλλες όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία, ο 
συνολικός βαθμός αυτονομίας είναι ενδιάμεσος, αλλά είναι ισχυρός ο βαθμός 
αυτονομίας ειδικά όσον αφορά το κριτήριο της ευελιξίας στη διαμόρφωση του 
αναλυτικού προγράμματος.  

2. Ομάδα 2, χώρες με ενδιάμεσο βαθμό ευελιξίας (Βουλγαρία, Γερμανία- 

Βαυαρία, Λιθουανία, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία). Οι σχολικές μονάδες μπορούν 
να αποφασίσουν την ένταξη νέων διδακτικών ενοτήτων στα αναλυτικά 
προγράμματα σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε μια από τις χώρες αυτές (στη 
Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία σε μεγάλο βαθμό, στη Λιθουανία πολύ 
λιγότερο). Στην ομάδα αυτή, υπεύθυνος για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και 
την απόδοση λόγου για την πορεία υλοποίησης τους απέναντι στη σχολική 
κοινότητα, την τοπική κοινωνία και τις προϊστάμενες εκπαιδευτικές αρχές, είναι ο 
διευθυντής του σχολείου. 

3. Ομάδα 3, χώρες με μικρό βαθμό ευελιξίας (Ελλάδα, Τουρκία). Στις χώρες της ομάδας 
αυτής τα αναλυτικά προγράμματα διαμορφώνονται από τις εθνικές εκπαιδευτικές 
αρχές. Οι σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν νέες διδακτικές 
ενότητες μόνο στις ζώνες του ωρολογίου προγράμματος που προορίζονται ειδικά 
για την υλοποίηση δράσεων που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν. 

Μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών, συζήτηση 

Στη συνέχεια τα ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ θα 
μελετηθούν συγκριτικά με τα δεδομένα από τη χρήση δεικτών που αναφέρονται σε 
διαφορετικές πλευρές της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και έχουν μέχρι σήμερα 
παρουσιασθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ.    

 

Σχήμα 1. Ποσοστό του συνόλου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης για την οργάνωση του διδακτικού χρόνου (OECD, 2012β)  

Το σχήμα 1 παρουσιάζει το ποσοστό του συνόλου των αποφάσεων για την οργάνωση του 
διδακτικού χρόνου που λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης για τις συγκεκριμένες 
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χώρες. Επιβεβαιώνεται ότι η χώρα μας παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό (υψηλότερος βαθμός συγκεντρωτισμού). 
Η Τουρκία που για τις ανάγκες του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ ανήκει και αυτή στην 
Ομάδα 3, παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο βαθμό συγκεντρωτισμού ανάμεσα στις 
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες (ποσοστό αποφάσεων για την οργάνωση του 
διδακτικού χρόνου 50% περίπου λαμβάνεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας). Από την 
άλλη πλευρά χώρες της Ομάδας 1 όπως η Δανία, αλλά και της Ομάδας 2 όπως η Τσεχική 
Δημοκρατία και η Γερμανία επιβεβαιώνουν τον υψηλό βαθμό ευελιξίας που διαπιστώθηκε 
στο πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ παρουσιάζοντας επίσης και υψηλότατο ποσοστό συνόλου 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις σχολικές μονάδες.  

 

Σχήμα 2. Επίπεδα σχολικής αυτονομίας για τη διαχείριση εκπαιδευτικών θεμάτων (EACEA 2012)  

Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται το επίπεδο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων στην 
οργάνωση και διαχείριση των σημαντικότερων πλευρών του εκπαιδευτικού έργου. Η 
ένδειξη «Όχι αυτονομία» που φαίνεται στις επεξηγήσεις, σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από υψηλότερα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας αν και ορισμένες φορές 
η γνώμη των οργάνων της σχολικής μονάδας λαμβάνεται συμβουλευτικά υπόψη. Από την 
άλλη πλευρά η ένδειξη «Πλήρης αυτονομία» σημαίνει ότι το σύνολο των αποφάσεων 
λαμβάνεται από τη σχολική μονάδα μέσα στα όρια που θέτει η εθνική νομοθεσία ή το 
κανονιστικό πλαίσιο των περιφερειακών αρχών. Η ένδειξη «Περιορισμένη αυτονομία» 
καλύπτει τις ενδιάμεσες περιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα η υποβολή προτάσεων 
των σχολικών μονάδων προς έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές ή, η υλοποίηση κάποιων 
από ένα σύνολο προκαθορισμένων επιλογών.   

Για το εκπαιδευτικό έργο χρησιμοποιείται ως κριτήριο η δυνατότητα λήψης απόφασης από 
τη σχολική μονάδα σε καθένα από τους παρακάτω τομείς: 

1. Αναλυτικό πρόγραμμα κοινό και υποχρεωτικό για όλες τις σχολικές μονάδες. 

2. Περιεχόμενο προαιρετικών γνωστικών αντικειμένων. 



34  Σ. Φριλίγκος 

3. Επιλογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. 

4. Επιλογή σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού. 

5. Σύνθεση μαθητικών τμημάτων στις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

6. Διαμόρφωση ενδοσχολικών κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών. 

Από τα δεδομένα του σχήματος 2 παρατηρούμε ότι στις περισσότερες χώρες της Ομάδας 1 
του ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, οι σχολικές μονάδες απολαμβάνουν πλήρη αυτονομία σε τέσσερις έως 
και πέντε από τους παραπάνω τομείς. Για παράδειγμα η Ιταλία, η οποία ανήκει στην Ομάδα 
1, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχήματος 2 εμφανίζεται ως η ευρωπαϊκή χώρα με έναν από 
τους υψηλότερους βαθμούς αυτονομίας. Από την άλλη πλευρά σε ορισμένες χώρες της 
Ομάδας 2 οι σχολικές μονάδες απολαμβάνουν πλήρη αυτονομία σε τρεις έως και τέσσερις 
τομείς. Στη Βουλγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία τα σχολεία επιλέγουν τις διδακτικές 
μεθόδους και τα σχολικά εγχειρίδια και έχουν την απόλυτη ευθύνη για το σχηματισμό των 
τμημάτων και τη διαμόρφωση των κριτηρίων ενδοσχολικής αξιολόγησης. Ακόμη στην 
Ομάδα 3, οι σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν πλήρη αυτονομία σε δύο 
μόνο από τα κριτήρια (διαμόρφωση των κριτηρίων ενδοσχολικής αξιολόγησης και σύνθεση 
τμημάτων στις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες).  

Προτάσεις για την εισαγωγή της Νανοεπιστήμης στα αναλυτικά 
προγράμματα 

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ και τη συζήτηση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, η 
στρατηγική που προτάθηκε για την εισαγωγή διδακτικών ενοτήτων NST στα αναλυτικά 
προγράμματα των συμμετεχουσών χωρών ήταν η παρακάτω: 

1. Στις χώρες και περιφέρειες της Ομάδας 1, θεωρήθηκε δυνατός ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση ξεχωριστής σειράς διδακτικών ενοτήτων NST. Κρίθηκε ότι με ευθύνη των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών θα ήταν δυνατή η 
οργάνωση της παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων μέσα στο υποχρεωτικό 
ωράριο του σχολικού προγράμματος. Ο υψηλός βαθμός αυτονομίας των σχολείων 
στην ομάδα αυτή, κρίθηκε ότι θα καθιστούσε δυνατή την υλοποίηση τυχόν 
αναδιευθετήσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί μέσω της 
συνέργειας με άλλα γνωστικά αντικείμενα η διαθεματική προσέγγιση των εννοιών 
NST (προσέγγιση ELSA). 

2.  Στις χώρες της Ομάδας 2,  προκρίθηκε η στρατηγική της ανάπτυξης του 
περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων NST μέσα στο πλαίσιο των γνωστικών 
αντικειμένων του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για τα μαθήματα από τους τομείς των Φυσικών Επιστημών αλλά και γνωστικά 
αντικείμενα όπως η Ηθική, η Φιλοσοφία, η Πολιτική Παιδεία και η Κοινωνιολογία 
για την υλοποίηση της προσέγγισης ELSA. 

3. Για τις χώρες της ομάδας 3 προτάθηκε αρχικά η αξιοποίηση της ζώνης καινοτόμων 
δράσεων και προγραμμάτων των σχολείων. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα και για τις 
σχολικές μονάδες της λυκειακής βαθμίδας, προτάθηκε η αξιοποίηση του θεσμού της 
Ερευνητικής Εργασίας (Project) για την Α΄ και Β΄ τάξη. Ειδική επισήμανση ωστόσο 
έγινε για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και τη δυνατότητα που έχουν να 
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τροποποιούν με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα. 
Ακόμη ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των πειραμάτων εντάχθηκε στη λειτουργία 
του Ομίλου Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών «Πειρ-Ομαδόν» του σχολείου, η 
οργάνωση αγώνα ρητορικής αντιπαράθεσης εντάχθηκε στη λειτουργία του Ομίλου 
Ρητορικής Τέχνης-Αντιλογίας και η προετοιμασία θεατρικού δρώμενου έγινε με τη 
συνεργασία του Ομίλου Θεάτρου. 

Σχετικά με την αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος στην Ελλάδα, η εποπτική 
ομάδα επέλεξε να γίνει με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες 
μαθητές στην αρχή και το πέρας της περιόδου εφαρμογής. Η συγκριτική μελέτη των 
απαντήσεων στις δύο φάσεις, έδωσε τη δυνατότητα της εξακρίβωσης των συντελεσθεισών 
μεταβολών σε καθένα από τα επίπεδα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων. Τα 
ευρήματα από τη σχετική σύγκριση είναι τα παρακάτω: 

 Οι μεταβολές στο επίπεδο των γνώσεων ήταν σχετικά περιορισμένες. Συγκεκριμένα 
μόνο για οκτώ από τους σαράντα μαθητές (ποσοστό 20%) που συμμετείχαν στο 
σύνολο των δράσεων, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των σωστών 
απαντήσεων για τη νανοεπιστήμη και τις εφαρμογές της (επίπεδο γνώσεων). Το 
επίπεδο σημαντικότητας για την παραπάνω αύξηση ορίστηκε από την εποπτική 
ομάδα στο ένα τρίτο του συνόλου των απαντήσεων του καθενός από τα τρία μέρη 
του ερωτηματολογίου (ποσοστό 33%). 

  Αντίθετα οι μεταβολές στο επίπεδο των δεξιοτήτων και των στάσεων ξεπέρασαν 
κατά πολύ το επίπεδο σημαντικότητας (65 και 76% αντίστοιχα των απαντήσεων στο 
καθένα από τα δύο μέρη του ερωτηματολογίου) για 20 και 27 από τους μαθητές 
αντίστοιχα (Έκθεση Αξιολόγησης Εποπτικής Ομάδας ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, 2014). 

Οι περιορισμένης έκτασης μεταβολές στο επίπεδο των γνώσεων, αποδόθηκαν αρχικά στην 
αδυναμία ένταξης διδακτικών ενοτήτων σχετικών με τη νανοεπιστήμη στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών του σχολείου. Η διαμόρφωση 
συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων και η σύνδεση του περιεχομένου τους με τις βασικές 
ιδέες των Φυσικών Επιστημών, θεωρήθηκε ότι θα επέτρεπε την πληρέστερη θεωρητική 
ανάπτυξη, τεκμηρίωση και κατανόηση των αρχών της νανοεπιστήμης. Το συμπέρασμα αυτό 
ενισχύουν και τα ευρήματα από τη αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτικών 
ομάδων από σχολεία χωρών των Ομάδων 1 και 2 του προγράμματος (Δανία και Τσεχική 
Δημοκρατία αντίστοιχα). 

Από την άλλη πλευρά οι σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα των δεξιοτήτων και των 
στάσεων, θεωρήθηκε ότι οφείλονται στην ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος στο 
πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας και των Ομίλων εξωδιδακτικών 
δραστηριοτήτων του σχολείου, με τα σημαντικά χαρακτηριστικά βιωματικής μάθησης που 
τα τμήματα αυτά της σχολικής ζωής εξασφαλίζουν.  

Σύνοψη 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ είχε ως ένα βασικό στόχο την πιλοτική εισαγωγή 
της Νανοεπιστήμης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού 
η ομάδα εργασίας του προγράμματος, προχώρησε στη συγκριτική μελέτη των 
εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών, με κριτήριο την ευελιξία στη 
διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων από την πλευρά των σχολικών μονάδων. Στην 
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παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και έγινε η 
απαιτούμενη συγκριτική τους ανάλυση σε σχέση με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας που 
αναφέρονται σε συναφείς πτυχές της αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Σχηματίστηκε η 
εικόνα που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό τοπίο των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την 
ευελιξία στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και, έγιναν οι απαραίτητες 
συνδέσεις με το γενικότερο πλαίσιο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και τις νέες 
τάσεις που παρουσιάζονται. Παρουσιάστηκαν τέλος στρατηγικές εισαγωγής καινοτομιών 
ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας κάθε συστήματος.  
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Περίληψη. Στο παρόν άρθρο περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της 
αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Ένα Γυμνάσιο αποφάσισε μετά από μελέτη των 
αναγκών του, να οργανώσει ένα σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε βασικές 
έννοιες υπολογιστών και εργαλείων Τ.Π.Ε. Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε από την 
εκπαιδευτικό Πληροφορικής του Σχολείου με την υποστήριξη του Σχολικού Συμβούλου 
Πληροφορικής, στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, σε ώρες εκτός σχολικού 
ωραρίου. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από το συγκεκριμένο 
Γυμνάσιο καθώς και από το γειτονικό Γενικό Λύκειο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν 
από την πρωτοβουλία αυτή δείχνουν ότι συνεργατικές διαδικασίες συναδέλφων που 
υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς του Σχολείου σε συνεργασία με εξωτερικές δομές 
οδηγούν στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. 
Αποδεικνύεται ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών, εφόσον εκπληρώνει ορισμένες 
προϋποθέσεις που αφορούν τη φιλοσοφία, το σχεδιασμό και τη σύνδεσή της με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες της σχολικής μονάδας. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτονομία, Ενδοσχολική επιμόρφωση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών.  

Εισαγωγή 

Υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση για τον ηγετικό ρόλο του σχολείου ως φορέα 
μόρφωσης και γενικότερα εκπαίδευσης των μαθητών. Παρά τις αλλαγές και την είσοδο 
νέων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογικών μέσων (διαδραστικοί πίνακες κ.λπ.) τα 
αποτελέσματα του σχολείου δεν φαίνεται να ικανοποιούν τόσο την κοινωνία όσο και τους 
ειδικούς (Παπαναούμ,2008). Ο ρόλος του σχολείου ως παρόχου γνώσης φαίνεται ότι έχει 
υπερκεραστεί από τα Μ.Μ.Ε., την τηλεόραση και το Διαδίκτυο. Επίσης, το περιβάλλον, τόσο 
το οικογενειακό όσο και το ευρύτερο οικονομικοκοινωνικό, αποδεικνύεται ότι παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παροχή της γνώσης και γενικότερα της εκπαίδευσης ενός νέου 
ατόμου. Έρευνες δείχνουν ότι υπερισχύουν οι ατομικές προϋποθέσεις μάθησης, καθώς και 
οικογενειακοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, έναντι της επίδρασης του σχολείου σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (Harris & Chapman, 2004). Παρόλα αυτά, ερευνητές έχουν 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις σχολείων που βρίσκονται σε περιοχές με 
παρόμοιες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει την 
εκπαιδευτική έρευνα σε μια προσπάθεια για βελτίωση της παιδείας σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας (Hopkins 2001; Creemers 2002) . 

Πέρα από τα αναλυτικά προγράμματα, την διοικητική και εκπαιδευτική δομή του σχολείου, 
οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να παίζουν τον κύριο ρόλο αφού διαμορφώνουν το 40% της 
συνολικής επιρροής που έχει το σχολείο στους μαθητές (Darling- Hammond & McLaughlin 
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1996). Συνεπώς η έννοια του «καλού σχολείου» ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έννοια 
«καλοί εκπαιδευτικοί». Επομένως, αν θέλουμε να γίνει το σχολείο καλύτερο, τότε πρέπει να 
προσπαθήσουμε να γίνουν καλύτεροι οι εκπαιδευτικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 
βοηθήσει η επιμόρφωση. H επιμόρφωση συνδέεται με την προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και πρέπει να τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της θητείας 
του στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση, σε οποιαδήποτε μορφή της, αφορά τη βελτίωση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και έχει ως απώτερο 
στόχο τη βελτίωση του έργου τους. Είναι, δηλαδή, μια συνεχής διαδικασία «γίγνεσθαι», η 
οποία βελτιώνει την επαγγελματική τους θέση. Συνήθως ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και 
υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ένας τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός της 
επιμόρφωσης παρουσιάζει αδυναμίες και έχει κατηγορηθεί ότι παραμελεί τις πραγματικές 
ανάγκες των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών (Κουτούζης, 1999). 

Μια εναλλακτική μορφή επιμόρφωσης, η οποία εκφράζει μια διαφορετική φιλοσοφία και 
συνιστά μια ενδιαφέρουσα καινοτομία, είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση. Η ενδοσχολική 
επιμόρφωση απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας και έχει ως 
βασικό στόχο να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του διδακτικού 
προσωπικού του συγκεκριμένου σχολείου. Αποβλέπει στην ενίσχυση της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχει μέσω 
της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Φορέας της επιμόρφωσης είναι η σχολική 
μονάδα, πραγματοποιείται δηλαδή με πρωτοβουλία και ευθύνη του ίδιου του σχολείου. Τα 
θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων προκύπτουν από την ανίχνευση των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του συγκεκριμένου σχολείου. Σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι δεν 
μετακινεί τους εκπαιδευτικούς από το σχολείο τους. Τέλος, προσφέρει τη δυνατότητα να 
αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου και να βελτιωθούν οι σχέσεις των μελών του 
διδακτικού προσωπικού. 

Βασικός στόχος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης είναι το σχολείο να αποκτήσει για τους 
εκπαιδευτικούς μια τριπλή διάσταση. Να αποτελέσει εκτός από χώρο εργασίας, εστία 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και αφετηρία για προσπάθειες βελτίωσης των 
υπηρεσιών του σχολείου (Ξωχέλλης 2002). Τέλος, είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθώς και η βελτίωση του σχολείου, 
βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στις μορφές συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων (Μπαγάκης, 
Δεμερτζή & Σταμάτης 2007). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η 
αξιολόγηση ενός σεμιναρίου ενδοσχολικής επιμόρφωσης, που πραγματοποιήθηκε στο 1ο 
Γυμνάσιο Βριλησσίων κατά το σχ. έτος 2014-15. 

Μελέτη περίπτωσης του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων 

Ο λόγος που οδήγησε στην πρωτοβουλία οργάνωσης και υλοποίησης προγράμματος 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα «Βασικές έννοιες υπολογιστών και εργαλεία Τ.Π.Ε. στη 
σχολική τάξη», ήταν η έκδηλη ανάγκη πολλών συναδέλφων εκπαιδευτικών του 1ου 
Γυμνασίου Βριλησσίων για εξοικείωση – επιμόρφωση σε έννοιες και εργαλεία των Τ.Π.Ε. 
που θα τους διευκόλυναν τόσο στο εκπαιδευτικό τους έργο όσο και στις διοικητικές και 
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προσωπικές τους απαιτήσεις. Επιζητούσαν από καιρό την ευκαιρία για να επιλύσουν 
κάποιες απορίες, να γνωρίσουν επιπλέον δυνατότητες και να αποκτήσουν σχετικές 
δεξιότητες. Όταν, πριν τέσσερα χρόνια, κατά το σχ. έτος 2011-12, εζητήθη από τους 
συναδέλφους η διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου προκειμένου να υπάρχει 
ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση από το Σχολείο, κάποιοι δεν είχαν και κάποιοι 
άλλοι το είχαν ξεχάσει γιατί δεν το χρησιμοποιούσαν. Οι δυσκολίες έγιναν περισσότερο 
εμφανείς, όταν στο τέλος του 1ου τριμήνου τους εζητήθη να καταχωρίσουν τη βαθμολογία 
τους σε φύλλα Excel. Αργότερα, όταν οι υπεύθυνοι καθηγητές τμήματος χρειάστηκε να 
καταχωρίσουν τις απουσίες των μαθητών στο MySchool οι δυσκολίες έγιναν μεγαλύτερες. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν συνάδελφοι που αντιμετώπιζαν με άγχος τον Η/Υ.  

Σημειώνεται ότι τη σχ. χρονιά 2011-12 στο γραφείο καθηγητών δεν υπήρχε ούτε ένας Η/Υ. 
Το εργαστήριο Πληροφορικής δεν το χρησιμοποιούσε κανένας άλλος συνάδελφος πέραν 
του καθηγητή Πληροφορικής. Κατά τη σχολική χρονιά, 2013-14, με αφορμή την 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα και να 
αναδείξουμε κάποια που χρειάζονταν βελτίωση. Ένα από αυτά που ανεδείχθη ήταν η 
ανάγκη οργάνωσης και θέσπισης ενδοσχολικών συναντήσεων-επιμορφώσεων. Κάτι που 
έλειπε από την κουλτούρα του σχολείου και που ταυτόχρονα κάποιοι συνάδελφοι το 
επιζητούσαν. Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα η Σχολική μονάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή μια και η οργανωμένη επιμόρφωση Επιπέδου Α΄, στη 
χρήση των Τ.Π.Ε., από την πολιτεία είχε προ καιρού σταματήσει. Έτσι η καθηγήτρια 
Πληροφορικής άρχισε στην αρχή μεμονωμένα να βοηθά και να υποστηρίζει τους 
συναδέλφους στο πρόβλημα που κάθε φορά προέκυπτε. Είχε πλέον ωριμάσει η ιδέα 
υλοποίησης ενός προγράμματος επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.. Αρχές 
Ιανουαρίου 2015 γνωστοποιείται από το ΙΕΠ και ΙΤΥΕ ότι στο πλαίσιο της Πράξης 
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πράξη» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
του ΕΣΠΑ (2007-2013), θα υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών Α΄ 
επιπέδου Τ.Π.Ε.. 

Αυτό έδωσε το ερέθισμα για την άμεση οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. Ακολούθησε σχετική συζήτηση της 
καθηγήτριας Πληροφορικής και Υποδιευθύντριας του σχολείου κας. Μαραβέλια με το 
Σχολικό Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου μας, ειδικότητας Πληροφορικής κ. 
Κανίδη, ο οποίος με χαρά συμφώνησε για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου 
προγράμματος. Πρότεινε μάλιστα τη βοήθεια και τη συμμετοχή του ως εκπαιδευτή στο 
σεμινάριο αυτό. Ενημερώθηκε η Διευθύντρια του σχολείου, η οποία δέχτηκε την πρόταση 
με χαρά. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε στο σύλλογο διδασκόντων και διερευνήθηκαν οι 
προθέσεις τους. Δήλωσαν συμμετοχή 6 συνάδελφοι διαφόρων ειδικοτήτων (1 Φιλόλογος, 1 
Γαλλικών, 1 Αγγλικών, 1 Βιολόγος, 1 Γυμνάστρια και 1 Μουσικής). Ενημερώθηκε και ο 
Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Βριλησσίων, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, και 
του ανακοινώθηκαν οι προθέσεις μας. Με χαρά το άκουσε και αυτός και το μετέφερε στο 
δικό του σύλλογο. Άλλοι 6 συνάδελφοι από το 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων αποδέχτηκαν με 
ενθουσιασμό να παρακολουθήσουν το σεμινάριο (3 Φιλόλογοι, 1 Κοινωνιολόγος, 1 
Φυσικός και 1 Χημικός).  

Ύστερα από συζήτηση όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων αποφασίστηκε το πρόγραμμα 
των συναντήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε Δευτέρα και Τετάρτη 2:30 με 5:00, στο 
εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων με εκπαιδευτές το Σχολικό 
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Σύμβουλο Πληροφορικής και την καθηγήτρια Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου 
Βριλησσίων. 

Υλοποίηση προγράμματος.  

Αρχικά μοιράστηκε στους επιμορφούμενους το Ερωτηματολόγιο1 προκειμένου να 
προσδιοριστεί το γνωστικό επίπεδο, οι ελλείψεις και οι πραγματικές ανάγκες των 
συναδέλφων.  

Πίνακας 1. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου1 

Α/Α Ερώτηση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

1 Χρησιμοποιώ τον Η/Υ για τις ανάγκες της επικοινωνίας μου 

 με το σχολείο; 

1 6 4 1 

2 Χρησιμοποιώ τον Η/Υ για διεκπεραίωση υποθέσεών μου με  

άλλους φορείς; (Εφορία, τράπεζα) 

4 6 2  

3 Χρησιμοποιώ τον Η/Υ για τις ανάγκες της  

διδασκαλίας; (διαγωνίσματα, φύλλα εργασίας) 

3 6 2 1 

4 Χρησιμοποιώ πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου; (Word) 3 5 3 1 

5 Χρησιμοποιώ πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας  

λογιστικού φύλλου; (Excel) 

8 3 1  

6 Χρησιμοποιώ πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων;  

(Power Point) 

7 4 1  

Α/Α Ερώτηση Ναι Όχι 

7 Ενημερώνομαι από το Διαδίκτυο καθημερινά; 10 2 

8 Έχω e-mail;  Μπαίνω στο e-mail μου καθημερινά; 8 4 

9 Έχω παρακολουθήσει άλλο σεμινάριο με την ίδια θεματολογία; 4 8 

10 Σκέπτομαι να συμμετέχω στις εξετάσεις πιστοποίησης Α΄ επιπέδου στη χρήση Τ.Π.Ε.; 7 5 

 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε και μία ανοικτή ερώτηση σχετικά με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της επιμόρφωσης. 

Κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι: 
Να αποκτήσω γνώσεις που θα με κάνουν ικανό να διαχειρίζομαι καλύτερα τον Η/Υ. Να 
μάθω Word, Excel, Power Point και επικοινωνία μέσω e-mail. Να μην έχω πια άγχος και να 
προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης. Να εξοικειωθώ με τις νέες τεχνολογίες 
και να μπορέσω να τις χρησιμοποιήσω στη διδακτική πράξη. Να προετοιμαστώ για τις 
εξετάσεις πιστοποίησης. 
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Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το επιμορφωτικό υλικό το οποίο προσαρμόστηκε σε αυτό της 
επιμόρφωσης / πιστοποίησης εκπαιδευτικών Α΄ επιπέδου. Περιείχε τα ακόλουθα:  

Πίνακας 2. Υλικό επιμόρφωσης 

Θεματική ενότητα Χρονική διάρκεια 

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και γραφικά 
περιβάλλοντα επικοινωνίας 

2.5 ώρες 

Επεξεργασία Κειμένου (Ms-Word) 5 ώρες 

Υπολογιστικά φύλλα (Excel) 5 ώρες 

Πρόγραμμα παρουσιάσεων (Power Point) 2.5 ώρες 

Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες (Internet) 2.5 ώρες 

Πρακτική εξάσκηση 2.5 ώρες 

 

Τα μαθήματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015. Στην αρχή υπήρχε μια αμηχανία 
και ένας συγκρατημένος ενθουσιασμός. Δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας οι 
συνάδελφοι διπλανών σχολείων, που τόσο καιρό δεν είχαμε αυτήν την δυνατότητα. 
Επιδιώκοντας την αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, οι εκπαιδευόμενοι 
τακτοποιήθηκαν στις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου δύο σε κάθε Η/Υ. Στην πορεία, όταν 
οι ίδιοι αισθάνθηκαν πιο άνετα με τη χρήση του Η/Υ, άλλαξαν την επιλογή τους και 
επέλεξαν την αποκλειστικότητα του Η/Υ. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε ο video-
projector και η εφαρμογή Netοp που είναι εγκατεστημένη στο εργαστήριο. 
Χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση Ms-Office 2003 και όχι κάποια νεώτερη, για τις 
ανάγκες της πιστοποίησης, για την οποία κάποιοι ενδιαφέρονταν. Ο ρόλος του μαθητή 
γρήγορα ενθουσίασε τους εκπαιδευόμενους-εκπαιδευτικούς. Συνεργάστηκαν απόλυτα 
τόσο με τους εκπαιδευτές όσο και μεταξύ τους. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι το άγχος που 
τους διακατείχε μπροστά σ’ έναν Η/Υ τους εγκατέλειπε σταδιακά. Η διαδικασία του 
σεμιναρίου κύλησε κανονικά και μετά από οκτώ συναντήσεις και είκοσι ώρες μάθημα, τη 
Δευτέρα 9 Μαρτίου, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα.  

Αξιολόγηση προγράμματος. 

Στην τελευταία συνάντηση συζητήθηκε η διαδικασία και τα αποτελέσματα της 
επιμόρφωσης και μοιράστηκε το Ερωτηματολόγιο2 προκειμένου να αξιολογηθούν με πιο 
αντικειμενικό τρόπο τα αποτελέσματα του προγράμματος.  

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου2 

Α/Α Ερώτηση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

1 Μου κάλυψε βασικές απορίες και ερωτήματα στις έννοιες που που 
διαπραγματευτήκαμε 

  8 4 

2 Με βοήθησε να ξεπεράσω κάποιους δισταγμούς μου σε σχέση με 
τη χρήση του Η/Υ 

 1 7 4 

3 Μου δόθηκε η δυνατότητα να μάθω πώς θα ανακαλύπτω πράγματα   9 3 
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που που με ενδιαφέρουν στα περιβάλλοντα που ασχοληθήκαμε 

4 Με βοήθησε να εξοικειωθώ περισσότερο με τη χρήση του Η/Υ   10 2 

5 Με βοήθησε στην απόφαση να συμμετέχω στις εξετάσεις  

πιστοποίησης Α΄ επιπέδου 
 5 3 4 

6 Μου άρεσε η συνεργασία και η επικοινωνία με τους συναδέλφους   3 9 

7 Με ικανοποίησαν οι επιμορφωτές    12 

8 Με ικανοποίησαν οι εγκαταστάσεις και η φιλοξενία στο χώρο του του   
εργαστηρίου 

  5 7 

Α/Α Ερώτηση Ναι Όχι 

9 
Αν επαναλαμβανόταν κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα σε άλλη ενότητα,  

θα συμμετείχατε; 
11 1 

10 
Θα συστήνατε και σε άλλους συναδέλφους να παρακολουθήσουν κάποιο  

αντίστοιχο πρόγραμμα στην ίδια ή σε άλλη ενότητα; 
12  

  

Μοιράστηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τρεις από τους 12 επιμορφούμενους έδωσαν 
τις επόμενες ημέρες εξετάσεις πιστοποίησης. Από αυτούς θετικό αποτέλεσμα είχε η μία. Οι 
άλλες δύο κατάφεραν καλό σκορ, αλλά όχι ικανό για την επιτυχία τους. Θα 
ξαναπροσπαθήσουν πολύ σύντομα. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Οι συνάδελφοι που το παρακολούθησαν εξέφρασαν την άποψη ότι τους δόθηκε η ευκαιρία 
και η δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον Η/Υ και πλέον θα τον αντιμετωπίζουν με 
μεγαλύτερη ευκολία και άνεση. Θεώρησαν ότι αξιοποίησαν εποικοδομητικά το χρόνο που 
διέθεσαν λύνοντας τις απορίες τους και ξεπερνώντας αρκετές από τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν. Χάρηκαν ιδιαίτερα τη συνεργασία που είχαν με το Σχολικό Σύμβουλο 
παιδαγωγικής ευθύνης. Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν 
μαζί του σε ρόλο «Δάσκαλος – μαθητής». Εξ ίσου χάρηκαν τη συνεργασία με τη συνάδελφό 
τους, καθηγήτρια Πληροφορικής στον ίδιο ρόλο. Για τους περισσότερους, ήταν η πρώτη 
φορά που συμμετείχαν σε ενδοσχολική επιμόρφωση και μέσα από αυτήν επικοινώνησαν, 
συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς εκτός σχολικού 
ωραρίου, μέσα στον ίδιο το χώρο του σχολείου. Εκδηλώθηκε η επιθυμία να συνεχιστεί αυτή 
η προσπάθεια για ατομική βελτίωση προς όφελος της σχολικής μονάδας. Ήδη, και άλλη 
συνάδελφος εκδήλωσε την προθυμία και επιθυμία για την οργάνωση ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης στο δικό της γνωστικό αντικείμενο. 

Θεωρούμε ότι έγινε αντιληπτή, στους εμπλεκόμενους συναδέλφους, η σημασία και τα 
οφέλη που απορρέουν από τέτοιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Εντάχθηκε 
στη νοοτροπία και στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας η συνεργασία και η προσφορά 
συναδέλφων για την ανάδειξη παρόμοιων πρωτοβουλιών. Αξιοποιήθηκε η υλικοτεχνική 
υποδομή του σχολείου προς όφελος των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Τέλος, διαφάνηκε η 
ανάγκη συνέχισης, διάδοσης και διάχυσης τέτοιων τακτικών. 
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Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, υπάρχει πρωτοβουλία και θέληση σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας για προγραμματισμό δράσεων από τους ίδιους του εκπαιδευτικούς, με στόχο την 
υποστήριξη και αναβάθμιση του διδακτικού τους έργου. Αποδεικνύεται ότι οι συνεργατικές 
διαδικασίες επιμόρφωσης συναδέλφων οδηγούν στη βελτίωση του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. 

Στην εποχή της δια βίου εκπαίδευσης, των πολλαπλών μορφών εκπαίδευσης, των μη 
τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης, οι από κάτω προς τα πάνω (bottom up) 
πρωτοβουλίες και καινοτομίες, που πηγάζουν από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, 
αποκτούν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτική πολιτική που να 
τις αναδεικνύει, να τις υποστηρίζει, να τις ενισχύει, να τις αξιοποιεί και να τις διαχέει. Η 
πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζοντας 
θεσμικά αυτές τις ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και κατ’ 
επέκταση στη βελτίωση της παιδείας.  
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Η ανάπτυξη πλαισίου σχεδιασμού διαχείρισης πιθανών κρίσεων, 
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Περίληψη. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το ζήτημα των κρίσιμων συμβάντων στο 
χώρο των σχολικών οργανισμών. Καθώς η ένταση και η συχνότητα των συμβάντων 
αυτών στις μέρες μας συνεχώς αυξάνει, ο σχεδιασμός καθίσταται το μέσο των 
διευθύνσεων των σχολικών μονάδων για την έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπισή τους. 
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις, τα πιθανά 
εμπόδια εφαρμογής και οι βασικές ενέργειες και λειτουργίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σ’ ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσιμων γεγονότων στο σχολείο, καθώς 
και να διατυπωθούν προτάσεις για την πληρέστερη υλοποίησή του. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική κρίση, επικινδυνότητα, σχολικά ατυχήματα, διαχείριση 
κρίσεων.   

Εισαγωγή 

Στο ευμετάβλητο περιβάλλον των σύγχρονων οργανισμών, δημόσιου και ιδιωτικού 
χαρακτήρα, τα κρίσιμα συμβάντα θεωρούνται αναπόφευκτα και ως εκ τούτου συνιστούν 
μία από τις παραμέτρους που οι διοικήσεις τους καλούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη (π.χ. 
Mitroff 2001; Drennan, McConnel, & Stark, 2015). Στη σχετική, πρόσφατη βιβλιογραφία 
μπορεί κανείς να εντοπίσει σειρά ορισμών για το τι συνιστά «κρίση» καθώς και ασυμφωνία 
των μελετητών για το ακριβές περιεχόμενο του όρου. Για παράδειγμα, αλλού η κρίση 
προσδιορίζεται ως διακοπή της συνήθους καθημερινής λειτουργικής ροής του οργανισμού 
(Ruff & Aziz 2003; Ahmed 2006; Austin, Brooke, & Yan 2014), και αλλού ως ευκαιρία 
ανασυγκρότησης και βελτιωμένης επαναλειτουργίας του (Skinner & Mersham 2002; Luecke 
2004).  

Οι σχολικοί οργανισμοί δεν αποτελούν εξαίρεση από το παραπάνω πλαίσιο. Κρίσιμα 
γεγονότα όπως ατυχήματα, πράξεις βίας και ρατσισμού χαρακτηρίζουν πλέον, σε ολοένα 
και μεγαλύτερο βαθμό αλλά και ένταση, την καθημερινότητα του σχολείου κάνοντας το 
περιβάλλον του επικίνδυνο και τη λειτουργία του (παιδαγωγική, διδακτική, διοικητική) 
ασταθή (Brock, Sandoval, & Lewis, 2005; Κατσαρός, 2008; Hatzichristiou, Issari, Lykitsakou, 
Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2011; Starr, 2012; Σαΐτη & Σαΐτης, 2014).  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο βασικών ενεργειών για τη 
διαχείριση των κρίσιμων συμβάντων στο χώρο του σχολείου, να προσδιορίσει τους 
βασικούς του άξονες και να εξετάσει τις προϋποθέσεις καθώς και τα πιθανά εμπόδια 
εφαρμογής του στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. 

mailto:agiannikas@sch.gr
mailto:nkalex@primedu.uoa.gr
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Για την υλοποίηση των παραπάνω μελετώνται διεξοδικά η σχετική θεωρία, η αντίστοιχη 
έρευνα και η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, αξιοποιείται η μέθοδος της μελέτης 
περίπτωσης (Yin, 2009), στα πρότυπα της οποίας, διερευνώνται κρίσιμα συμβάντα της 
σύγχρονης ελληνικής σχολικής πραγματικότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. ως προς 
την ένταση της εμφάνισης ή την οξύτητα των αποτελεσμάτων τους). Σημειώνεται πως η 
συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων κάθε περίπτωσης έγινε με τρόπο τέτοιο που να 
διασφαλίζεται η ανωνυμία τόσο των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων όσο και των μελών 
των κοινοτήτων τους (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων κ.ά.). Πρόκειται για μια μέθοδο 
διερεύνησης σύγχρονων φαινομένων που παρά τους περιορισμούς της, κυρίως ως προς την 
καθολικότητα της ισχύς των συμπερασμάτων της (Voss, Tsilkritsis, & Frohlich, 2002; Patton 
& Appelbaum, 2003), έχει αξιοποιηθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία τόσο της γενικής 
διοίκησης όσο και της διοίκησης της εκπαίδευσης. Αυτό με σκοπό κυρίως τον έλεγχο της 
ισχύς θεωρητικών σχημάτων της επιστήμης της διοίκησης αλλά και την επισήμανση τυχόν 
διαφορών μεταξύ θεωρίας και πράξης (π.χ. Myers, 2009; Παπαδάκης, 2011; Σαΐτη & Σαΐτης, 
2011; Μπρίνια, 2014). 

Στη συνέχειά της, η παρούσα μελέτη δομείται ως εξής: αρχικά παρουσιάζεται η έννοια και η 
τυπολογία της κρίσης στο σχολικό περιβάλλον, κατόπιν οριοθετούνται οι άξονες ενός 
βασικού πλαισίου διαχείρισης των σχολικών κρίσεων και τέλος προσδιορίζονται οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του πλαισίου αυτού, οι δυσκολίες και οι προτάσεις υλοποίησής 
του. 

Η κρίση στο χώρο του σχολείου 

Η κρίση στις σχολικές μονάδες αφορά οποιοδήποτε συμβάν δύναται να προκαλέσει απειλή, 
σωματική βλάβη, απώλεια έμψυχου ή υλικού δυναμικού καθώς και  έκθεση των μελών της 
σχολικής κοινότητας σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες (Johnson, 2000; Ewald, 1999 
στo Starr, 2012). Ως ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συμβάντων θα μπορούσαν μεταξύ 
άλλων, από την ελληνική σχολική πραγματικότητα, να αναφερθούν οι φυσικές 
καταστροφές, τα ατυχήματα, οι μεταδοτικές ασθένειες, οι βανδαλισμοί, η χρήση 
ναρκωτικών και οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών των σχολικής κοινότητας.  

Πέρα όμως από τις όποιες αρνητικές τους συνέπειες, αναγνωρίζεται πως τα κρίσιμα 
συμβάντα έχουν και θετικό αντίκτυπο στο σχολείο (Allen et al., 2002; Brock et al., 2005; 
Pepper, London, Dishman, & Lewis, 2010). Για παράδειγμα, δίνουν την αφορμή για 
αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος ασφάλειας και υγείας των μελών της σχολικής 
κοινότητας αλλά και ενισχύουν τη συνοχή και τη διάθεση για συνεργασία των μελών της. 

Όσον αφορά τα αίτια των κρίσεων στα σχολεία, οι μελετητές δε δείχνουν να υιοθετούν ένα 
ενιαίο πρότυπο κατηγοριοποίησής τους. Για μερικούς η διάκριση υφίσταται ανάμεσα σε 
εξελικτικά και περιστασιακά γεγονότα κρίσης (Ruff & Azziz, 2003; Brock et al., 2005; Σαΐτη & 
Σαΐτης, 2014). Τα γεγονότα της κατηγορίας των εξελικτικών κρίσεων έχουν τις ρίζες τους σε 
ανθρώπινες συμπεριφορές και θεωρούνται αναμενόμενα, είτε λόγω της 
ψυχοσυναισθηματικής ωρίμανσης του μαθητή (π.χ. είσοδος στην προεφηβεία) είτε λόγω 
έντονων αλλαγών στη ζωή του (π.χ. μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο). Αντίθετα, τα 
γεγονότα στην κατηγορία των περιστασιακών κρίσεων, έχουν ως αιτίες είτε την ανθρώπινη 
συμπεριφορά είτε φυσικούς παράγοντες και παράγοντες υλικοτεχνικής υποδομής και δεν 
παρέχουν ενδείξεις για την εκδήλωσή τους. Μια άλλη κατηγοριοποίηση των αιτίων της 
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κρίσης στο σχολείο γίνεται με βάση το κατά πόσο τα κρίσιμα συμβάντα αφορούν το 
εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον του (Metzgar στο Κατσαρός, 2008). Η διάκριση όμως 
αυτή φαίνεται να δυσκολεύει τον προσδιορισμό των αιτίων της κρίσης και τη διαμόρφωση 
ενός πλαισίου για την αντιμετώπισή τους, καθώς στη σχετική βιβλιογραφία, δεν υφίσταται 
ομοφωνία για το τι συνιστά εσωτερικό και τι εξωτερικό περιβάλλον ενός σχολικού 
οργανισμού (π.χ. Κατσαρός, 2008; Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).  

Συχνά, ως κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, αναφέρεται η αδυναμία πρόβλεψής της (π.χ. 
Brock et al., 2005). Λαμβάνοντας όμως υπόψη σχετικές έρευνες, οι οποίες έχουν δείξει πως 
διοικητικά στελέχη της ελληνικής εκπαίδευσης με εικοσιπενταετή προϋπηρεσία 
αντιμετωπίζουν ένα τουλάχιστον κρίσιμο συμβάν σχεδόν κάθε οκτώ χρόνια (Σαβελίδης, 
2011) και πως η πλειοψηφία των κρίσιμων συμβάντων έχει δώσει σαφή προμηνύματα πριν 
την εκδήλωσή τους (Ruf & Aziz, 2003), ο απροσδόκητος αυτός χαρακτήρας δεν μπορεί να 
θεωρηθεί δεδομένος αλλά περισσότερο πιθανός. Στα χαρακτηριστικά των σχολικών 
κρίσεων θα μπορούσαν ακόμα να συμπεριληφθούν ο αυξανόμενος ρυθμός εμφάνισής 
τους, η σύνδεσή τους με τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (Σαβελίδης, 2011), οι συχνά 
ταυτόχρονες επιπτώσεις τους στη σωματική υγεία και στη ψυχοσυναισθηματική 
σταθερότητα των μαθητών (Allen et al., 2002) καθώς και το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον 
που προσελκύουν, πιθανόν για το λόγο ότι αναφέρονται στους φυσικούς συνεχιστές της 
κοινωνίας, από τους οποίους αναμένεται βελτίωση και ανάπτυξη.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη κρίση στις σχολικές 
οργανώσεις ως το πιθανό εκείνο γεγονός το οποίο από αίτια φυσικά-υλικά ή 
συμπεριφοράς, επιδρά ανασταλτικά στη λειτουργία του σχολείου καθώς και στη σωματική 
ή/και ψυχοσυναισθηματική υγεία μεγάλου αριθμού μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το σχέδιο διαχείρισης κρίσης 

Ως σχέδιο διαχείρισης σχολικής κρίσης θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη γραπτή και 
οργανωμένη αποτύπωση ενός πρωτοκόλλου βασικών ενεργειών που σκοπό τους έχουν να 
διασφαλίσουν, σε ένα έκτακτο και δυσάρεστο συμβάν, την ομαλή διδακτική, παιδαγωγική 
και διοικητική λειτουργία ενός σχολείου.  

Το όφελος ενός τέτοιου σχεδίου έγκειται πρώτιστα στο ότι ικανοποιεί μια θεμελιώδη, 
ανάγκη του ατόμου (μαθητών, γονέων), αυτή της ασφάλειας (Maslow, 1954), η οποία 
συνιστά τη βάση για την ικανοποίηση άλλων αναγκών, ανώτερων κατηγοριών, της κλίμακας 
του Maslow. Εκτός όμως από την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των μελών 
της, το σχέδιο διαχείρισης κρίσης προστατεύει την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής 
μονάδας εξοικονομώντας χρηματικούς πόρους που απαιτεί η επισκευή ή η αντικατάστασή 
της. Εξασφαλίζει δε την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης, την 
ομαλή διοικητική λειτουργία του σχολείου καθώς και την αποφυγή εντάσεων με την 
οικογένεια (π.χ. δικαστικές προσφυγές και καταγγελίες στις υπερκείμενες υπηρεσιακές 
αρχές μετά από σοβαρά ατυχήματα μαθητών) μέσω της διαλεκτικής μεθόδου αναζήτησης 
της αλήθειας που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές (Γιαννίκας, 2014).  

Έχοντας κατά νου ότι το σχέδιο διαχείρισης κρίσης ενός σχολείου συνιστά έγγραφη 
διοικητική πληροφορία, η οργάνωση και η αποτύπωσή του, προτείνεται να χαρακτηρίζεται 
από τη λιτότητα, τη σαφήνεια και την ευκρίνεια του περιεχομένου του  (Υπουργείο 
Εσωτερικών, 2003; Prokopiadou, Papatheodorou, & Moschopoulos, 2004; Αλεξόπουλος, 
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2012) προκειμένου να είναι εύκολα κατανοητό, αποδεκτό και υλοποιήσιμο. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα προαναφερθέντα καθώς και τη σχετική θεωρία, έρευνα και πρακτική (US 
Department of Education, 2003; Heath, 2005; Paraskevas, 2006; Σαΐτη & Σαΐτης, 2014), οι 
βασικές ενέργειες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σ’ ένα σχέδιο διαχείρισης πιθανών 
κρίσεων στο επίπεδο σχολικής μονάδας, θα μπορούσαν να προσδιοριστούν με βάση τους 
εξής τομείς: α. της πρόληψης - αποτροπής της εμφάνισης των κρίσιμων συμβάντων, β. της 
αντιμετώπισής τους, γ. της ανάκαμψης-επαναφοράς της λειτουργίας του σχολείου σε 
επίπεδα όμοια με αυτά προ κρίσης και της ενίσχυσης του συστήματος υγιεινής και 
ασφάλειάς του.  

α. Η πρόληψη συνιστά το πιο σημαντικό ίσως σημείο του σχολικού σχεδίου για τη 
διαχείριση πιθανών κρίσεων. Αυτό όχι μόνο λόγω της εν γένει αξίας «του προλαμβάνειν» 
αλλά και γιατί το σχολείο μπορεί, στον τομέα αυτό, να αναλάβει αξιόλογες πρωτοβουλίες 
και να αναπτύξει έντονη δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, η διεύθυνση της σχολικής 
μονάδας καλείται αρχικά να συγκεκριμενοποιήσει τα πιθανά κρίσιμα γεγονότα στο άμεσο 
και στο ευρύτερο περιβάλλον της και να προσδιορίσει τους επιμέρους, ανά πιθανό συμβάν, 
στόχους του σχεδίου της π.χ. μέσω της μελέτης του αρχείου του σχολείου, της συζήτησης 
των εμπειριών των υπηρετούντων εκπαιδευτικών κ.ά..  

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη πρακτική τόσο για τον εντοπισμό 
πιθανών κινδύνων όσο και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων πρόληψης και 
ορθολογικής επιλογής κάποιας/ων από αυτές. Συνίσταται ως η συνάρτηση της πιθανότητας 
να συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός στους ανθρώπινους και υλικούς πόρους της σχολικής 
μονάδας και της σοβαρότητας των συνεπειών της στην εύρυθμη παιδαγωγική, διδακτική 
και διοικητική λειτουργία του σχολείου (OECD, 2005). Για παράδειγμα, η επικινδυνότητα 
εισόδου σχολείου, παρακείμενης σε κεντρική λεωφόρο, προσδιορίζεται από την αυξημένη 
πιθανότητα να συμβεί θανατηφόρο ατύχημα κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των 
μαθητών και της πολλαπλής και μεγάλης σε διάρκεια αναστάτωσης που αυτό θα επιφέρει 
στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη κρίσιμων συμβάντων στο σχολείο έχει και ο ορισμός μιας 
ολιγομελούς ομάδας διαχείρισης κρίσεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. εμπειρία, 
γνώσεις/δεξιότητες, οξυδέρκεια, ψυχραιμία) καθώς και των αντικαταστατών τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή κρίνεται επίσης πως θα πρέπει να δοθεί στον προσδιορισμό του χώρου 
συγκέντρωσης-προστασίας του μαθητικού δυναμικού. Ο χώρος αυτός προτείνεται να 
διαφοροποιείται ανάλογα το συμβάν (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά) αλλά και να λαμβάνεται 
μέριμνα για τη μετακίνηση, από και προς αυτόν, παιδιών με προβλήματα υγείας - 
ιδιαιτερότητες (κινητικά – αναπνευστικά προβλήματα, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές 
κλπ).  

Στις δραστηριότητες του τομέα πρόληψης και αποτροπής κρίσιμων συμβάντων, 
περιλαμβάνεται και η έκδοση συνοπτικών γραπτών οδηγιών, η γνωστοποίησή τους στα 
μέλη της σχολικής κοινότητας, ο καθορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας με τους αρμόδιους 
φορείς και τους γονείς, η τήρηση ημερολογίου ενεργειών ή γεγονότων, η διαρκής εποπτεία 
του κτιριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Η απλή όμως γνωστοποίηση υποχρεώσεων και 
κατευθύνσεων στα μέλη της σχολικής της κοινότητας δεν είναι αρκετή για τη επιτυχή 
υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσης. Αντίθετα, αυτή επιτυγχάνεται σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό με τη σχετική ευαισθητοποίηση, δέσμευση και ενεργό συμμετοχή τους.  
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Στο στάδιο της πρόληψης καθοριστική μπορεί να θεωρηθεί και η εμπλοκή της οικογένειας 
και της τοπικής κοινωνίας, τα συλλογικά και θεσμοθετημένα όργανα των οποίων δύνανται 
να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις όπως π.χ. η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 
παροχή πρώτων βοηθειών, υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών υγείας.  

Απαραίτητο τέλος στοιχείο των διαδικασιών πρόληψης του κρίσιμου συμβάντος συνιστά ο 
έλεγχος της ετοιμότητας της σχολικής μονάδας. Αυτός μπορεί να διαπιστωθεί μέσω 
τακτικών ασκήσεων ελέγχου της ταχείας και ακριβούς αντίδρασης του ανθρώπινου 
δυναμικού (π.χ. στην ασφαλή εκκένωση του κτιρίου αλλά και του συνόλου των σχολικών 
εγκαταστάσεων), της επιδέξιας χρήσης του σχετικού εξοπλισμού (π.χ. χρήση συστήματος 
πυρόσβεσης, φαρμακείου) και της αμεσότητας της επικοινωνίας-ενημέρωσης των 
εμπλεκομένων (π.χ. πυροσβεστικής, ομάδες διάσωσης, γονέων). 

β. Στον τομέα της αντιμετώπισης, ιδιαίτερα των ατυχημάτων και σωματικών βλαβών, ο 
ρόλος της σχολικής μονάδας φαίνεται να είναι περιορισμένος εξ’ αιτίας των εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται και των κενών στη σχετική νομοθεσία. Πιο 
συγκεκριμένα, νομοθετικά κενά έχουν εντοπιστεί  (Σαΐτη & Σαΐτης, 2014) ως προς τις 
ενέργειες και τις διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν για τη μεταφορά ενός 
τραυματισμένου μαθητή από το σχολείο στο νοσοκομείο και τη χορήγηση σε αυτόν πρώτων 
βοηθειών. Εκεί όμως που φαίνεται πως ο ρόλος του σχολείου είναι σημαντικός είναι στην 
αναγνώριση και στον προσδιορισμό ότι το γεγονός που έχει προκύψει συνιστά εν δυνάμει 
κρίση και στη σχετική ενημέρωση αρμόδιων φορέων (π.χ. κέντρο υγείας) γονέων και 
προϊσταμένων υπηρεσιών (π.χ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
περίπτωση, διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος/α 
υπέθεσε μετά από τσίμπημα εντόμου σε μαθητή/τριά του την πιθανότητα ενός αλλεργικού 
σοκ και ειδοποίησε άμεσα τα μέλη της οικογένειάς του/της. Με την πρωτοβουλία και την 
αμεσότητα της αντίδρασή του/της έσωσε τη ζωή του παιδιού, παρ’ ότι δεν είχε επίσημη 
πληροφόρηση για το ιατρικό ιστορικό του μαθητή/τρίας του και η κατάσταση της υγείας 
του παιδιού αμέσως μετά το συμβάν δεν είχε δώσει καμία απολύτως ένδειξη ανησυχίας.  

γ. Όσον αφορά τον τομέα της ανάκαμψης από την κρίση και της ενίσχυσης του συστήματος 
υγιεινής και ασφάλειας η σχολική μονάδα μπορεί επίσης να αναπτύξει σημαντική δράση. Σε 
ένα σχολικό οργανισμό η ανάκαμψη από την κρίση πρακτικά σημαίνει πως οι μαθητές και 
το προσωπικό εργάζονται, μελετούν και γενικότερα αποδίδουν τόσο στο γνωστικό όσο και 
στο παιδαγωγικό έργο τους σε επίπεδο όμοιο με αυτό πριν εμφανιστεί το κρίσιμο συμβάν.  

Αναγκαίο συμπλήρωμα της ανάκαμψης από ένα κρίσιμο συμβάν, συνιστά η ενίσχυση-
θωράκιση της σχολικής μονάδας από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Πρόκειται, θα 
λέγαμε, για το θετικό κομμάτι της κρίσης με το οποίο η αποκτηθείσα εμπειρία γίνεται το 
μέσο για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της σχολικής μονάδας στον τομέα της 
αντιμετώπισης των κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, διευθυντής/τρια σχολικής μονάδας 
πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής με το μορφωτικο-οικονομικό επίπεδο  των 
οικογενειών των μαθητών στην πλειονότητά τους να είναι χαμηλό, μετά από την 
αντιμετώπιση ενός κρίσιμου συμβάντος (μαθητής έφερε στο σχολείο κρυφά επικίνδυνα και 
αιχμηρά αντικείμενα - τύπου σουγιά- τα οποία επέδειξε στους συμμαθητές του εντός τάξης 
αλλά και στο διάλειμμα και τα μοίρασε σε μερικούς από αυτούς), προέβη σε ενέργειες 
όπως: διερεύνηση σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, του επικρατούντος 
παιδαγωγικού κλίματος του τάξης και της πιθανότητας περιστατικών εκφοβισμού από το 
μαθητή, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας των μαθητών σε 
συνεργασία με το σύλλογο γονέων, υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης ενημέρωσης 
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και ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο 
αγωγής υγείας, επανεξέταση του συστήματος εφημεριών.  

Προϋποθέσεις εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων 

Η επιτυχής ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης πιθανών κρίσεων στα σχολεία 
υπόκειται σε μια σειρά από προϋποθέσεις. Βασικότερη όλων θα μπορούσε να θεωρηθεί η 
πλήρης ενσωμάτωσή του στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης δηλαδή του σχεδιασμού-
προγραμματισμού, της λήψης των αποφάσεων, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του 
ελέγχου. Αυτό γιατί μέσω της ενσωμάτωσης αυτής αναμένεται να διαμορφωθεί ένα 
ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσιμων σχολικών συμβάντων 
βασισμένο στην ορθολογική λήψη των αποφάσεων, με επακριβώς προσδιορισμένες 
αρμοδιότητες των μελών της σχολικής κοινότητας και με διαδικασίες ελέγχου ως μέσο 
αυτοβελτίωσης του σχεδίου και προσαρμογής του σε τυχόν νέα δεδομένα.  

Στις προϋποθέσεις επιτυχούς σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία και του 
αισθήματος ασφάλειας σε αυτά θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν: 

- Η ικανή σχολική διεύθυνση-ηγεσία, η οποία με τον πολλαπλό της ρόλο (π.χ. οργάνωση, 
καθοδήγηση, εμψύχωση) θα ευαισθητοποιήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας, θα 
διαμορφώσει παιδεία ασφάλειας  αλλά και θα προετοιμάσει πρακτικά τη διαχείριση ενός 
κρίσιμου συμβάντος. 

- Η επάρκεια πόρων και υποστήριξης. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός σχεδίου 
διαχείρισης κρίσεων απαιτεί οικονομικούς κυρίως πόρους για να υλοποιηθούν οι 
παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας και τα 
αναγκαία μέσα (π.χ. ιατρικά, τεχνικά, νομικά) αντιμετώπισης κρίσιμων γεγονότων.  

- Το επαρκές και σταθερό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσωπικό κατάλληλο 
ενημερωμένο και επιμορφωμένο στη διαχείριση κρίσεων (αξία, σκοπός, πρακτικές κ.λπ.)  

-  Η επικοινωνία-συνεργασία με το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας (άλλα 
σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, τοπική κοινωνία). Έχοντας υπόψη ότι το σχολείο 
είναι ανοικτό σύστημα η βοήθεια που μπορεί να λάβει από την τοπική κοινωνία στη 
διαχείριση έκτακτων περιστατικών είναι εξαιρετικά σημαντική.   

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Μια σειρά παραγόντων του συστήματος διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης φαίνεται 
πως περιορίζουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου για το 
σχεδιασμό για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων στα σχολεία. Η απουσία επικαιροποιημένου 
και επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, που δε εξαντλείται στη λήψη προληπτικών μέτρων 
αντισεισμικής προστασίας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πιο σημαντικός από τους 
παράγοντες αυτούς (βλ. Οδηγία 12-11-2008,ΠΑΜ/ΠΣΕΑ Υπουργείου Παιδείας, Υ.Α. Υπ. 
Παιδείας 105657/Δ/8-10-2002, Ν. 3013/2002 και Υ.Α. 1299/2003 Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκηση και Αποκέντρωσης). Δυσχέρειες δημιουργούνται επίσης και εξαιτίας της έλλειψης 
πιστώσεων, υλικοτεχνικής υποδομής, εξοπλισμού αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων και 
συνεργασιών με φορείς όπως μονάδες υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής κ.λπ. (Σαβελίδης, 
2011). 
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Τα προαναφερθέντα, αφήνουν τις διοικήσεις των σχολικών μονάδων και τα μέλη κάθε 
σχολικής κοινότητας νομικά έκθετους καθώς οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία δηλώνουν 
πως αναλαμβάνουν (Σαβελίδης, 2011), δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές τους. 
Επιπλέον, χωρίς ειδική υποστήριξη (π.χ. ιατροφαρμακευτική σε περίπτωση ατυχήματος) οι 
πρωτοβουλίες τους αυτές ίσως προξενήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα 
επιδιώκουν αρχικά να επιλύσουν. Πάνω από όλα όμως αφήνουν αβοήθητους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σε σειρά κινδύνων που πιθανόν να εμφανιστούν στο περιβάλλον εργασίας 
τους (φυσικές καταστροφές, εγκληματικότητα κλπ). Η απουσία σαφούς νομοθετικού 
πλαισίου και η ελλιπής στήριξη της πολιτείας δηλώνει όμως και κάτι ακόμα. Την έλλειψη 
οράματος και κουλτούρας ασφάλειας στο κεντρικό επίπεδο παραγωγής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η οποία συνιστά και μία αντίφαση στο δημόσιο λόγο, εθνικό και διεθνή, για την 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης που πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες 
μαθητών, γονέων, τοπικής κοινωνίας και τις αντίστοιχες προτάσεις των εκπαιδευτικών (βλ. 
Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, & Κούτρας, 2007; Πασσιάς, 2012; Τριλιανός, 2012).  

Ως πρόσθετοι ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών 
κρίσεων, θα μπορούσαν να αναφερθούν και οι εξής: 

(α) Οι δυσλειτουργίες στη στελέχωση των σχολείων λόγω των συχνών μετακινήσεων του 
προσωπικού τους ή της μη έγκαιρη τοποθέτησης του σε αυτά (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) και η 
απουσία οργανωμένης και καθολικής επιμόρφωσης στη διαχείριση κρίσεων. Τα 
προαναφερθέντα δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας ούτε στο τοπικό 
επίπεδο διοίκησης, τη σχολική μονάδα, και κατά συνέπεια μειώνουν την ικανότητά της να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά τα κρίσιμα συμβάντα.  

 (β) Τα προβλήματα αξιοπιστίας του συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 
διοικητικών υπηρεσιών, των σχολείων και φορέων της κοινωνίας (Κατσαρός, 2008; 
Αλεξόπουλος, 2012),  που αποτυγχάνουν να μεταφέρουν έγκυρα και έγκαιρα πληροφορίες 
από/σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων (σχολείο, γονείς, 
δημόσιες υπηρεσίες και αρχές).  

(γ) Η απουσία μηχανισμού αξιολόγησης της σχολικής μονάδας στο τομέα της υγιεινής και 
ασφάλειας ως μέσο ανατροφοδότησης, πηγής πληροφοριών, καταγραφής αναγκών των 
ενδιαφερομένων (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων), μορφής κοινωνικού ελέγχου 
(Φασούλης, 2001) και ενδιαφέροντος για ένα τόσο καίριο ζήτημα, της σωματικής και 
ψυχοσυναισθηματικής ακεραιότητας των μαθητών. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι σχολικοί οργανισμοί, στο τομέα της διαχείρισης κρίσεων, 
χαρακτηρίζονται από δύο βασικές αδυναμίες. Η πρώτη έγκειται στο ότι πέρα από το 
επιβεβλημένο πρωτόκολλο ενεργειών δράσης σε περίπτωση σεισμού, συνήθως δε 
διαθέτουν ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης πιθανών κρίσεων πλήρως ενταγμένο στις 
διοικητικές τους λειτουργίες. Η δεύτερη αφορά την έλλειψη υποδομής και ανθρώπινου 
δυναμικού ευαισθητοποιημένου, κατάλληλα εκπαιδευμένου και επαρκώς ενημερωμένου 
στη διαχείριση των κρίσιμων γεγονότων. Η ευθύνη της πολιτείας για την κατάσταση αυτή 
είναι μεγάλη. Εξίσου σημαντικό όμως αναλογικό μέρος ευθύνης φαίνεται να έχουν και οι 
εκπαιδευτικοί στους οποίους κυριαρχεί μια χαλαρή στάση για το εάν και κατά πόσο θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με ένα κρίσιμο συμβάν (Σαΐτη & Σαΐτης, 2014).  

Η διαχείριση επομένως των κρίσιμων συμβάντων στα σχολεία απαιτείται να εμπλουτιστεί 
λειτουργικά και να επαναπροσδιοριστεί δομικά. Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν 
μεταξύ άλλων να συμβάλλουν: (α) η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στο μόνιμο -
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εκπαιδευτικοί με πολύχρονη υπηρεσία στο ίδιο σχολείο- προσωπικό των σχολικών 
μονάδων μέσω επιμορφώσεων και ενημερώσεων αλλά και στους μαθητές μέσα από 
δράσεις εντός και εκτός των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, (β) η αναθεώρηση 
και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, (γ) η περαιτέρω ενίσχυση της 
επικοινωνίας-συνεργασίας σχολείου - οικογένειας - τοπικής κοινωνίας μέσω ενημερώσεων 
και κοινών δράσεων καθώς πολλά από τα κρίσιμα συμβάντα στο σχολείο φαίνεται να έχουν 
ως κύρια αιτία τους την αντίδραση και διαμαρτυρία των μαθητών για όσα συμβαίνουν στο 
σπίτι και τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, (δ) η ενεργός εμπλοκή (τεχνική, 
γνωμοδοτική, εποπτική) εγκεκριμένου φορέα όπως π.χ. του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
και (ε) η διαμόρφωση ενός ευέλικτου, έγκυρου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ της 
δημόσιας διοίκησης και των σχολικών μονάδων με στόχο να υπάρξει ανταλλαγή 
πληροφοριών, βιωμάτων, εμπειριών και τεχνογνωσίας στο τομέα της υγιεινής και της 
ασφάλειας.  

Επιπροσθέτως, καίριας σημασίας κρίνεται και ο συντονισμός-επικοινωνία μεταξύ του 
τοπικού επιπέδου της σχολικής μονάδας με τις κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες του 
κράτους, αρμόδιες για την υγιεινή και την ασφάλεια της χώρας. Γιατί οι υπηρεσίες των 
διοικητικών αυτών επιπέδων έχουν τη συνολική εικόνα των γεγονότων κρίσης στα σχολεία, 
επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, εξειδικευμένη γνώση καθώς και ευρύ 
δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με αρμόδιους για τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων, 
φορείς και υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία, υπηρεσίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών). 
Η παραπάνω διασύνδεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως περιορισμός της όποιας 
προσπάθειας για αυτονομία της σχολικής μονάδας αλλά μάλλον ως μέσο κάλυψης των 
υπαρχουσών, εγγενών της αδυναμιών στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας. Εξάλλου 
αυτή η εκτίμηση είναι συμβατή με την τάση που καταγράφηκε σε πρόσφατη έρευνα στην 
ελληνική σχολική πραγματικότητα κατά την οποία οι διοικήσεις των σχολείων της χώρας 
εμπιστεύονται ως καταλληλότερο για το σχεδιασμό και έλεγχο των κρίσιμων συμβάντων 
την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας (Σαβελίδης, 2011). 
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Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως πλαίσιο και βάση για 
την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Μελέτη περίπτωσης 

Νεόφυτος Χαριλάου 

akisdoukas@gmail.com 

 

Φιλόλογος, 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής 

Περίληψη. Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα της Αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας, όπως αυτή εφαρμόστηκε στα σχολεία την περίοδο 2013 – 2014 με 
βάση το νέο νόμο (AEE), και προσπαθεί να δείξει ότι η σωστή εφαρμογή της 
Αυτοαξιολόγησης, συνδυαζόμενη με άλλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο σχολικό 
χώρο μπορούν να αποτελέσουν τη βάση και το πλαίσιο για την αυτονομία της σχολικής 
μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται η διαδικασία υλοποίησης του νέου 
θεσμού, τα προβλήματα που προέκυψαν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής και προτάσεις. Στόχος 
της εργασίας είναι να αποδείξει, μετά και από την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου 
θεσμού στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου, ότι η Αυτοαξιολόγηση ως θεωρία αλλά και ως πρακτική 
αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στη σχολική μονάδα. Η εμπειρία αυτή κατά γενική ομολογία ήταν 
πολύτιμη και ανέπτυξε κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και μια διάθεση αυτοβελτίωσης.  

Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, Αυτονομία σχολικής 
μονάδας. 

Εισαγωγή/θεωρητικό πλαίσιο  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού της 
εκπαιδευτικής πολιτικής διαφάνηκε μια τάση αποκέντρωσης και διεύρυνσης της 
αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Ακόμη και στα πλαίσια του δικού μας εκπαιδευτικού 
συστήματος, που είναι αρκετά συγκεντρωτικό, έγιναν προσπάθειες από την επίσημη 
πολιτεία προς την κατεύθυνση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Οι προθέσεις αυτές 
είχαν εκφραστεί από το Υπουργείο Παιδείας τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο σχετικής 
διαβούλευσης. Διαβάζουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:  

Στο πλαίσιο της νέας δομής, η ενίσχυση της αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας και η 
μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα 
γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
αποτελεί κεντρική επιδίωξη  [...]. Προωθείται το «όραμα» της αυτόνομης στο 
σχεδιασμό και στη δράση σχολικής μονάδας [...]. (ΥΠΔΒΜΘ, 2011β, σ. 3). 

Η επίσημη αυτή δήλωση, αλλά και πολλές άλλες τα τελευταία χρόνια από επίσημους 
φορείς, σηματοδοτούν τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων μια σημαντική αλλαγή στην 
αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η εκπαιδευτική πολιτική. 
Μια εκπαιδευτική πολιτική, ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν επιβάλλεται από τα πάνω 
και από τα έξω, αλλά προκύπτει µέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και των 
ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων του σχολείου. Όσο και αν στο 
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επίπεδο των προθέσεων η εκφρασθείσα βούληση της πολιτείας ήταν θετική στο ζήτημα 
αυτό, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, όπως όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε, δεν 
επιτυγχάνεται απλά και μόνο με κάποιες άνωθεν παρεμβάσεις διοικητικού τύπου, οι οποίες 
ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η σχολική κοινότητα. Δεν επιτυγχάνεται 
επίσης μόνο με τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μέσων και των κτιριακών υποδομών. 
Η σχολική µονάδα δεν είναι µόνο τα σχολικά κτήρια και οι υποδοµές. Είναι πρωτίστως το 
ανθρώπινο δυναµικό, είναι ο Διευθυντής και οι καθηγητές, είναι oι µαθητές, είναι οι γονείς, 
γιατί η σχολική µονάδα, αντανακλά και εκφράζει τις ιδιαίτερες κοινωνικές, γεωγραφικές, 
υλικές και πολιτισµικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας.  

Τα τελευταία χρόνια, πολλές σχολικές μονάδες στον κόσμο, μετεξελίχθηκαν σε οργανισμούς 
με περισσότερη αυτονομία και έχουν γίνει περισσότερο υπόλογες για τα αποτελέσματά 
τους προς τους μαθητές, τους γονείς και το ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα του PISA 
υποδεικνύουν ότι, όταν η αυτονομία και η λογοδοσία συνδυάζονται έξυπνα, τείνουν να 
συσχετίζονται με καλύτερες μαθητικές επιδόσεις, ενώ στις σχολικές μονάδες που έχουν 
μεγαλύτερη αυτονομία στον καθορισμό της διδακτέας ύλης και στον τρόπο αξιολόγησης 
των μαθητών, οι επιδόσεις τείνουν να είναι καλύτερες. (PISA IN FOCUS, 2011/9 7 και 
Έκθεση ΟΟΣΑ 2011 ) 

Σ’ όλες τις χώρες που ακολούθησαν επί μακρόν συγκεντρωτικό μοντέλο στην εκπαίδευση, 
όπως αναφέρεται και σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου για την Εκπαίδευση, εισήχθηκαν νέες πιο ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας στο πλαίσιο της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, 
επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε τοπικό επίπεδο στο σχεδιασμό 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου. (Desurmont et al., 2008) 

Η αυτονομία της σχολικής μονάδας, έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, είναι μια εσωτερική αναδιαμόρφωση των κανόνων και πρακτικών 
οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής κοινότητας, με βάση τις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες. Ο βαθμός και το επίπεδο αυτονομίας ποικίλλει ανάλογα με τη δυνατότητα 
των επιλογών που έχει το ίδιο το σχολείο για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής (Σολομών, 
1999). 

Ασφαλώς σ’ ένα σχολείο με αυτονομία μείζονα ρόλο έχουν πρωτίστως η Διεύθυνση και οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, γι’ αυτό και το ζήτηµα της εκπαίδευσης των μαθητών ορίζεται 
κατά βάση και διακυβεύεται στο επίπεδο της σχολικής µονάδας. Είτε έχουµε συγκεντρωτικό 
σύστηµα εκπαίδευσης, είτε αποκεντρωµένο η σχολική µονάδα διαθέτει ένα σχετικό βαθµό 
αυτονοµίας, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο εκφράζεται συµβολικά όταν ο καθηγητής κλείνει 
την πόρτα της τάξης του ή όταν η αυλόπορτα κλείνει, µετά το πρώτο κτύπημα του 
κουδουνιού. Εποµένως, όποια και αν είναι η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, η 
εκπαιδευτική µονάδα, όπως αναφέρει ο Μαυρογιώργος, έχει τουλάχιστον τρεις τρόπους να 
παρεµβαίνει στο είδος εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκεί:  

1. Με παρέµβαση στη διαµόρφωση της κεντρικής πολιτικής, συµµετέχοντας στο 
διάλογο ή αναδεικνύοντας καινοτόµες παρεµβάσεις στο σχολείο, έτσι ώστε να 
µπορεί να αναδειχθεί από τη σχολική µονάδα µια καινοτόµος παρέµβαση, την 
οποία θα υιοθετήσει συνολικά η κεντρική εξουσία.  

2. Με κριτική υποδοχή και πρόσληψη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στα όρια 
βέβαια της σχετικής αυτονοµίας που έχει.  
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3. Με το να αναδείξει διαδικασίες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, εφαρµογής και 
απολογισµού εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της µονάδας. (Μαυρογιώργος, 
2002). 

Στον τρίτο τρόπο παρέμβασης στην εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου αναφέρεται και το 
πρόγραμμα για την «Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας», το οποίο σχεδιάστηκε και 
τέθηκε σε πειραματική εφαρμογή προαιρετικά κατά τα σχολικά έτη 2010-2012 και 
εφαρμόστηκε κανονικά σε όλη την επικράτεια κατά τα έτη 2013 -14. Στην πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος αυτοαξιολόγησης το σχολείο μου δεν συμμετείχε, ενώ στην 
γενικευμένη εφαρμογή συμμετείχε ενεργά.  

Είναι όμως χρήσιμο αρχικά να αναφέρω πολύ σύντομα το ιστορικό της εισαγωγής του 
θεσμού της Αυτοαξιολόγησης γιατί αυτό καταδεικνύει αφενός το βαθμό σοβαρότητας με 
τον οποίο η πολιτεία προτείνει και θεσμοθετεί την εφαρμογή νέων θεσμών στην 
εκπαίδευση και αφετέρου την ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας σ’ αυτό. 

Τον Μάρτιο του 2010 το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, θέλοντας να εισαγάγει 
στην εκπαίδευση πιλοτικά αρχικά το θεσμό της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, με 
υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους θεσμοθέτησε επίσημα την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) (ΥΠΔΒΜΘ 2010). Δύο χρόνια αργότερα γενικεύτηκε η εφαρμογή 
της στα σχολεία όλης της Ελλάδας. Για την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης δεν υπήρξε 
επίσημη ενημέρωση ή επιμόρφωση, παρά μόνο οδηγίες εφαρμογής από την επιστημονική 
επιτροπή και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (ΥΠΔΒΜΘ 2012, 2013). Το Δεκέμβριο του 2013, 
αφού δηλαδή ήδη βρισκόμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς, με νέα εγκύκλιο του το 
Υπουργείο κάλεσε όλες τις σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια να εφαρμόσουν 
υποχρεωτικά την Αυτοαξιολόγηση. Θα αναφέρω ενδεικτικά ένα απόσπασμα από τη σχετική 
εγκύκλιο του 2013 που αναφέρεται στη στοχοθεσία του νέου θεσμού: 

Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η 
ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η 
διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και 
της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της 
αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση 
εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη 
θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου (ΥΠΔΒΜΘ 2013).  

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα καταδεικνύεται ότι η πιλοτική 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες που επέλεξαν να συμμετέχουν 
προαιρετικά υπήρξε σε μεγάλο βαθμό επιτυχής και δημιούργησε θετικό κλίμα μέσα στη 
σχολική κοινότητα. Η γενικευμένη και υποχρεωτική ωστόσο εφαρμογή του θεσμού σε όλη 
την επικράτεια δεν απέφερε τα προσδοκώμενα από το Υπουργείο Παιδείας αποτελέσματα. 
Το πρόγραμμα αυτό δεν συνδέθηκε τις περισσότερες φορές με την έμπρακτη 
αναδιοργάνωση του ελληνικού σχολείου και δεν δημιούργησε κουλτούρα 
αυτοαξιολόγησης. Τουναντίον, σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις 
και κλίμα έντασης, που δεν βοήθησε καθόλου το σχολείο. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί, 
δεν θα αναφερθώ όμως σ’ αυτούς, αλλά θα επικεντρωθώ στην περίπτωση του δικού μου 
σχολείου, του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής. 
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Η Εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής 

Στην εισήγησή μου θα προσπαθήσω να δείξω πώς οι διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, αν 
βεβαίως γίνουν σωστά, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αυτονομία της σχολικής 
μονάδας. Η εμπειρία από την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο μας, παρά το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα διακόπηκε, έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία και θα 
καταθέσω. Είναι όμως χρήσιμο αρχικά να αναφερθώ στο ιστορικό της υλοποίησης του 
προγράμματος. 

Πρέπει να αναφέρω αρχικά, ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μου ήταν ήδη ενημερωμένοι 
και προϊδεασμένοι για το νέο θεσμό της αυτοαξιολόγησης, αφού ήδη από την πιλοτική 
εφαρμογή του θεσμού ενημερώθηκαν για αυτόν από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής 
Ευθύνης και έγινε εξαντλητική συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του θεσμού σε επίσημη 
συνεδρίαση.  

Κατά την γενικευμένη και υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού και με δεδομένες τις 
γενικότερες και ειδικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (οικονομική κρίση, άρνηση ΟΛΜΕ 
για την εφαρμογή της ΑΕΕ) το 3ο Λύκειο Ηρακλείου κλήθηκε να εφαρμόσει το νέο θεσμό. 
Ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με την παρουσία του σχολικού συμβούλου 
παιδαγωγικής ευθύνης σε επίσημη μαραθώνια συνεδρία του Συλλόγου Διδασκόντων 
παρουσιάστηκε ο νέος θεσμός της ΑΕΕ και αναλύθηκαν οι επιμέρους τομείς και δείκτες 
στους οποίους έπρεπε να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί. Εξηγήθηκε ότι σε πρώτη φάση αυτό 
που προέχει είναι η καταγραφή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας του σχολείου και η 
συνεργασία των παραγόντων της σχολικής κοινότητας, ώστε να αρχίσει να δημιουργείται 
κουλτούρα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Και οι υποστηρικτές του προγράμματος και οι πολέμιοι εξέφρασαν προβληματισμούς και 
επιφυλάξεις όχι τόσο για την ουσία και τη φιλοσοφία του προγράμματος, αλλά για τον 
χρόνο και το κατεπείγον την εφαρμογής του. Εκφράστηκε επίσης ο φόβος για σύνδεση του 
νέου θεσμού με απολύσεις και χειραγώγηση των καθηγητών και αμφισβητήθηκαν οι 
προθέσεις της πολιτείας.  

Συγκεκριμένα, στην επίσημη συνεδρία του Συλλόγου Διδασκόντων εκφράστηκαν ενστάσεις 
και προβληματισμός κυρίως ως προς τρία ζητήματα:  

1. Για τον έντονα γραφειοκρατικό χαρακτήρα του νέου θεσμού. 
2. Για τον χρόνο της γενικευμένης εισαγωγής του στην εκπαίδευση. 
3. Για τη σκοπιμότητα αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης από το ΥΠΑΙΘ, 

λαμβανομένης υπόψη και της θέσης που εξέφρασε η ΟΛΜΕ (Πρακτικά Συλλόγου 
Διδασκόντων 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττ. Σχ. έτος 2013 – 2014, 20/21-1-2014). 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των καθηγητών εξέφρασε την άποψη ότι, ανεξάρτητα από τις 
όποιες προθέσεις της πολιτείας, θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο νέος θεσμός στο σχολείο, γιατί 
αφενός θα μπορούσε να ωφελήσει τη σχολική μονάδα και αφετέρου γιατί είναι ένας νόμος 
του κράτους τον οποίον ως εκπαιδευτικοί δημόσιοι λειτουργοί οφείλουμε να 
εφαρμόσουμε. Έτσι, στην επίσημη συνεδρία της 21-01-2014 ο Σύλλογος Καθηγητών 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να υλοποιήσει την ΑΕΕ στο σχολείο και να συγκροτήσει επτά 
ομάδες εργασίας, όσοι και οι προβλεπόμενοι τομείς του προγράμματος της ΑΕΕ. Επί του 
συνόλου τριάντα τριών (33) εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχαν στην πρώτη φάση 
έντεκα (11) εκπαιδευτικοί και στην 2η φάση άλλοι πέντε στις ομάδες εργασίας, οι οποίοι 
εργάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες στα αντικείμενα των επιμέρους τομέων που 
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προσδιορίζονταν από τους δείκτες. (Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου 
Αττ. Σχ. έτος 2013 – 2014, 20/21-1-2014) 

Η υλοποίηση του προγράμματος της ΑΕΕ στο σχολείο μας υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. 
1η φάση:  

 Έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων της ΑΕΕ, συγκρότηση ομάδων 
εργασίας για την υλοποίησή της.  

 Συνεργασία ομάδων για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Σύνταξη έκθεσης ΑΕΕ, έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων.  

2η φάση:  

 Έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχεδίου δράσης για το σχ. έτος 
2014-15 με θέμα: «Επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 
σχολείου», συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίησή.  

 Συνεργασία ομάδων για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

 Σύνταξη του νέου σχεδίου εσωτερικού κανονισμού του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας για την υλοποίηση της ΑΕΕ και τη σύνταξη της έκθεσης 
αυτοαξιολόγησης όλοι οι συμμετέχοντες καθηγητές εργάστηκαν συλλογικά ανά ομάδα για 
να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό. Για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων 
χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε μαθητές και καθηγητές, τις 
συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους και συζήτησαν κατά μόνας ή συλλογικά με όλους 
τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, αξιοποίησαν τα υπάρχοντα στοιχεία 
από το αρχείο του σχολείου και τα επίσημα βιβλία (Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου 
Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντή κ.λπ.) και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα SURVEY και 
MY SCHOOL.  

Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου ήταν ένα προϊόν μιας πρωτόγνωρης για 
τα ελληνικά δεδομένα συλλογικής εργασίας και αποτελεί μια συμπυκνωμένη μορφή των 
κειμένων των ομάδων εργασίας, που αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του σχολείου μας 
σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Στην τελική συνεδρίαση, όπου και παρουσιάστηκε η 
τελική έκθεση, αναφέρθηκαν αναλυτικά όχι μόνο τα αποτελέσματα της εργασίας, αλλά και 
τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων από την εμπειρία τους από αυτήν την ερευνητική 
διαδικασία καθώς επίσης και οι προτάσεις βελτίωσης σε επιμέρους τομείς. Η τελική 
έγκριση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης με συντριπτική πλειοψηφία (27 ναι 3 όχι) 
αποτυπώνει τη μεγάλη αποδοχή που υπήρξε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την 
εργασία που έγινε από τους συμμετέχοντες καθηγητές στις ομάδες εργασίας. Στην ίδια 
συνεδρία αποφασίστηκε η καταρχήν έγκριση του σχεδίου δράσης για το νέο σχολικό έτος, 
που ήταν η επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου. (Πρακτικά Συλλόγου 
Διδασκόντων 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττ. Σχ. έτος 2013 -2014, 30/17-6-1014) 

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων επιβεβαίωσε την απόφασή του 
να υλοποιήσει το προτεινόμενο σχέδιο δράσης του Ιουνίου και ενέκρινε τη συγκρότηση και 
πάλι ομάδων εργασίας για την προετοιμασία ενός νέου επικαιροποιημενου κανονισμού, 
που θα αντικαθιστούσε τον ήδη υπάρχοντα (Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων 3ου ΓΕΛ 
Ηρακλείου σχ. έτος 2014-15, 5/11-9-2014). Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, δεδομένου ότι η 
σύνταξη ενός εσωτερικού κανονισμού, επειδή αφορά την εσωτερική πολιτική του σχολείου, 
δημιουργεί από μόνη της ένα ευρύ πεδίο συζήτησης και ζύμωσης μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας για το πώς θα έπρεπε να διακανονιστούν οι σχέσεις τους. 
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Μετά την πάροδο τεσσάρων και πλέον μηνών και αφού έγιναν αρκετές συναντήσεις μεταξύ 
των ομάδων εργασίας κατατέθηκε η τελική πρόταση για έναν σύγχρονο σχολικό κανονισμό 
στο Σύλλογο Διδασκόντων. Εν τω μεταξύ με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας το 
πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης πάγωσε. 

Αυτή ήταν με λίγα λόγια η πορεία υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης στο 3ο Λύκειο 
Ηρακλείου.  

Ποια όμως ήταν τα στοιχεία εκείνα από όλη την εμπειρία εφαρμογής της ΑΕΕ που 
συνηγορούν στο επιχείρημά μας ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο 
και τη βάση για την αυτονομία της σχολικής μονάδας; Η απάντηση στο ερώτημα νομίζω ότι 
θα συναχθεί από τα συμπεράσματα που θα παραθέσω στη συνέχεια. 

Συμπεράσματα/ Προτάσεις 

Η πρώτη ωφέλεια από την εμπειρία της αυτοαξιολόγησης απορρέει από αυτήν την ίδια την 
εφαρμογή της, αφού μετά από δεκαετίες απουσίας κάθε είδους αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία, για πρώτη φορά έγινε ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση 
επί πραγματικών δεδομένων και εφαρμογών. Όλη η κοινότητα των εκπαιδευτικών 
«αναγκάστηκε» να εξετάσει και να εφαρμόσει μια πρόταση αυτοαξιολόγησης, η οποία 
παρά τα προβλήματά της και το χρονικό σημείο υλοποίησής της, εισήγαγε για πρώτη φορά 
στο λεξιλόγιο και στη συζήτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας τους όρους «αξιολόγηση», 
«αυτοαξιολόγηση», «σχέδια δράσης», «αυτονομία σχολικής μονάδας» κ.λπ. Η συζήτηση 
αυτή, παρά τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών και επικριτών 
της, κινητοποίησε υγιείς δυνάμεις της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της ανάληψης 
πρωτοβουλιών και δράσεων στο σχολικό χώρο. Ταυτόχρονα όμως, ανέδειξε μια σειρά από 
προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, τα οποία είτε ήταν φανερά είτε 
λανθάνοντα. 

Η δεύτερη και σημαντικότερη ωφέλεια πηγάζει από την εμπειρία των συμμετεχόντων στην 
υλοποίησή του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης. Αν δεχθούμε ότι βασικό στοιχείο της 
αυτοαξιολόγησης είναι η διερεύνηση της κατάστασης που επικρατεί σε μια σχολική 
μονάδα, που οδηγεί στη γνώση για το πού βρίσκεται αυτή, τότε πράγματι ο στόχος αυτός 
επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του σχολείου μεγάλο μέρος 
των εκπαιδευτικών ασχολήθηκαν ενεργά με την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου σε 
όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, καταγράφοντας τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του 
στοιχεία. Η εικόνα αυτή του σχολείου ποτέ δεν ήταν τόσο διαυγής για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών. Συνήθως αυτήν την εικόνα την είχε –αν την είχε- η Διεύθυνση του σχολείου. 
Η εικόνα αυτή, που δεν ήταν καθόλου ωραιοποιημένη, πέρα από την πληροφόρηση που 
μας προσέφερε για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο 
σχολείο. Έφερε στην επιφάνεια ζητήματα, όπως είναι η επικοινωνία και οι σχέσεις μεταξύ 
μαθητών, εκπαιδευτικών, Διεύθυνσης και γονέων, το παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο, οι 
διδακτικές πρακτικές, οι κάθε είδους ανάγκες του σχολείου. Το σχολείο ήρθε πιο κοντά σε 
μας και εμείς σε κείνο. 

Δεν διατείνομαι ότι με την ανάδειξη όλων αυτών των ζητημάτων λύθηκαν τα προβλήματα 
ως διά μαγείας. Τουναντίον. Η επίγνωση της κατάστασης του σχολείου μάς προσγείωσε 
στην πραγματικότητα των μεγάλων προβλημάτων της εκπαίδευσης, που όμως δεν είναι 
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τωρινά, είναι διαχρονικά. Μας έδωσε όμως ταυτόχρονα τη χαρά και την ικανοποίηση να 
διαπιστώσουμε τα θετικά και τα αρνητικά μας σημεία, ότι το σχολείο μας, παρά τα 
προβλήματά του είναι σ’ ένα αρκετά καλό επίπεδο λειτουργίας, το οποίο όμως θα 
μπορούσε να βελτιωθεί με κάποιες εσωτερικές παρεμβάσεις και διευθετήσεις. Η 
διαπίστωση, επί παραδείγματι, ότι στο σχολείο μας οι έγκαιρες εσωτερικές παιδαγωγικές 
διευθετήσεις για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της σχολικής 
κοινότητας ήταν η βασική παράμετρος για τη δημιουργία καλού παιδαγωγικού κλίματος 
στο σχολείο ήταν πολύ σημαντική και επιβεβαίωσε την άποψή μας ότι το σχολείο πρώτα 
και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να αντιμετωπίζει παιδαγωγικά και όχι τιμωρητικά τους 
μαθητές. 

Κάθε ομάδα εργασίας αποτυπώνοντας την πραγματικότητα των επιμέρους τομέων της 
σχολικής πραγματικότητας αναδείκνυε τις ελλείψεις και τα προβλήματα, ώστε αυτά να 
εκτεθούν προς επίλυση είτε στο Σύλλογο Διδασκόντων είτε σε άλλες υπερκείμενες αρχές. 
Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί προσδιόρισαν επιλεγμένους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και την ενίσχυση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αναφέρω ενδεικτικά ως παράδειγμα το πολύ 
σημαντικό και λεπτό ζήτημα της επικοινωνίας μαθητών – εκπαιδευτικών, μαθητών – 
Διεύθυνσης, εκπαιδευτικών – Διεύθυνσης και μαθητών μεταξύ μαθητών. Η διερεύνηση 
μέσω ερωτηματολογίων αλλά και συνεντεύξεων του εν λόγω ζητήματος μας έδωσε, μεταξύ 
των άλλων, ένα στοιχείο που δεν γνωρίζαμε και το οποίο μας εξέπληξε. Το επίπεδο της 
επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών είχε το χειρότερο δείκτη, αφού σε ποσοστό κοντά στο 
50% οι μαθητές δήλωσαν ότι οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους ήταν κακές έως πολύ 
κακές. Αντίθετα σε ποσοστό άνω του 80% η επικοινωνία των μαθητών με τους καθηγητές 
και τον Διευθυντή εμφανιζόταν θετική ως πολύ θετική. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν 
ένα καμπανάκι για μας, να διερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα και να παρέμβουμε. 

Η τέταρτη συμβολή του προγράμματος ΑΕΕ αναφέρεται στο επίπεδο των σχέσεων των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για πρώτη φορά ένας τόσο μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών ενθαρρύνθηκε σε συλλογικές πρωτοβουλίες για ένα τόσο ευρύ φάσμα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποστήριξε τον προγραμματισμό και τη λήψη 
ορθολογικών αποφάσεων για την αλλαγή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η κοινή 
εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα των εκπαιδευτικών επάνω σε ένα κοινό όραμα και με 
συγκεκριμένη στοχοθεσία τους έδωσε τη δυνατότητα μιας βαθύτερης επικοινωνίας και 
συνεργασίας, που ξεπερνούσε τα στενά όρια μια επαγγελματικής απασχόλησης. Η 
ανάπτυξη των καλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη 
δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο, που με τη σειρά του συμβάλλει τα μέγιστα 
στη σχολική επιτυχία των μαθητών μας.  

Όλα τα προαναφερθέντα προήλθαν κατά βάση μέσα από μια διερευνητική διαδικασία, που 
στόχο είχε την ανάπτυξη της αυτογνωσίας για το πού βρίσκεται η σχολική μονάδα και στον 
προγραμματισμό για την ενίσχυση των θετικών στοιχείων και τη διόρθωση των κακώς 
κειμένων. Αυτά νομίζω από μόνα τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τον 
σχεδιασμό μιας εσωτερικής πολιτικής του σχολείου ο οποίος θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
λειτουργία του και να δώσει στους μαθητές ένα σχολικό πλαίσιο εργασίας και μάθησης 
πολύ πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό.  

Ασφαλώς οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα από την αποτύπωση της πραγματικότητας 
μιας σχολικής μονάδας δεν αρκούν από μόνα τους για την μετάβαση από ένα 
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καθοδηγούμενο σ’ ένα αυτόνομο σχολείο, όταν μάλιστα τα τελευταία χρόνια τα σχολεία 
μας στερούνται των βασικών υλικών και ανθρώπινων πόρων. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει 
να συνδυαστεί και με άλλου τύπου παρεμβάσεις στην εκπαίδευση οι οποίες, εκτός από την 
κάλυψη των ελλείψεων σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους, θα επαναφέρει κάτι το οποίο 
από καιρό έχει χαθεί στην εκπαίδευση: την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας 
προς την πολιτεία και αντίστροφα. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο θεμελιώδες 
ζητούμενο σήμερα. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο με 
συγκεκριμένες πράξεις της πολιτείας, η σημαντικότερη των οποίων είναι η αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού.  

Οι εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρουν κάποιοι παιδαγωγοί, αποτελούν την ψυχή του 
σχολείου. Ένας εκπαιδευτικός απαξιωμένος, ματαιωμένος και απογοητευμένος δεν μπορεί 
να επιτελέσει επαρκώς κανένα εκπαιδευτικό έργο, διδακτικό ή διοικητικό. Δεν είναι 
δυνατόν η καλή λειτουργία και η δημιουργικότητα ενός σχολείου να βασίζεται μόνο στο 
φιλότιμο των εκπαιδευτικών, που εξ όσων γνωρίζω από πολλά σχολεία υπάρχει σε 
περίσσεια. Η επαγγελματική επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
λειτουργών θα πρέπει να είναι πρωτίστως φροντίδα της πολιτείας.  

Η Φινλανδία, η χώρα με το πλέον επιτυχημένο σύστημα στον κόσμο, όταν την προηγούμενη 
25ετία είχε οικονομική κρίση, το πρώτο που έπραξε ήταν να επενδύσει στην εκπαίδευση 
και την καινοτομία, ρίχνοντας το βάρος στην φροντίδα και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού. 
Σήμερα, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη χώρα αυτή 
βρίσκεται στη πρώτη θέση των προτιμήσεων των μαθητών, όταν επιλέγουν τις 
πανεπιστημιακές σχολές, ενώ στην κοινωνία χαίρει μεγάλης εκτίμησης (Sahlberg, 2013) 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, αλλά και άλλων χωρών, η οποία εδώ και 
δεκαετίες έχει καθιερώσει προγράμματα αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, έχει 
καταφέρει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα σχολικής αυτονομίας. Το πέτυχε δε αυτό με τη 
συνεργασία όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, αλλά κυρίως με τη 
συμβολή των εκπαιδευτικών. (Sahlberg, 2000) 

Η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου απαιτεί ένα ανοιχτό σχολείο, που να 
ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και πολυπολιτισμικές προκλήσεις. Ένα σχολείο που να 
μπορεί να βλέπει τον εαυτό του, να αναστοχάζεται και να αλλάζει. Η αυτοαξιολόγηση δεν 
αποτελεί πανάκεια. Μπορεί όμως, συνδυαζόμενη με άλλους παράγοντες που ήδη 
αναφέρθηκαν, να αποτελέσει το εφαλτήριο για την πραγματική αλλαγή στην εκπαίδευση. Η 
αυτονομία της σχολικής μονάδας δεν καθιερώνεται με την ύπαρξη ενός νομοθετικού 
πλαισίου, όπως ακριβώς και το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης δεν υλοποιήθηκε στην 
ουσία, αν και θεσμοθετήθηκε. Οι μεγάλες τομές στην εκπαίδευση χρειάζονται μεγάλη 
προετοιμασία, οργάνωση και προγραμματισμό, αλλά κυρίως την αποδοχή της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία δεν υπήρξε σ’ αυτήν την περίπτωση.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι εμπειρίες που αποκομίσαμε κατά την υλοποίησή 
του προγράμματος κατέδειξαν ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί να αναδείξει την εκπαιδευτική 
µονάδα σε φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και να διευρύνει 
ακόµα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Επίσης, είναι δυνατόν να δημιουργήσει μια 
κουλτούρα συνεργασίας και να προωθήσει το όραµα της εκπαιδευτικής µονάδας και το 
επαγγελµατικό της ήθος. Με κέντρο, λοιπόν, τον εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική µονάδα, 
ευαίσθητο αποδέκτη των µηνυµάτων της µικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται το σχολείο 
και µε µια κουλτούρα σχολείου που ευνοεί τη συλλογικότητα και την ευρύτερη δυνατή 
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συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η εκπαιδευτική µονάδα µπορεί, χρησιμοποιώντας 
εργαλεία όπως η αυτοαξιολόγηση, να αποτελέσει σηµαντικό φορέα στην άσκηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Περίληψη. Στην εισαγωγή του άρθρου γίνεται αναφορά στη γραφειοκρατία και το 
συγκεντρωτισμό ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η άποψη ότι αυτονόμηση σχολικής μονάδας 
και αυτοαξιολόγηση είναι δύο έννοιες αναπόσπαστα συνδεδεμένες και δεν έχει νόημα 
η αναζήτηση της αυτονομίας χωρίς να εξασφαλίζονται οι δυνατότητες στη σχολική 
μονάδα να λειτουργεί στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης. Αλλά και αντίστροφα, η 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μπορεί να δώσει μόνο περιορισμένα αποτελέσματα 
εάν δεν υφίσταται μια έστω και σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας. Τέλος 
γίνονται ορισμένες προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή της αυτονομίας στα 
πλαίσια της σχολικής μονάδας. 

Λέξεις κλειδιά: γραφειοκρατία, συγκεντρωτισμός, αυτονομία, αυτοαξιολόγηση, 
ιδεολογία. 

Εισαγωγή 

Αυτονόμηση σχολικής μονάδας σημαίνει ότι εξασφαλίζονται οι δυνατότητες στη σχολική 
μονάδα να επιλύει η ίδια τα προβλήματά της, να παίρνει αποφάσεις, να χρηματοδοτεί τις 
ανάγκες της και να έχει κυρίαρχο λόγο στο σύνολο των θεμάτων που την αφορούν (βιβλία, 
αναλυτικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι, επιμόρφωση, σχολικές δραστηριότητες, 
διαχείριση πόρων κ.λπ.), πάντα βέβαια μέσα σε κάποιες αρχές και πλαίσια λειτουργίας.  

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό που χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και 
συγκεντρωτισμό, δηλαδή από ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας με στόχο την 
εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας, τουλάχιστον σε τυπικό επίπεδο, 
προφανώς η έννοια Αυτόνομο Σχολείο φαντάζει μάλλον ουτοπική, γιατί είναι πολύ μικρά τα 
περιθώρια των πρωτοβουλιών που μπορεί να πάρει ένα σχολείο προκειμένου να 
λειτουργήσει στα πλαίσια έστω και μιας σχετικής αυτονομίας. 

Για παράδειγμα, ακόμη και για μια διδακτική επίσκεψη απαιτείται αρχικά η έγκριση από 
τον Σχολικό Σύμβουλο, και στη συνέχεια εμπλέκεται η Δ/νση εκπαίδευσης και ο αρμόδιος 
αντιπεριφερειάρχης, επίσης πρέπει να προγραμματιστεί αρκετές μέρες πριν την 
πραγματοποίησή της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το σχολείο να εκμεταλλευτεί μια 
διαθέσιμη ημέρα που αιφνιδίως γνωστοποιείται, π.χ. εάν το Μουσείο Ηρακλειδών 
ειδοποιήσει το σχολείο ότι σε 3 μέρες μπορεί να επισκεφτεί το Μουσείο, το διάστημα των 3 
ημερών είναι απαγορευτικό από την γραφειοκρατία που επιτάσσει η έναρξη της 
διαδικασίας να γίνει πολύ ενωρίτερα. Για τα σχολικά κυλικεία υπάρχει συγκεκριμένη 
Υγειονομική Διάταξη (ΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ81025/2013- ΦΕΚ 2135/B’/29-8-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.96605/2013) δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 
2800/τ.Β ́/04-11-2013, η οποία καθορίζει με μεγάλη λεπτομέρεια ποια προϊόντα μπορούν 
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να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και ποια πρέπει να είναι η σύστασή τους. Η 
συγκεκριμένη Υγειονομική Διάταξη φθάνει και σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες οδηγίες όπως οι 
παρακάτω: 

Η περιεκτικότητά σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. 

Ανά 100γρ προϊόντος: 

α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10γρ, 
β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10γρ, 
γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5γρ, 
δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5γρ. 

Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40γρ, η οποία να πληροί τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 

Κορεσμένα λιπαρά έως 3% 
Τράνς λιπαρά έως 0,1% 
Νάτριο έως 0,5%.  

Άραγε η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, σύλλογος καθηγητών, μαθητές) του κάθε 
σχολείου είναι ανίκανη να προστατέψει την υγεία των μαθητών; 

Σε άλλες χώρες, π.χ. στη Φιλανδία, ακόμη και μια πολυήμερη επίσκεψη στο εξωτερικό 
αποτελεί εσωτερική υπόθεση του σχολείου. 

Η αυτονομία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1986), το είδος και η μορφή των θεσμικών δεσμεύσεων και 
του κοινωνικού ελέγχου που ασκούν οι αυστηρά προσδιορισμένες πολιτικές και πρακτικές 
της κεντρικής διοίκησης στο έργο των εκπαιδευτικών, δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό με 
αποτέλεσμα να μην αφήνουν περιθώρια για διαμόρφωση διαφορετικής άποψης από αυτήν 
των εκάστοτε κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων. 

Οι Βαρσαμίδου & Ρες (2007) επισημαίνουν ότι στη διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης 
της εκπαιδευτικής πολιτικής αναδεικνύονται συνήθως δύο ομάδες: από τη μια οι φορείς 
που διαμορφώνουν και αποφασίζουν την εκπαιδευτική πολιτική και από την άλλη οι φορείς 
που καλούνται να την εφαρμόσουν. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι σε όλες τις 
εκπαιδευτικές αλλαγές αυτοί που αποφασίζουν δεν έχουν ουσιαστικά σχέση με την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται, λίγο ως 
πολύ, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία απλά καλείται να συμμορφώνεται με 
τις επιταγές και τις αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης. 

Ο Γρόλλιος (1999) υποστηρίζει ότι τα αυστηρά συστήματα διοίκησης και ελέγχου 
‘εγγυώνται’ αφενός την απώλεια των δεξιοτήτων, της αυτονομίας, της ικανότητας και της 
περηφάνιας από την πλευρά των εκπαιδευτικών και αφετέρου μια ισοπεδωτική 
ομοιομορφία υποταγής. 

Στο ελληνικό συγκεντρωτικό σύστημα η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής καθορίζεται 
από τον κεντρικό έλεγχο των διοικητικών αποφάσεων και των προγραμμάτων σπουδών, 
ενώ ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά βάση υπηρετεί τη γραφειοκρατία και 
αναλώνεται στην άχαρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας (Ανδρέου & Μαντζούφας, 
1999).  



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   65 

Η έλλειψη αυτονομίας που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί στην εξής 
αντίφαση, ενώ τυπικά το σύστημα χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμό, 
στην πράξη, όπου αυτό είναι εφικτό, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ, η Α΄ τάξη υποχρεούται να κάνει τα ίδια 
Μαθηματικά με την Α΄ Λυκείου των Γενικών Λυκείων. Επειδή στην πράξη αυτό είναι σχεδόν 
αδύνατο, η πλειοψηφία των καθηγητών έχει πλήρως αυτονομηθεί από τις επιταγές της 
Πολιτείας ως προς την ύλη των Μαθηματικών και διδάσκει όσα Μαθηματικά θεωρεί ότι 
είναι δυνατό να κατανοηθούν από τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Ακριβώς η ίδια τακτική, αλλά σε 
μικρότερη έκταση και ένταση, αρκετές φορές ακολουθείται για μεγάλο αριθμό από σχολικά 
βοηθήματα, που είναι σε υπερβολικό βαθμό πυκνογραμμένα και φορτωμένα με πλήθος 
από τεχνικές - επιστημονικές λεπτομέρειες. Μπροστά στην τεράστια αυτή ύλη ο 
εκπαιδευτικός έχει 2 επιλογές, είτε να αυτονομηθεί αναμορφώνοντας πλήρως ή μερικώς 
την ύλη των βιβλίων, είτε να τα διδάξει ακολουθώντας πιστά την ύλη και οδηγώντας, 
προφανώς, τους μαθητές σε μηχανικού τύπου απομνημόνευση. Φαίνεται ότι έχει ξεχασθεί 
πως η επιτυχία ενός σχολικού βιβλίου δεν έγκειται στην παράθεση πλήθους λεπτομερειών 
(συχνά απωθητικών), αλλά στην ανάδειξη μόνο των σημαντικών εννοιών, που ο μαθητής θα 
διατηρήσει στη μνήμα και ως ενήλικας, στα πλαίσια ενός μικρού σε έκταση και ελκυστικού 
σε παρουσίαση, βοηθήματος.  

Βέβαια θα ήταν άδικο να μην γίνει αναφορά στο ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές (ίσως 
ανώδυνες;) εντός των οποίων το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα αφήνει κάποιους 
βαθμούς, ελευθερίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις παρακάτω περιοχές: 

 Διακρατική σχολική σύμπραξη π.χ. Comenius. 

 Βιωματικές δράσεις γυμνασίου και project λυκείου. 

 Πολιτιστικά Προγράμματα και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Αγωγής Υγείας. 

 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. 

 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

 Διάφορες μορφές επιμορφώσεων που οργανώνονται από το σχολείο ή από ομάδα 
σχολείων. 

Αυτονομία και αυτοαξιολόγηση 

Το Υπουργείο Παιδείας (2011), όπως φαίνεται στο παρακάτω κείμενο που δημοσιεύθηκε 
στα πλαίσια της διαβούλευσης με θέμα «Πρώτα ο μαθητής» - «Πρώτα η σχολική μονάδα», 
αποπειράθηκε να εισάγει στην εκπαίδευση μια νέα δομή στην οποία προβλέπεται η 
αναβάθμιση των σχολειών μέσω της αυξημένης αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας. Αλλά η 
συγκεκριμένη πρόθεση κατέληξε να είναι ένα απλό ευχολόγιο που ποτέ δεν έγινε πράξη. 

Στο πλαίσιο της νέας δομής, η ενίσχυση της αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας και η 
μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα 
γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
αποτελεί κεντρική επιδίωξη [...]. Προωθείται το «όραμα» της αυτόνομης στο 
σχεδιασμό και στη δράση σχολικής μονάδας [...]. Ένα όραμα για κάθε σχολική 
μονάδα που δεν επιβάλλεται από πάνω ή από έξω, αλλά προκύπτει μέσα από την 
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αξιοποίηση των εμπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των γονέων τους (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). 

Είναι προφανές, όπως φαίνεται και στο παραπάνω κείμενο, ότι η έννοια της αναβάθμισης 
του σχολείου συνδέεται στενά με την έννοια της αυτονομίας, γιατί η αναβάθμιση του 
σχολείου μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως με τη δράση των μελών της σχολικής 
κοινότητας και όχι βέβαια μέσω άνωθεν διαταγών. 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η μόνη κατηγορία σχολείων στα οποία 
νομοθετικά παρέχεται μια σχετική αυτονομία είναι τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία 
(Κόσυβας, 2014), τα οποία πρόσφατα, και σωστά κατά την άποψή μας, διαχωρίστηκαν σε 
Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. 

Η μόνη νομοθετική παρέμβαση που επιχειρεί να αναμορφώσει τον μονοπωλιακό 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό περιορίζεται στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ). Στα εν 
λόγω σχολεία υπάρχει σχετική μέριμνα για τον σχεδιασμό της σχολικής μονάδας, όπου και 
αναφέρεται: 

Κάθε ΠΠΣ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, καταρτίζει σχέδιο 
δράσης µε τους εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του ΠΠΣ, τα ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, 
λειτουργίας και αποτελεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών» 
(Άρθρο 50 παρ. 2, Νόμος, 3966/2011). Με τη λειτουργία ομίλων και την πειραματική 
εφαρμογή τροποποιήσεων στο ΑΠΣ και το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα 
ΠΠΣ κινούνται προς νέες κατευθύνσεις.. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για την 
αποτελεσματική διοίκηση και την αποδοτική λειτουργία των ΠΠΣ καθοριστική θα 
είναι η ενίσχυση της αυτονομίας κυρίως σε θέματα λήψης αποφάσεων που 
αφορούν το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας: «Το σχέδιο δράσης 
και η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζονται µε ευθύνη του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων και µε το συντονισμό 
του ΕΠ.Ε.Σ., γνωστοποιούνται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και 
δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του σχολείου στο διαδίκτυο» (Άρθρο 50 παρ. 4, N. 
3966/2011) (Κόσυβας, 2014).  

Σύμφωνα με τον Κόσυβα (2014) το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων 
συνδέεται στενά με τις έννοιες της αναβάθμισης και της αυτονομίας του σχολείου. Αλλά, 
κατά τον ίδιο συγγραφέα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τον τρόπο που υλοποιήθηκε δεν 
κατάφερε να συνδεθεί με την έμπρακτη αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου και την 
βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Είχε περιορισμένο, 
αποσπασματικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα, χωρίς να καταφέρει να αναπτύξει κλίμα 
εμπιστοσύνης και μια πραγματική κουλτούρα αυτοαξιολόγησης στο εσωτερικό των 
σχολικών οργανισμών.  

Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα 
για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, την 
ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών και τη λήψη αποφάσεων για βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει η σχολική μονάδα (Devos, 1998). Βασικός 
στόχος της αυτοαξιολόγησης είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης που 
επιτελείται σε μια σχολική μονάδα (Kyriakides & Campbell, 2004). 
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Με βάση την παραπάνω συλλογιστική είναι επιτρεπτό να θεωρηθεί ότι η έννοια Αυτόνομο 
Σχολείο σε επίπεδο σχολικής μονάδας συνδέεται στενά με την έννοια της αυτοαξιολόγησης. 
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα θα ισχυρισθούμε ότι οι δύο βασικοί πυλώνες πάνω στους 
οποίους εδράζεται η αναβάθμιση του σχολείου είναι οι έννοιες της αυτονομίας και της 
αυτοαξιολόγησης, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και, όπως θα 
αναπτύξουμε αμέσως παρακάτω, δύσκολα υπάρχει η μια χωρίς να συνοδεύεται και από την 
άλλη. 

Θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας που συνδέεται με την 
αναβάθμιση του σχολείου, αυτός της καινοτομίας, ο οποίος όμως επίσης είναι στενά 
συνδεδεμένος με τις έννοιες της αυτονομίας και της αυτοαξιολόγησης. 

Η αυτονομία χωρίς να συνοδεύεται από την αυτοαξιολόγηση, δηλαδή από την αξιολόγηση 
των δράσεων που επελέγησαν για την επίτευξη των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων, 
είναι προφανές ότι κινδυνεύει να εκφυλισθεί σε ένα σύνολο πειραματισμών που μπορεί να 
οδηγήσουν σε χαοτικές καταστάσεις. Αλλά και αντίστροφα, η διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης μπορεί να δώσει μόνο περιορισμένα αποτελέσματα εάν δεν υφίσταται 
μια έστω και σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας. Για παράδειγμα εάν στα πλαίσια της 
αυτοαξιολόγησης κριθεί ότι κάποιο σχολικό βιβλίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός 
άλλου καταλληλότερου βιβλίου. Επίσης, εάν το «επίσημο» αναλυτικό πρόγραμμα δεν 
καλύπτει της ανάγκες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής ενός άλλου καταλληλότερου για το σχολείο αυτό. Γενικότερα εάν στα 
πλαίσια της αυτοαξιολόγησης κριθεί ότι χρειάζονται επεμβάσεις σε διάφορους τομείς της 
λειτουργίας του σχολείου θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πειραματικής εφαρμογής 
τους. 

Εάν ένα εκπαιδευτικό σύστημα έχει κατακτήσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα και να εφαρμόζει την αυτοαξιολόγηση προκειμένου να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματα των όποιων διαδικασιών αποφάσισε να εφαρμόσει, τότε 
μόνο είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι το σχολείο βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης. 

Εδώ βέβαια τίθεται ένα άλλο καίριο ζήτημα που είναι το εξής: οι περισσότερες, ίσως και 
όλες οι απόψεις που αναφέρονται γενικότερα σε θέματα παιδείας ή παιδαγωγικής, αλλά 
και ειδικότερα αυτές που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 
σχολείου, δεν έχουν ουδέτερο περιεχόμενο, αντίθετα είναι έντονα φορτισμένες ιδεολογικά 
και πολιτικά. Για παράδειγμα η έκφραση Αυτόνομο Σχολείο στερείται ακριβούς 
περιεχομένου εάν δεν τοποθετηθεί εντός ενός εννοιολογικού πλαισίου (context). Εάν δεν 
υπάρχει το πλαίσιο τότε η έκφραση Αυτόνομο Σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηρίζει ένα 
σχολείο που η έμφαση δίνεται στην εξάντληση μεγάλου ποσού της ύλης, ή ένα σχολείο που 
δεν έχει ως στόχο την εξάντληση μιας συγκεκριμένης ύλης αλλά επικεντρώνεται σε 
διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης, επίσης ένα σχολείο με πολύ αυστηρό εσωτερικό 
κανονισμό ή αντίθετα ένα σχολείο με χαλαρούς κανόνες κ.λπ. Οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω σχήματα μπορεί να συνδεθεί με τις έννοιες της αυτονομίας και της 
αυτοαξιολόγησης. Επομένως μαζί με την έννοια της αυτονομίας χρειάζεται και 
προσδιορισμός του πλαισίου εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αυτονομία. 

Ως παράδειγμα θα αναφερθεί ένα κείμενο του προγράμματος PISA (PISA IN FOCUS, 2011) 
στο οποίο θεωρείται προφανές ότι βασικός παράγοντας καλής λειτουργίας των σχολείων 
είναι το αυξημένο επίπεδο Γραμματισμού σε Γλώσσα, Μαθηματικά και Επιστήμες. Δηλαδή 
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από το πρόγραμμα PISA έχει τεθεί ως ιδεολογικό πλαίσιο το κυνήγι των αυξημένων 
επιδόσεων, όσον αφορά τον Γραμματισμό, σε Γλώσσα, Μαθηματικά και Επιστήμες, το 
οποίο πλαίσιο όμως δεν παρουσιάζεται ως ιδεολογική και πολιτική επιλογή, αλλά ως 
αυτονόητη και κοινά παραδεκτή αλήθεια. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι σε χώρες που οι 
σχολικές μονάδες λειτουργούν αυτόνομα, δηλαδή που οι ίδιες έχουν την ευθύνη του 
προσδιορισμού και της λεπτομερούς επεξεργασίας των αναλυτικών προγραμμάτων, του 
καθορισμού της διδακτέας ύλης και των τρόπων αξιολόγησης και της κατανομής των 
πόρων, οι επιδόσεις τείνουν να είναι καλύτερες σε σχέση με τις χώρες που όλες οι 
παραπάνω παράμετροι είναι κεντρικά καθορισμένες. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Προκειμένου η έννοια Αυτόνομο Σχολείο να τύχει υλοποίησης σε πρώτο επίπεδο 
απαιτείται: 

 Πολιτική απόφαση που να αφορά το επίπεδο της αυτονομίας και της 
αυτοαξιολόγησης που είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει η πολιτεία στη σχολική 
μονάδα. 

 Προσδιορισμός του ιδεολογικού πλαισίου εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 
αναβάθμιση. 

 Απόφαση της σχολικής κοινότητας για τις αντίστοιχες δράσεις που θεωρεί ότι 
συνιστούν αναβάθμιση.  

Σε δεύτερο επίπεδο και επειδή η αυτονομία είναι ουδέτερη έννοια, το ιδεολογικό πλαίσιο 
εντός του οποίου θα κινηθεί η αυτονομία θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η προσπάθεια να 
καταστεί η σχολική μονάδα ένας οργανισμός που έχει αυτογνωσία, δημιουργικότητα και 
ευελιξία. Στο σχολείο αυτό ο εκπαιδευτικός οικοδομεί τη γνώση με τους μαθητές, 
αμφισβητεί τη διδακτική του πρακτική, γίνεται συνερευνητής, καινοτόμος και 
μεταρρυθμιστής και συνεργάζεται με τους γονείς και την τοπική κοινωνία και τους 
συναδέλφους του, για τη διαμόρφωση του δημοκρατικού, ενεργού πολίτη του μέλλοντος.  
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Περίληψη. Στην εργασία αυτή αρχικά γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν η 
κυριολεκτική και πρακτική σημασία του όρου “αυτονομία της σχολικής μονάδας” 
καθώς και τα όρια αυτής της αυτονομίας στη ζωή του σχολείου. Στη συνέχεια ορίζεται 
το φαινόμενο της γονεϊκής εμπλοκής σε σχέση με την αυτονομία της σχολικής μονάδας 
ενώ στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης παρουσιάζονται με αναφορές σε 
«πραγματικές καθημερινές εμπειρίες», μερικές δυσάρεστες περιπτώσεις εμπλοκής, 
παρέμβασης, έως και επέμβασης των γονέων των μαθητών στη σχολική ζωή, οι θεμιτές 
ή οι αθέμιτες μορφές τους καθώς και τα κατά περίπτωση αποτελέσματά τους.   

Λέξεις κλειδιά: Αυτονομία Σχολικής Μονάδας, Γονεϊκή εμπλοκή, Γονείς  

Εισαγωγή 

Είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστές κάποιες από τις σοβαρότερες αδυναμίες του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αφού τα αποτελέσματά τους τα έχουμε εισπράξει 
κατά καιρούς όλοι τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια: Ο συγκεντρωτισμός, η παραγωγή 
της εκπαιδευτικής πολιτικής μόνο σε επίπεδο κορυφής της διοικητικής πυραμίδας, το 
γιγάντιο και πολύπλοκο σύνολο δομών, οργάνων και λειτουργιών που αντιμετώπιζε 
σοβαρές δυσκολίες ως προς την άσκηση αποτελεσματικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
διαχείρισης, η κεντρική ρύθμιση ακόμα και των απλούστερων ζητημάτων των σχολείων, τα 
ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας, η έλλειψη 
προσαρμοστικότητας μπροστά σε προβλήματα που απαιτούσαν ευελιξία και ταχύτητα, τα 
πολλαπλά διοικητικά επίπεδα, ο αναγκαστικά διεκπεραιωτικός ρόλος των στελεχών της 
εκπαίδευσης - και ιδιαίτερα εκείνος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων- η 
καθυστέρηση της έκδοσης των δεσμευτικών κεντρικών αποφάσεων και το άλλοθι που αυτή 
προσέφερε σε όσους έτειναν να αδρανούν, η ελλιπής παιδαγωγική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας κ.λ.π. (ΥΠΕΘ, 2011α). 

Αυτά ακριβώς τα προβλήματα -που συνοψίζονται - σε προβλήματα που αφορούν στη δομή 
και στο σύστημα της διοίκησης της εκπαίδευσης, στη δομή και στο σύστημα καθοδήγησης 
και υποστήριξης των εκπαιδευτικών αλλά και στο συντονισμό και στη συνεργασία όλων 
μεταξύ τους σκόπευε να αντιμετωπίσει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, το Νέο Σχολείο, 
δίνοντας έτσι την ευχέρεια και την ευκαιρία στη σχολική μονάδα να αυτονομηθεί στο 
σχεδιασμό και στη δράση της και να μετατραπεί από, αποκλειστικά, εκτελεστικός φορέας 
σε φορέα «γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής»(ΥΠΕΘ, 2011β). 

mailto:efrossinierietta@outlook.com


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   71 

Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας:Προϋποθέσεις και πραγματικότητα  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αυτονόμηση αυτή αλλά και για την επιτυχία υψηλών 
στόχων, τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης σχολικής κουλτούρας, του απαραίτητου θετικού 
κλίματος και μιας ισχυρής παράδοσης που θα δεσμεύει όλους στη δυναμική πορεία της 
εκπαιδευτικής μονάδας στο μέλλον είναι η στήριξή της: καταρχήν στο σχεδιασμό, 
(Καράλλη, 2007, σ.2) στο επαγγελματικό ήθος και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών της, 
στην προσπάθεια των μαθητών και στην ενεργό συμμετοχή των γονέων και της τοπικής 
κοινωνίας. Πρόκειται δηλ. για «ένα όραμα για κάθε σχολική μονάδα, που δεν επιβάλλεται 
από πάνω ή από έξω, αλλά προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και των 
ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των μαθητών της και των γονέων τους.» (ΥΠΕΘ, 2011β) 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η αναβάθμιση του ρόλου των Διευθυντών, 
Υποδιευθυντών και του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Διευθυντής μάλιστα, πέραν των καθαρά 
διοικητικών, οργανωτικών, οικονομικών κ.α. καθηκόντων του γίνεται ηγέτης που προωθεί 
αλλαγές και στο σχολείο του, έχει ευθύνη για την αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία 
του, το συντονισμό και την εποπτεία της σχολικής ζωής και των καινοτόμων δράσεων, για  
το σχεδιασμό, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, για την καλύτερη δυνατόν 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών του σχολείου του, «αφού στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού 
εστιάζεται η κριτική για κάθε έλλειψη, πρόβλημα ή ανεπάρκεια από τη μια μεριά και από 
την άλλη, σ’ αυτόν προσβλέπει η πολιτεία και η ευρύτερη κοινωνία, για να ανταπεξέλθει 
επιτυχώς το σχολείο στις σύγχρονες απαιτήσεις» ( Βαρσαμίδου & Ρες, 2007), για την 
εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συμβουλίου σχολικής 
κοινότητας και του Σχολικού Συμβουλίου, για την επαφή με τους γονείς, το άνοιγμα του 
σχολείου στην τοπική κοινωνία και για πολλά ακόμη που τελικά, σύμφωνα τουλάχιστον με 
την αισιοδοξία του νομοθέτη, μπορούν να διασφαλίσουν  την ενισχυμένη αυτονομία της 
σχολικής μονάδας και να οικοδομήσουν «μια νέα δημοκρατική κουλτούρα οργάνωσης, 
σχέσεων και συνεργασίας όχι μόνο μέσα στο σχολείο» αλλά και έξω απ΄αυτό, στις σχέσεις 
που αναπτύσσει με τους φορείς που, κατά περίπτωση, συνεργάζονται μαζί του (ΥΠΕΘ, 
2011β). 

Υπάρχει όμως τελικά στην πράξη, στην απτή καθημερινή σχολική ζωή η, τόσα θετικά 
υποσχόμενη, αυτονομία της σχολικής μονάδας ή μόνο στη θεωρητική της, νομοθετική 
σύλληψη; Αν και η απάντηση είναι μάλλον καταφατική -παρά τους όποιους ενδοιασμούς 
και περιορισμούς- είναι απαραίτητο να σημειώσουμε μερικές ανησυχίες μας σχετικά με 
αυτό, που συνδέονται είτε με το θεσμικό ρόλο του Υπουργείου, της Διεύθυνσης ή του 
Δήμου, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν έμμεση επαφή με το σχολείο και τους γονείς, 
είτε με το φυσικό ρόλο των γονέων, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν επαφή με το παιδί 
και το σχολείο.  

Γονεϊκή εμπλοκή: Ορισμός, τύποι, αποτελέσματα  

Όπως καταδεικνύουν οι διεθνώς ανθούσες έρευνες των τελευταίων χρόνων που ανιχνεύουν 
την επικοινωνία των σχολείων με τους γονείς, η αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής μεταξύ 
τους επικοινωνίας και μιας αποτελεσματικής συνεργασίας τους, προς όφελος όλων των 
εμπλεκομένων, είναι μεγάλη (Εpstein, 2001). Η επικοινωνία και η συνεργασία αυτή θα 
καθορίσουν την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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του παιδιού του στο σπίτι και στο σχολείο που είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως «γονεϊκή 
εμπλοκή» (Κιρκιγιάννη, 2012)1 .  

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας καθώς και 
διάφοροι τύποι γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαιδευτική πράξη, όπως η εποπτεία 
ενδοσχολικής συμπεριφοράς, ο έλεγχος εξωσχολικής συμπεριφοράς, η βοήθεια στην κατ’ 
οίκον εργασία, η ώθηση για την ανάπτυξη ποικίλων ενδιαφερόντων στο παιδί, η συχνή 
επαφή με το σχολείο κ.ά. Ως προς τα αποτελέσματά της, η γονεϊκή εμπλοκή στην 
εκπαιδευτική πράξη, είναι αναγνωρισμένο διεθνώς από το μεγαλύτερο μέρος των 
ερευνητών πως ασκεί θετική επίδραση στις σχολικές και αργότερα ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των παιδιών.  

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο να 
την επιτρέψουν ή έστω να την ενθαρρύνουν. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή οι εκπαιδευτικοί 
διαβλέπουν τον κίνδυνο να ξεπεράσουν οι γονείς τα όρια προσπαθώντας να 
υποκαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, είτε επειδή οι γονείς εμφανίζουν, όχι σπάνια, 
υπερβολικές απαιτήσεις. Επομένως, μείζονος σημασίας ζήτημα -προκειμένου να μην 
αποσυντονίζεται η λειτουργία του σχολείου και η ομαλή και απρόσκοπτη μαθησιακή 
διαδικασία- είναι η οριοθέτηση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, τόσο στο επίπεδο των 
τομέων και συνθηκών συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, όσο και στο επίπεδο των ρόλων 
γονέων κι εκπαιδευτικών. Όλα τα παραπάνω ζητήματα έχουν ως άμεσο αποδέκτη το παιδί-
μαθητή και προκειμένου η σχολική του ζωή να κυλήσει ομαλά -και από οικογενειακής και 
από σχολικής πλευράς- είναι αναγκαίο να υπάρχουν κάποιες παράμετροι αναφοράς: 
Τέτοιες είναι από οικογενειακής πλευράς: η δυνατότητα της οικογένειας να υποστηρίξει με 
συνέπεια λειτουργίες που επηρεάζουν θετικά τη σχολική ζωή, από σχολικής πλευράς: η 
ύπαρξη πλήρως κατηρτισμένων εκπαιδευτικών που θα συμπεριφέρονται στον εκάστοτε 
μαθητή ως εξατομικευμένη οντότητα με διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες και 
φυσικά, η διάθεση και των δύο πλευρών για ενθάρρυνση, ενίσχυση, διεύρυνση και 
διευκόλυνση της ουσιαστικής επικοινωνίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 
τους. 

Γονείς και Σχολείο μαζί για το παιδί  

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γονείς αποτελούν τον φορέα με τον οποίον το σχολείο 
οφείλει να συνεργάζεται περισσότερο απ’όσο με οποιονδήποτε άλλον. Οι λόγοι είναι 
προφανείς: οι γονείς ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον το παιδί τους, τις δυνατότητες και 
τις αδυναμίες του, τις ικανότητες και τις αβλεψίες του και συνεπώς μπορούν να 
αποτελέσουν τους σκαπανείς που θα ανοίξουν πρώτοι έναν δρόμο συνάντησης, μια 
απαραίτητη σήραγγα, ώστε να συναντηθούν το γρηγορότερο δυνατόν, το παιδί τους -ο 
μαθητής μας δηλαδή- με το σχολείο. Όσο πιο σωστά, πιο γρήγορα και πιο δημιουργικά γίνει 
αυτή η συνάντηση, τόσο πιο εύκολα θα σκιαγραφηθεί η ταυτότητα του παιδιού-μαθητή και 
τόσο καλύτερα θα δρομολογηθεί η επικοινωνία του με το σχολείο, που θα το μυήσει και θα 
το εισάγει στη σφαίρα των αλφαβητισμών, των πρακτικών δεξιοτήτων, της πολυσχιδούς 
επιστημονικής γνώσης, της τεκμηριωμένης έρευνας κ.λπ. 

                                                      
1
 Η ενότητα αυτή καθώς και η ενότητα «Τρόποι και μορφές εκδήλωσης γονεϊκής εμπλοκής» αποτελούν 

σύνθεση στοιχείων που δίνονται  στο ως άνω  άρθρο καθώς και στις εκεί παρατιθέμενες βιβλιογραφι κές 
αναφορές. 
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Από τη στιγμή αυτή της συνάντησης και μετά, ο γονέας δεν ξαναπαίρνει ποτέ το παιδί του 
ίδιο πίσω όσες άμυνες κι αν έχει αναπτύξει αυτό, στην προσχολική ηλικία, απέναντι στην 
έξωθεν κοινωνικοποίηση. Οι γονείς θα βλέπουν κάθε μέρα έναν άλλο άνθρωπο να 
γεννιέται, με νέες γνώσεις, συνήθειες, συμπεριφορές, αντιλήψεις, απαιτήσεις ακόμα και με 
νέες στάσεις ζωης. Θα απορήσουν, θα το καμαρώσουν πολλές φορές, βλέποντας σ’αυτήν 
την αλλαγή του θετικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις δικές τους απόψεις, ή και θα 
διαφωνήσουν μαζί του βλέποντας πολλές φορές ότι αυτό που έφερε από το σχολείο είναι 
πολύ διαφορετικό από εκείνο που οι ίδιοι του δίδαξαν, απ’ αυτό που εκείνοι έμαθαν ή απ’ 
αυτό που εκείνοι ανέμεναν ότι θα δίδασκε το σχολείο στο παιδί τους. Έτσι, άλλοτε θα τους 
ακούσουμε να το θαυμάζουν και να το επιβραβεύουν, άλλοτε να απορρίπτουν την 
προσπάθειά του, όπως ο πατέρας του Λευτέρη στο «Καναρινί Ποδήλατο»2 κι άλλοτε να 
πιέζουν το παιδί τόσο έντονα για αλλαγή πλεύσης, ώστε να το κάνουν να μάχεται για να 
υποστηρίξει τις ιδέες και τις γνώσεις που του εμφύσησε το σχολείο του. Με λίγα λόγια οι 
γονείς θα διαπιστώσουν αργά αλλά σταθερά ότι, με τη θέλησή τους, παρέδωσαν τα ηνία 
της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικοποίησης του παιδιού τους σε έναν 
άλλο εξω-οικογενειακό φορέα κοινωνικοποίησης, στο σχολείο.  

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στα επόμενα χρόνια του παιδιού στο σχολείο οι γονείς θα 
παραιτηθούν από το ρόλο του κηδεμόνα με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Κάθε άλλο 
μάλιστα: θα συνεργάζονται, θα ενημερώνουν και θα ζητούν ενημέρωση από αυτό και με 
διάφορους τρόπους, θα επεμβαίνουν κάθε φορά που θεωρούν ότι κάτι απ’ όσα 
συμβαίνουν στο σχολείο δε θα είναι όπως το περιμένουν. Αυτά όλα θα δρομολογήσουν μια 
νέα σχέση, τη σχέση γονέα/ σχολείου η οποία είναι μια σχέση πολύ ουσιαστική που δεν 
μπορεί, σε καμία περίπτωση να παραγνωριστεί από κανέναν και πολύ περισσότερο από την 
ίδια τη σχολική μονάδα. 

Έτσι το σχολείο το ίδιο θα αποστείλει ως δεδομένο στους γονείς το σχολικό κανονισμό, θα 
τους καλέσει για να τους ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της 
βαθμίδας και της τάξης που κάθε φορά παρακολουθεί το παιδί τους, θα τους συναντήσει 
για θέματα σχολικής επίδοσης, απουσιών, επίδοσης βαθμολογίας, ενημέρωσης για τη 
συμπεριφορά και τη διαγωγή του, θα τους ζητήσει τη συναίνεση και την υπογραφή τους για 
τη συμμετοχή του παιδιού σε σχολικές επισκέψεις και εκδρομές, θα τους ζητήσει να 
ενημερώσουν τους υπεύθυνους καθηγητές για κάθε θέμα υγείας ή πάθηση που 
αντιμετωπίζει το παιδί τους ή για ενδοοικογενειακά τους ζητήματα που όμως έχουν 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και στην ψυχολογία του παιδιού. Με λίγα λόγια, το σχολείο 
το ίδιο, θα αντιμετωπίσει τους γονείς ως εταίρους άλλοτε απλώς ενημερώνοντάς τους και 
άλλοτε ζητώντάς τους τη συμπαράσταση, τη σύμφωνη γνώμη, την έγκριση και την 
υπογραφή τους για όσες από τις δράσεις του αφορούν και το παιδί τους. Εκείνοι πάλι θα 
επιδιώκουν να αναπτύξουν μια ποιοτική σχέση οικειότητας με το σχολείο, τη Διεύθυνση και 
τους εκπαιδευτικούς που θα τους επιτρέπει να πληροφορούνται με λεπτομέρειες την 
επίδοση του παιδιού τους, τη διαγωγή, τη συμπεριφορά του ακόμα και μερικά από τα 
συναισθήματα που, ενώ αποκαλύπτει σε συμμαθητές ή καθηγητές που εμπιστεύεται, τα 
κρύβει από τους γονείς του στο σπίτι. 

                                                      

2  ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Δημήτρη Σταύρακα με εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό θέμα (παραγωγής 

1999) 



74  Ε. Δεληγιάννη 

Επειδή μάλιστα, ειδικά στην Ελλάδα, οι γονείς πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών 
είναι σε μεγάλο βαθμό και δική τους υπόθεση και κυρίως δική τους ευθύνη, δεν αρκούνται 
σε μια διεκπεραιωτική και απλή ενημέρωση αλλά επιδιώκουν να βαθύνουν την επικοινωνία 
τους με το σχολείο, επιθυμούν μεγαλύτερη πληροφόρηση από τους εκπαιδευτικούς, ζητούν 
περισσότερες ευκαιρίες συνάντησης μαζί τους, θέλουν να μαθαίνουν λεπτομερώς όχι μόνο 
στοιχεία που αφορούν το παιδί τους αλλά και όσα αφορούν την εσωτερική λειτουργία του 
σχολείου ή τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, το χαρακτήρα τους, την ποιότητα ή τα 
αποτελέσματα του έργου τους ή ακόμα και τις σχέσεις που έχουν τα μέλη του Συλλόγου 
Διδασκόντων μεταξύ τους ή/και με τον Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να τα 
αξιοποιήσουν κάθε φορά που θα το κρίνουν απαραίτητο. 

Τρόποι και μορφές εκδήλωσης γονεϊκής εμπλοκής  

Παράγοντες που επηρρεάζουν τη γονεϊκή εμπλοκή  

Βέβαια, ο βαθμός και ο τρόπος της επικοινωνίας ή της παρέμβασης των γονέων κατά 
περίπτωση εξαρτάται και επηρεάζεται από διάφορους ποσοτικούς και ποιοτικούς 
παράγοντες που συνδέονται: 

α. με το ίδιο το σχολείο, όπως π.χ. την κουλτούρα που το χαρακτηρίζει σε βάθος 
χρόνου, το κοινωνικο-οικονομικό του κύρος, την ενθάρρυνση και το βαθμό στον 
οποίο επιτρέπει στους γονείς να συνδεθούν με το Σύλλογο Διδασκόντων και το 
Διευθυντή,  

β. με τους ίδιους τους γονείς, το φύλο, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, το 
κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό τους επίπεδο, την ψυχολογία τους, τον 
ελεύθερο χρόνο τους, τη δική τους σχολική κουλτούρα, τις προσδοκίες τους για την 
απόδοση του παιδιού τους στο σχολείο, αλλά και  

γ. με το ίδιο το παιδί, την ηλικία, το φύλο, τη νοημοσύνη του, το βαθμό που αυτό 
μοιράζεται με τους γονείς του τα ζητήματα που το απασχολούν και τους επιτρέπει 
να συμμετέχουν ενεργά στην σχολική του καθημερινότητα κ.ά 

Μορφές γονεϊκής εμπλοκής 

Οι τρόποι εκδήλωσης της γονεϊκής εμπλοκής έχουν συνήθως τη μορφή προφορικής 
συζήτησης με τη Δ/νση ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του παιδιού τους είτε κατ’ ιδίαν 
είτε σε ευρύτερες συναντήσεις σε μέρες που το σχολείο έχει ορίσει ως ανοικτές για τους 
γονείς. Σπανιότερα οι γονείς συνεννοούνται γραπτά με το σχολείο, κάποιοι απ’ αυτούς 
μάλιστα -συνήθως αυτοί που έχουν υψηλές προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους- 
διατηρούν τακτική επικοινωνία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, έχουν ενεργό 
συμμετοχή στην καθημερινότητα του παιδιού, ασκούν εποπτεία στην κατ’ οίκον εργασία 
του, έχουν ενεργό ρόλο σε ομαδικές εργασίες που συχνά διεκπεραιώνονται 
Σαββατοκύριακα στο σπίτι κ.λπ. (Δεληγιάννη, 2010). Οφείλουμε φυσικά να σημειώσουμε 
ότι, αν όλα αυτά συνδυαστούν και με έκφραση εμπιστοσύνης στην κρίση των παιδιών, 
παροχή ευκαιριών ανάληψης πρωτοβουλιών και γενικότερα πίστη στις αξίες της 
εκπαίδευσης και της μόρφωσης, μπορεί και να οδηγήσουν σε μια πιο υπεύθυνη 
ανακαλυπτική και στέρεη μάθηση, σε βελτίωση του αποτελέσματος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, σε άνοδο της σχολικής επίδοσης και μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη του 
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μαθητή, σε βελτίωση της αυτοεκτίμησής του και γενικότερα σε θετικότερες συμπεριφορές 
και στάσεις απέναντι στο σχολείο. 

Αναγκαία η ελεγχόμενη γονεϊκή εμπλοκή 

Ως εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Αντίθετα μάλιστα, αυτού του είδους η 
γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί μια αναγκαιότητα γι’ αυτό και πολλοί εκπαιδευτικοί  επιδιώκουν 
και αναζητούν παντοειδείς τρόπους, ώστε να έρθουν σε επαφή με τέτοιους γονείς και να 
γεφυρώσουν την απόσταση σπιτιού-σχολείου προς όφελος πάντα του παιδιού, αφού έτσι 
σχολείο και οικογένεια αποτελούν μεν δύο διαφορετικά συστήματα, τα οποία όμως 
συναντιώνται λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε αλληλεξάρτηση, έχοντας ως κοινό 
σημείο το παιδί και ως κοινό στόχο τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίησή του.  

Τα όρια της γονεϊκής εμπλοκής 

Φυσικά προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη αυτής της γέφυρας είναι: το σχολείο να γνωρίζει 
τα όρια της αυτονομίας του και ο γονέας τα όρια της εμπλοκής του. 

Τι γίνεται όμως, αν δεν τα γνωρίζουν; Για την οικονομία της συζήτησης θα θεωρήσουμε ότι 
η σχολική μονάδα και οι δημόσιοι λειτουργοί και εκπρόσωποί της τα γνωρίζουν, αφού ένα 
σχολείο, όσο αυτόνομο κι αν είναι, όσο ανεξάρτητα κι αν λειτουργεί, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αγνοήσει τουλάχιστον τους νόμους. Άλλωστε, αν δεν τα γνωρίζουν ή αν 
ξεφύγουν κατά την εφαρμογή των νόμων, υπάρχει η πολιτεία που θα παρέμβει για να 
δώσει τις λύσεις που ορίζονται κατά περίπτωση.  

Με τους γονείς όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και, σε κάποιο βαθμό, νομοθετικά 
«μη κατοχυρωμένα», πράγμα που τους επιτρέπει, όχι μόνο να εμπλέκονται αλλά και να 
παρεμβάλλονται φορτικά, τυπικά, άτυπα αλλά και παράτυπα, επιβάλλοντας μάλιστα 
μερικές φορές τη δική τους λογική στη σχολική διαδικασία.  

Μερικές δυσάρεστες περιπτώσεις γονεϊκής εμπλοκής 

Μερικές από τις μορφές αυτής της «δυσάρεστης εμπλοκής» των γονέων που δεν είναι μόνο 
αληθοφανείς αλλά απολύτως αληθινές3 είναι οι παρακάτω:  

Γονείς και ανεπάρκεια; εκπαιδευτικών 

Οι γονείς καταφεύγουν επανειλημμένως στη Διεύθυνση του σχολείου ή ακόμα και στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν, κατά την κρίση τη δική τους ή των παιδιών τους, ένας 
εκπαιδευτικός είναι ανεπαρκής. Η κίνησή τους ακούγεται ίσως λογική αλλά η πιθανή 
εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια δεν μπορεί να κριθεί τόσο εύκολα και αναίμακτα. 
Χρειάζεται πρώτα η μεσολάβηση του Διευθυντή του σχολείου, η συζήτηση, η σύγκληση του 
Συλλόγου Διδασκόντων, η μελέτη του θέματος από τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής ευθύνης, η 
πρόσκληση του Συμβούλου ειδικότητας, η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και ίσως, τέλος, 
η όποια διοικητική μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα ή σε διοικητικές 
υπηρεσίες. 

                                                      
3
 Οι αναφορές στις δυσάρεστες περιπτώσεις γονεϊκής εμπλοκής παρατίθενται στην ενότητα ανωνύμως για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των εμπλεκομένων προσώπων. 
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Γονείς και αυστηρότητα; εκπαιδευτικών 

Οι γονείς καταφεύγουν επανειλημμένως στη Διεύθυνση του σχολείου ή ακόμα και στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν, κατά την κρίση τους ή κατά την κρίση των παιδιών τους, 
ένας εκπαιδευτικός είναι στη συμπεριφορά ή στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 
μαθητών του, αυστηρός πέρα από το σύνηθες για την εποχή ή για το σχολείο ή όταν δίνει 
εργασίες ή όταν ζητά από τους μαθητές του εντατικότερη προσπάθεια ή έστω επιδόσεις 
υψηλότερου επιπέδου από αυτό που ζητά ο μέσος καθηγητής. Κάνουν μάλιστα πολλές 
φορές μόνοι τους τις απαραίτητες βαθμολογικές συγκρίσεις και μαίνονται, όταν 
διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα λεγόμενα 
«πρωτεύοντα» απ’ότι στα λεγόμενα «δευτερεύοντα» μαθήματα. Πολλές φορές μάλιστα, αν 
θεωρήσουν, ότι η φωνή ενός δεν αρκεί, απευθύνονται στο Σύλλογο Γονέων, συνεργάζονται 
και εμφανίζονται στη Διεύθυνση του σχολείου για να διαμαρτυρηθούν όλοι μαζί. Συνήθως 
ζητούν την αλλαγή της στάσης του καθηγητή ή ακόμα και την απομάκρυνσή του από το 
σχολείο. Περιττό να αναφέρουμε πως, αν η Διεύθυνση του σχολείου δεν ικανοποιήσει τις 
επιθυμίες τους, δε διστάζουν να απευθυνθούν και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία 
αναγκαστικά θα προσπαθήσει να τους δώσει μια ικανοποιητική λύση.  

Γονείς και δυσάρεστοι νόμοι 

Οι γονείς καταγγέλλουν καθηγητές ή και Διευθυντές σχολείων, εφ’όσον αυτοί εφαρμόζουν 
κάποιους από τους νόμους που δεν είναι ευχάριστοι για τους μαθητές, όπως είναι π.χ. ο 
νόμος περί απουσιών. Χαρακτηριστική η περίπτωση πατέρα, όχι ελληνικής υπηκοότητας, ο 
οποίος κατήγγειλε έναν καθηγητή και τον Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούσε ο γιος 
του, ως ρατσιστές , επειδή τους θεώρησε υπεύθυνους για την απόρριψη του παιδιού του 
λόγω απουσιών. Το γεγονός ότι το σχολείο είχε στείλει το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα 
όπου σημειωνόταν η υπέρβαση του ορίου αδικαιολόγητων απουσιών δε βοήθησε καθόλου, 
διότι ο γονέας ισχυρίστηκε ότι δεν το έλαβε.  

Γονείς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Οι γονείς επεμβαίνουν παρακολουθώντας τις αναρτήσεις των παιδιών τους αλλά και των 
συμμαθητών των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να 
ελέγχουν τις γνωριμίες, τις φιλίες και τις σχέσεις του παιδιού τους, να γνωρίζουν τι 
συμβαίνει γενικότερα στο μάθημα, στην τάξη ή στο σχολείο. Χαρακτηρικότερη -και ίσως 
δυσκολότερη όλων όσων γνωρίζουμε- η περίπτωση γονέα ο οποίος χρησιμοποιώντας το 
facebook του παιδιού του, βρήκε πρόσβαση προς το facebook άλλων μαθητών, 
προσπάθησε να τους πλησιάσει με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους -ακόμα 
και πολιτικούς- προκειμένου να προσελκύσει και να εξασφαλίσει φίλους στο παιδί του. Ας 
σημειωθεί ότι το παιδί είχε απομονωθεί στο σχολείο, κυρίως, λόγω της συμπεριφοράς του 
γονέα. Το αποτέλεσμα: οι γονείς των συμμαθητών βρέθηκαν σε απόγνωση, ο 
συγκεκριμένος μαθητής απομονώθηκε περισσότερο από τους συμμαθητές του, αφού, καθ’ 
υπόδειξη του γονέα του, αντέδρασε έντονα και ρατσιστικά προς αυτούς, ο γονέας-δράστης 
-προκειμένου να διορθώσει τα πράγματα- ζήτησε να αλλάξει τμήμα το παιδί του κ.λ.π.... Το 
θέμα έφτασε, όχι μόνο στην παρέμβαση του Σχολικού Συμβούλου αλλά ακόμα και σε 
επέμβαση του Συνηγόρου του Παιδιού, ο οποίος έδωσε βεβαίως λύσεις, αλλά, αφού 
προηγουμένως δαπανήθηκε πολύς πολύτιμος χρόνος και κόπος . 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   77 

Γονείς και Πανελλήνιες εξετάσεις  

Κλείνοντας δε θα παραλείψουμε την αναφορά και στην εμπλοκή των γονέων στο 
ακανθώδες ζήτημα των Πανελληνίων: 

Οι γονείς στην Ελλάδα κατανοούν -ίσως περισσότερο από κάθε άλλο γονέα στην Ευρώπη- 
ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση και το πτυχίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
κοινωνικής ανόδου και επαγγελματικής αποκατάστασης. Συνεπώς λειτουργούν, τις 
περισσότερες φορές, όπως οι προπονητές των αθλητών: ήδη από την Α΄ Λυκείου 
ανησυχούν και οργανώνονται, ώστε να χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα 
της προετοιμασίας των παιδιών τους για τα ΑΕΙ, προσπαθώντας -επειδή έχουν πεισθεί ότι 
χωρίς φροντιστήριο δεν είναι δυνατή η σχολική επιτυχία (Μαυρογίωργος, 2001)- να τους 
διασφαλίσουν, όχι τα καλύτερα σχολεία αλλά τα καλύτερα φροντιστήρια. Ακόμη και γονείς 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου, θεωρούν, χωρίς μάλιστα να μεταπείθονται, ότι τα 3 
σχολικά έτη στο Λύκειο αποτελούν μια καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία και τίποτε 
περισσότερο, μια διαδικασία από την οποία οι μαθητές πρέπει να απεμπλακούν, αφ’ ενός 
μεν ξεκούραστοι για να έχουν χρόνο να ετοιμαστούν με τη βοήθεια των φροντιστών τους 
για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αφ’ ετέρου δε επιδοτημένοι με την υψηλότερη δυνατή 
βαθμολογία από τους καθηγητές τους, ώστε να μη διακινδυνεύσουν την επιτυχία τους στις 
εξετάσεις και να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γραπτή βαθμολογία τους 
που ίσως να μην είναι τόσο υψηλή όσο τους χρειάζεται (Δεληγιάννη, 2009). 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι γονείς είναι αυτοί που, ρυθμίζοντας τη σχέση παιδιού–
σχολείου, αφού γκρεμίσουν κάθε ελπίδα των παιδιών τους για επιτυχία με τη βοήθεια του 
Λυκείου, άλλοτε πλησιάζουν και πιέζουν τους εκπαιδευτικούς για βαθμολογικές παροχές -
τελευταία μάλιστα και για οικονομικούς λόγους που δεν τους επιτρέπουν να στείλουν τα 
παιδιά τους σε άλλες φοιτητουπόλεις πέραν του τόπου κατοικίας τους- ή άλλοτε νουθετούν 
τα παιδιά, ώστε αυτά να παρακάμπτουν το σχολείο, είτε απουσιάζοντας, είτε 
ελαχιστοποιώντας, χρονικά και ποιοτικά, την ενασχόλησή τους με τη σχολική προετοιμασία. 
Αλλά η σοβαρότερη παρεμβολή τους γίνεται, όταν διαπιστώνουν ότι οποιοδήποτε ισχύον 
ενδολυκειακό και μεταλυκειακό εξεταστικό σύστημα μπορεί να δυσχεράνει τη διαδικασία 
των εξετάσεων για τα παιδιά τους.  

Τότε ξεκινούν αρχικά μια ήπια προσπάθεια για να το ακυρώσουν. Στη συνέχεια, 
βοηθούντων και των ΜΜΕ, η προσπάθεια αυτή γίνεται κινητοποίηση, η οποία σιγά σιγά 
λειτουργεί παρεμβατικά, όχι μόνο εντός των ορίων μιας αυτόνομης σχολικής μονάδας αλλά 
και σε επίπεδο Υπουργείου. Σ’αυτόν τους τον αγώνα, οι γονείς ψάχνουν συχνά για 
συμμάχους στο πρόσωπο των υπευθύνων του Υπουργείου οι οποίοι -όπως είναι 
αυτονόητο- δε θα ήθελαν να τους δυσαρεστήσουν. Έτσι οι γονείς άλλοτε γίνονται οι 
μέντορες των παιδιών τους που τους εμπνέουν την αδιαφορία για τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας και για την προσφορά του Λυκείου γενικότερα και άλλοτε -δεδομένου ότι 
αποτελούν ένα ευρύτατο, καθόλου αμελητέο σύνολο ψηφοφόρων - κατορθώνουν με την 
αντίδρασή τους να επιφέρουν ακόμα και αλλαγές σε εξεταστικά συστήματα, όπως συνέβη 
π.χ. κατά την περίοδο 1997–2000 με την κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων για τη Β΄ 
τάξη του Λυκείου ή μόλις το 2015, με την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων (AΣΓΜΕ, 2014).  
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Συμπέρασμα  

Οι δυσάρεστες περιπτώσεις γονεϊκής εμπλοκής έχουν τελευταία αυξηθεί και προκειμένου 
να διευθετηθούν χρειάζεται όχι μόνο η μεσολάβηση των Εκπαιδευτικών Διευθύνσεων αλλά 
και φορέων όπως τα ΚΕΔΔΥ, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ο Συνήγορος του Παιδιού κ.ά. 

Οι Σχολικές μονάδες επιβάλλεται, αφ’ ενός να περιφρουρούν με κάθε τρόπο την αυτονομία 
τους, αφ΄ετέρου να βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία και επαφή με τους γονείς, ώστε να 
προλαμβάνονται, κατά το δυνατόν, οι ανησυχίες αλλά και οι ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις 
τους.  

Τέλος, φαίνεται πλέον αναγκαία η λειτουργία Σχολών Γονέων που θα ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες, θα υποστηρίξουν τη συνεργασία τους με 
τους/τις εκπαιδευτικούς και θα τους συνδράμουν, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο 
δύσκολο ρόλο τους. 
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Η αυτονομία της σχολικής μονάδας ως βασική συνιστώσα για τη 
συγκρότηση και την εφαρμογή ενός Ολιστικού Μοντέλου 
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Περίληψη. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σύντομη αναδρομή σε εκπαιδευτικές 
καινοτομίες που επιχειρήθηκαν στο Κολλέγιο Ψυχικού και βασίσθηκαν στις αρχές της 
δημοκρατικής ηγεσίας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αφού αναδειχθούν, 
ακολούθως, η σημασία της αυθεντικής-κριτικής σκέψης και μάθησης και προσδιορισθεί 
η έννοια ενός ολιστικού μοντέλου εκπαίδευσης, θα παρουσιασθεί η bottom-up 
πρωτοβουλία που ανέλαβε ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου για τη συγκρότηση και 
εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου, με πρώτο βήμα την προαγωγή της κριτικής σκέψης.  

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατική Ηγεσία, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία, 
Κριτική Σκέψη, Ολιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Η καθημερινή σχολική πραγματικότητα μας φέρνει πολλές φορές αντιμέτωπους με ποικιλία 
πρακτικών δυσκολιών, που μας εμποδίζουν να εξασφαλίζουμε τα αναγκαία ψυχικά και 
πνευματικά αποθέματα, έτσι ώστε να αναστοχαζόμαστε συστηματικά για τους 
παιδαγωγικούς στόχους που θέτουμε εμείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί αλλά και να 
διερευνούμε εναλλακτικούς τρόπους για την υλοποίησή τους – ακόμη και αν κάτι τέτοιο θα 
αφορούσε απλώς την κριτική ανάγνωση και εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Ο 
αναστοχασμός αυτός απαιτεί ένα είδος υπέρβασης· μια κίνηση εκ μέρους μας πέραν των 
υπαρχουσών καταστάσεων και δυσκολιών με στόχο την αναζήτηση νέων οριζόντων. Σε 
αυτήν την υπέρβαση δε λανθάνει κάποιου τύπου απόδραση από την πραγματικότητα. 
Πρόκειται ακριβώς περί του αντιθέτου. Αφορά στην ανάγκη και στην προσπάθειά μας να 
ανιχνεύσουμε νέους δρόμους μέσα από την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουμε. 

Σε αυτό το εγχείρημα θα μπορούσαν να μας φανούν χρήσιμα ερωτήματα όπως τα 
ακόλουθα: οι μαθητές μας μπορούν να προσδιορίσουν τις θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες 
του μαθήματος που τους διδάξαμε; Έχουν κατανοήσει σε βάθος όσα προσπαθήσαμε να 
τους εξηγήσουμε, τους βοηθήσαμε να σκεφθούν κριτικά γύρω από μια σειρά 
επιστημονικών ερωτημάτων και πρακτικών διλημμάτων; Η συνολική εκπαιδευτική πορεία 
που διαγράφεται μπροστά τους αποσκοπεί στο να γίνουν οι ίδιοι κριτικά σκεπτόμενα 
άτομα, ικανά να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, ικανά να επικοινωνήσουν, να συνεργασθούν, να λειτουργήσουν ως ηθικά 
πρόσωπα και υπεύθυνοι πολίτες; Εμείς οι ίδιοι/ες ως εκπαιδευτικοί έχουμε θέσει αυτούς ή 
παρόμοιους στόχους στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μας;  Είμαστε ουσιαστικοί συνεργάτες 
με τους μαθητές μας; Μήπως υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ανακυκλώνεται ο φαύλος 
κύκλος της «βαρεμάρας» μεταξύ μας είτε αυτή φανερώνεται ρητά είτε υπόρρητα από τους 
μαθητές μας με εκφράσεις του τύπου: «έ, και λοιπόν;» ή «ποιος νοιάζεται;» Από καιρού εις 

mailto:ipapadopoulos@haef.gr


80  Ι. Παπαδόπουλος 

καιρόν, όλοι θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, αν και αισθανόμαστε κάπως αποκαρδιωμένοι τις 
περισσότερες φορές (Met-Life Surveys, 2008 & 2010).  

Στην εισήγησή μας θα αποπειραθούμε να συμπληρώσουμε ακόμη περισσότερο το πάζλ του 
θεωρητικού πλαισίου στο οποίο μπορούν να απαντηθούν, κατά τη γνώμη μας, αυτά τα 
ερωτήματα. Παρόμοιες προσπάθειες έχουμε καταβάλει και με άλλες ευκαιρίες 
(Παπαδόπουλος, 2010, 2011, 2012, 2013-4, 2015 α, β, γ), επιχειρώντας να περιγράψουμε 
και να συναρθρώσουμε κάθε φορά περιεκτικότερα αυτό το πάζλ. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις έχουμε κάνει εκτενή αναφορά σε θεωρήσεις όπως η διδασκαλία για την 
κατανόηση, η νεο-σωκρατική διδακτική, η φιλοσοφία για παιδιά, η βαθιά κατανόηση, η 
κριτική και δημιουργική σκέψη, η κατανόηση μέσω σχεδιασμού αλλά και η ανάγκη για 
ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση. Ασφαλώς, οι θεωρητικές αναζητήσεις ενός 
εκπαιδευτικού, όσο χρήσιμες και αν είναι, μπορούν να ασκήσουν μηδενική σχεδόν επιρροή, 
αν δεν συνδυασθούν με προσπάθειες εφαρμογής σε έναν σχολικό οργανισμό μέσω 
δημοκρατικών-συμμετοχικών διαδικασιών· εφαρμογή τουλάχιστον σε επίπεδο 
ακαδημαϊκού συλλόγου, καθώς η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών του συνόλου 
της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ακόμη ζητούμενο για την ελληνική πραγματικότητα. Σε 
αυτό το σημείο θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας.  

Δημοκρατική ηγεσία και διαδικασίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η 
περίπτωση του Κολλεγίου Ψυχικού.  

Ο θεσμός της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει σειρά νέων προκλήσεων. Η απάντηση σε αυτές 
δεν μπορεί παρά να είναι η συνεχής καινοτομία ως αναπόσπαστο μέρος της οργανωσιακής 
κουλτούρας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Η δημοκρατική ηγεσία ενισχύει και βελτιώνει 
αυτήν την κουλτούρα και ως εκ τούτου  ο οργανισμός καθίσταται ευκολότερα ικανός να 
καινοτομεί και να προοδεύει. Έχουν προταθεί διαφορετικά μοντέλα δημοκρατικής ηγεσίας 
(Apple & Beane, 1995). Όλα τα μοντέλα συγκλίνουν στο ότι ένας δημοκρατικός 
εκπαιδευτικός οργανισμός θα έπρεπε να λειτουργεί επί τη βάσει τεσσάρων αρχών: α) την 
καινοτομία, β) τον στρατηγικό σχεδιασμό, γ) την δημοκρατική ηγεσία για την παροχή των 
κατάλληλων κινήτρων για τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα, το ηθικό και την 
αίσθηση συνυπευθυνότητας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τα μέλη μιας εκπαιδευτικής 
κοινότητας και τέλος δ) την αρχή ότι το σχολείο αποτελεί μια κοινότητα γνώσης και 
μάθησης, ηθικής και αγωγής συνάμα. 

Στα 35 χρόνια λειτουργίας του το Κολλέγιο Ψυχικού λειτουργεί τόσο μέσα στο πλαίσιο των 
βασικών αρχών, παραδόσεων, θεσμών και στόχων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος όσο δε και των αρχών που υπαγορεύονται από ένα δημοκρατικό μοντέλο 
διοίκησης. Η εκπαιδευτική κοινότητα του Κολλεγίου Ψυχικού έχει επιχειρήσει να βρει το 
βέλτιστο σημείο ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του επίσημου αναλυτικού 
προγράμματος και της ανάπτυξης σειράς αναγκαίων δεξιοτήτων μάθησης από μέρους των 
μαθητών/μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη γνώση 
και την κατανόηση ανεξάρτητα από το μαθησιακό περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες 
θα βρεθούν· να είναι σε θέση να διαγράψουν μια αυτόνομη κατά το δυνατό πορεία προς τη 
γνώση. Η αναζήτηση αυτού του σημείου ισορροπίας αποτέλεσε την κατάλληλη αφορμή για 
έναν γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ και των τριών σχολικών βαθμίδων, 
δημοτικού, γυμνασίου και γενικού λυκείου-IB program. 
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Συγχρόνως εμπεδώθηκαν συμμετοχικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την 
επεξεργασία προτάσεων  από τους επιμέρους ακαδημαϊκούς συλλόγους. Σχηματίσθηκαν 
ομάδες μελέτης και εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν από κοινού οι Διευθύνσεις αλλά και 
η πλειοψηφία του σώματος των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 
συνέκλιναν στην άποψη ότι βασικό μέλημα πρέπει να είναι η αγωγή των 
μαθητών/μαθητριών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια των ιδιαίτερων 
κλίσεών τους, καθώς και η κατάκτηση ενός υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με απώτερο 
στόχο την αριστεία. Έγινε κοινά αποδεκτό ότι η επίτευξη όλων αυτών καθιστά αναγκαία εξ 
ορισμού την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και τη διαρκή αναθεώρηση 
εκπαιδευτικών εργαλείων και πρακτικών. 

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εκδιπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, 
με τα αναπόφευκτα «μπρος – πίσω» ενός ζωντανού οργανισμού, μερικά από τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί ήταν ο συντονισμός των 
μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο αλλά και διεπιστημονικά μέσω της λειτουργίας 
ακαδημαϊκών τμημάτων, η σύνδεση και ο συντονισμός των τριών σχολικών βαθμίδων, η 
χαρτογράφηση της διδακτέας ύλης, η καταγραφή των καλλιεργούμενων δεξιοτήτων, η 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών, ο θεσμός των 
αλληλοεπισκέψεων μεταξύ συναδέλφων εν ώρα «δράσης», η διαμόρφωση κατάλληλου 
σχολικού κλίματος μέσω θεσμών συμβουλευτικής προς τους μαθητές/μαθήτριες, η δια βίου 
μάθηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η εισαγωγή δε του μοντέλου αριστείας EFQM 
το 2006-2007 μας παρείχε το αναγκαίο, οργανωτικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούσαμε να 
εντάξουμε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του Σχολείου μας που είχαμε ήδη εγκαινιάσει 
τα προηγούμενα χρόνια (Παπαδόπουλος & Αθανασόπουλος, 2015α; EFQM, 1999-2003).  

Ουσιαστικά ως εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα διλήμματα 
ενώπιον των οποίων βρίσκεται κάθε παρόμοια κοινότητα εκπαιδευτικών υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί δημοκρατικά και της επιτρέπεται η ανάληψη 
πρωτοβουλιών αυτόνομα. Ο John MacBeath σε ένα κείμενό του με τον χαρακτηριστικό  
τίτλο «Ηγεσία για τη Μάθηση» συμπυκνώνει αυτά τα διλήμματα. Αυτά αφορούν στο τι, το 
πώς, το πού, το πότε, το ποιος και το γιατί της μάθησης (MacBeath, 2008). Τι πρέπει και τι 
δεν πρέπει να μάθουν τα παιδιά; Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πιθανότητα αυθεντικής-
κριτικής μάθησης και διανοητικά ανατρεπτικής έρευνας; Η μάθηση θα πρέπει να λαμβάνει 
χώρα εντός των τειχών της παραδοσιακής τάξης ή θα πρέπει να επεκταθεί εκτός των τειχών 
σε συνδυασμό με μια νέα αρχιτεκτονική του σχολικού περιβάλλοντος; Θα πρέπει να 
εστιάζουμε την προσοχή μας στην επίσημη δομή της σχολικής ημέρας και του σχολικού 
προγράμματος ή να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/μαθήτριές μας σχετικά με το ότι 
κάθε στιγμή της ημέρας προσφέρεται για μάθηση; Για ποιους είναι το σχολείο χώρος 
μάθησης; Για τους μαθητές μόνο ή για τους μαθητές, το εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το 
εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά; Το γιατί βεβαίως είναι το κεντρικότερο ζήτημα της 
εκπαιδευτικής θεωρίας και πολιτικής. Αφορά στο κατά πόσο έχουμε στο νου μας έναν όγκο 
ύλης προς διεκπεραίωση ή την πρόκληση έναντι καθιερωμένων απόψεων, κατεστημένων 
συμφερόντων και συνδικαλιστικών, ενδεχομένως, πιέσεων. Στην παρούσα εργασία θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας στα ερωτήματα σχετικά με το τι, το πώς και το γιατί, έτσι 
όπως απαντήθηκαν αυτά στο πλαίσιο των θεωρήσεων για την ανάπτυξη της αυθεντικής-
κριτικής σκέψης. 
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Αυθεντική-κριτική σκέψη και μάθηση. 

Η θεωρητική συζήτηση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ανάγεται ακόμη στην εποχή 
της δεκαετίας του 1940 (Glaser, 1941), όταν η επιστημονική διερεύνηση αφορούσε στους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί να διδαχθεί η ικανότητα αναστοχασμού των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει κανείς μέσα από τις καθημερινές του εμπειρίες αλλά και η 
καλλιέργεια των μεθόδων της λογικής αναζήτησης και των συλλογισμών. Σε παλαιότερες 
εργασίες μας έχουμε αναφερθεί εκτενώς στις διαφορετικές θεωρήσεις για την καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης (Παπαδόπουλος, 2010, 2011, 2012, 2015α). Εδώ θα θέλαμε να 
τονίσουμε μόνο τη σπουδαιότητα κάποιων θεωρητικών επεξεργασιών, καθώς επίσης και να 
σκιαγραφήσουμε ένα πλαίσιο σύνθεσης οπτικών. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε εκ νέου τη σπουδαιότητα τόσο του καταστατικού κειμένου 
του “The Delphi Report” (1990) όσο δε και των ειδικότερων επεξεργασιών στις οποίες έχουν 
προβεί οι Paul και Elder και οι συνεργάτες τους στο πλαίσιο των ερευνών του ιδρύματος 
Foundation for Critical Thinking. Οι επεξεργασίες αυτές αποτελούν πραγματικούς οδηγούς 
και για τη θεωρία αλλά και για τις δυνατές εκπαιδευτικές εφαρμογές (Paul et al., 1995, 
2015a, 2015b). Χαρακτηριστική είναι η προσέγγισή τους για τα στάδια ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης. Σε αυτήν διακρίνουν έξι διαφορετικά στάδια. Σε κάθε ένα από τα στάδια 
αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή 
η μετάβαση στο επόμενο στάδιο, με στόχο το τελικό στάδιο του ολοκληρωμένου –
αυτόνομου στοχαστή.  

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ αφορά στα ακόλουθα. Παρά 
τις όποιες αποκλίσεις και συγκλίσεις στη θεωρία και την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη 
μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα σώμα κοινών παραδοχών (Siegel, 1988, 2010; Nosich, 
2001), σύμφωνα με το οποίο πρωταρχικό ρόλο στην  προαγωγή της αυτόνομης- κριτικής 
σκέψης και μάθησης παίζει η αναζήτηση του ουσιαστικού περιεχομένου των γνωστικών 
αντικειμένων που διδάσκουμε. Το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκροτείται από τις 
θεμελιώδεις έννοιες ενός αντικειμένου και τη δυναμική αλληλοσυσχέτισή τους (Erickson, 
2012).  

Η έννοια της αλληλοσυσχέτισης μας οδηγεί στο τρίτο σημείο το οποίο θα έπρεπε να 
υπογραμμίσουμε. Τα περιεχόμενα και οι έννοιες αλληλοσχετίζονται και μέσω αυτών 
μπορούμε να καθοδηγήσουμε καθημερινά τους μαθητές/μαθήτριές μας αλλά και να 
συνεργασθούμε μαζί τους, έτσι ώστε να φθάσουν στο στάδιο της βαθιάς και διαρκούς 
κατανόησης. Αυτό προϋποθέτει εκ μέρους μας ότι θα έχουμε ήδη από πριν αναπτύξει το 
αναλυτικό πρόγραμμα των γνωστικών μας αντικειμένων με σπειροειδή μορφή. Στο στάδιο 
της βαθιάς κατανόησης οι μαθητές/μαθήτριές μας θα είναι σε θέση να εξηγήσουν, να 
ερμηνεύσουν, να συγκροτήσουν τη δική τους οπτική, να αποδώσουν το προσωπικό τους 
στίγμα, να κατακτήσουν την αυτογνωσία σε σημαντικό βαθμό. Είναι όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βαθιάς κατανόησης τα οποία είχαν κατά νου οι Wiggins και 
McTighe (2005, 2011), όταν έκαναν λόγο για την κατανόηση μέσω σχεδιασμού προς τα 
πίσω.  

Πράγματι, αν η εκπαιδευτική κοινότητα έθετε ως στόχο την επίτευξη αυτού του έκτου-
τελικού σταδίου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, τότε εξ ορισμού θα έπρεπε να καθορίσει 
πρώτα αυτόνομα και ενεργητικά τα επιθυμητά αποτελέσματα, να προσδιορίσει αναλόγως 
τους αποδεκτούς τρόπους επαλήθευσης αποτελεσμάτων και ακολούθως να σχεδιάσει το 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον – χαρακτηριστικά παραδείγματα στην κατεύθυνση αυτή 
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τα κέντρα μάθησης και οι τάξεις ερευνητικές κοινότητες - αλλά  και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. 

Βεβαίως, η σκιαγράφηση εδώ ενός πλαισίου σύνθεσης οπτικών και απόψεων ανάπτυξης 
της αυτόνομης κριτικής σκέψης και μάθησης θα έπρεπε να εκληφθεί με δυνητικό μόνο 
τρόπο. Θα μπορούσε κανείς να προτείνει και κάποια διαφορετική σύνθεση. Το πόσο 
συνεκτική, περιεκτική και αποτελεσματική είναι μια σύνθεση παιδαγωγικών θεωρήσεων 
δεν μπορεί παρά να κριθεί μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική πράξη. Είναι μάλιστα αναγκαίο 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι το κάθε εγχείρημα προαγωγής της κριτικής σκέψης θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του και την υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα, που 
έχει βασισθεί στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων είναι η προσέγγιση του καθηγητή Ματσαγγούρα, ο 
οποίος δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ο μαθητής/μαθήτρια αλλά και το 
ενήλικο άτομο καθίστανται ικανά να αναζητήσουν τις παραδοχές και τις συνεπαγωγές κάθε 
άποψης και να κρίνουν αποστασιοποιημένα τους δυνατούς τρόπους θεώρησης των 
πραγμάτων (Ματσαγγούρας, 2005).  

Ίσως όμως στην ελληνική πραγματικότητα να μην έχει εκφρασθεί ακόμη πλήρως ένα 
ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο και σε αυτήν την αδυναμία δεν αντανακλάται τόσο ένα 
θεωρητικό έλλειμμα όσο ο συγκεντρωτισμός και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του 
εκπαιδευτικού συστήματος και η αδράνεια που αναπαράγεται πολλές φορές σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην αναζήτηση ενός ολιστικού μοντέλου 
εκπαίδευσης θα επικεντρωθούμε στην επόμενη ενότητα της εργασίας μας. 

Ολιστικό μοντέλο εκπαίδευσης. Το μοντέλο των 6Cs. 

Η αναζήτηση ενός ολιστικού παιδαγωγικού μοντέλου δεν είναι βεβαίως νέα υπόθεση. 
Πολλά χρόνια πίσω, παιδαγωγοί όπως οι: Pestalozzi, Thoreau, Emerson, Alcott, Dewey, 
Montessori και Steiner θεωρούσαν πως η εκπαίδευση θα έπρεπε να ιδωθεί ως η τέχνη της 
ηθικής, συναισθηματικής, φυσικής, ψυχολογικής και πνευματικής διάστασης ενός 
αναπτυσσόμενου παιδιού. Η ολιστική εκπαίδευση βασίζεται στην αρχή ότι ένα παιδί 
αποτελεί ένα πρόσωπο, μία οντότητα η οποία συγκροτεί την ταυτότητά της, το νόημα και το 
σκοπό της ζωής της μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει με την κοινότητα στην οποία ζει, 
με το φυσικό περιβάλλον το οποίο το περιβάλλει και με εκείνες τις πνευματικές και ηθικές 
αξίες  που αποτελούν κοινή περιουσία της ανθρωπότητας (Flake, 1993; Miller 1996; Forbes 
2003; Hare 2010).  

Η ολιστική εκπαίδευση καλλιεργεί μια αίσθηση διαρκούς αναζήτησης, η οποία συνάδει 
τόσο με ένα νέο-αριστοτελικό δυναμικό πρότυπο ανθρώπου, o οποίος διαθέτει πλούτο 
δυνατοτήτων και ταλέντων όσο δε και με εκείνο το πρότυπο που έχει προβληθεί από τους 
υποστηρικτές της ανθρώπινης πολυνοημοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι το έργο που έχει 
επιτελεσθεί γύρω από το περιοδικό “Encounter: Education for Meaning and Social Justice” 
αλλά και στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου του 
Ontario. Εξίσου όμως χαρακτηριστική είναι και η Έκθεση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την εκπαίδευση 
(UNESCO, 1996), σύμφωνα με την οποία το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι  το να βασίσουμε 
την εκπαίδευση που παρέχουμε στα νέα παιδιά σε τέσσερις πυλώνες: μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω, μαθαίνω να πράττω, μαθαίνω να είμαι και μαθαίνω να ζω μαζί, καλλιεργώντας 
τις αντίστοιχες δεξιότητες και στάσεις ζωής. 
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Από τις τελευταίες ήδη δεκαετίες του 20ου αιώνα η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα είχε 
αρχίσει να θέτει στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης την έννοια των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων (skills & competencies) και να αναζητεί τις βέλτιστες διδακτικές 
πρακτικές/μεθόδους για την ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτών στο μαθητικό πληθυσμό. Θα 
πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι ο σύγχρονος παιδαγωγικός προσανατολισμός αφορά 
στην καλλιέργεια συνολικά στάσεων ζωής (attitudes, dispositions) έναντι της γνώσης και 
του κόσμου και όχι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαλειακά προσδιορισμένων. Αφορά στην 
παιδεία και στην ηθική αγωγή που πρέπει να παρέχουμε στους μαθητές/μαθήτριες μας 
στον 21ο αιώνα.  

Από τη διεθνή εκπαιδευτική έρευνα και διάλογο συνάγεται ότι μεταβαίνουμε από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα που εδράζονταν στα 3Rs: Reading, wRiting and aRithmetic 
(ανάγνωση, γραφή και αριθμητική) σε εκείνα που διανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στα 4Cs: critical thinking, communication, collaboration 
and creativity (κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα) (National 
Education Association, “A Guide to four Cs”; Partnership for 21st Century Skills). 
Επισημαίνεται μάλιστα πως θα έπρεπε να προχωρήσουμε ήδη σε μια πρώτη 
αναθεώρηση/συμπλήρωση του παιδαγωγικού μοντέλου των 4Cs, το οποίο είχε προταθεί τα 
τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, και να το μετασχηματίσουμε σε ό,τι θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε  4Cs+  ή 6Cs (Common Core State Standards Initiative, 2015; Partnership for 
21st Century Skills).  

Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση για τις οποίες γίνεται εδώ λόγος αφορά στις έννοιες: 
Care/Character education (ενδιαφέρον, φροντίδα, αγωγή χαρακτήρα) και Citizenship/social 
responsibility (πολιτειότητα και κοινωνική υπευθυνότητα) που συμπληρώνουν και δίνουν 
ηθική και κοινωνική διάσταση στην έννοια και δεξιότητα της επικοινωνίας/communication 
(Fullan & Langworthy, 2013, 2014). Με την ίδια λογική θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στο 
μοντέλο μας και τις επαγγελματικές δεξιότητες και την ετοιμότητα για ανώτερες σπουδές 
και άσκηση ενός επαγγέλματος ως αναγκαίων συνθηκών για το μέλλον των 
μαθητών/μαθητριών μας (ASCD, 2012, 2015; The Whole Child Education, 2015). 

Ένα τέτοιο παιδαγωγικό μοντέλο καθιστά υποχρεωτικό τον ανασχεδιασμό της μαθησιακής 
διαδικασίας, έτσι ώστε να πληροί τα κριτήρια των 5Es : Engage, Explore, Explain, Extend, 
Evaluate (συμμετοχή, αναζήτηση, εξήγηση, προέκταση, αξιολόγηση), καθώς θα πρέπει να 
βρεθεί ακόμη ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ της προσαρμογής του προτεινόμενου 
μοντέλου στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας αλλά και στην υπέρβαση 
αυτής, όπου αυτό καθίσταται παιδαγωγικά αναγκαίο και είναι ασφαλώς εφικτό. Αυτό το 
εγχείρημα έχουμε αναλάβει και υλοποιούμε σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014 στο 
Κολλέγιο Ψυχικού.  

Σχεδιασμός & εφαρμογή του Προγράμματος Προαγωγής Κριτικής Σκέψης 
στο Κολλέγιο Ψυχικού. 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Κριτικής Σκέψης στο Κολλέγιο Ψυχικού βασίσθηκε  σε 
εθελοντική ερευνητική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο υπογράφων με τη λήξη του σχολικού 
έτους 2012-2013. Το κίνητρο της ερευνητικής πρωτοβουλίας, ήταν η  διερεύνηση των 
προσανατολισμών της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα σε διεθνές επίπεδο μέσω της 
μελέτης του έργου το οποίο επιτελείται από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς,  
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οργανισμούς και δίκτυα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όπως σημειώθηκε και στην 
εισαγωγική ενότητα, η θεωρητική διερεύνηση εκ μέρους του υπογράφοντος είχε ξεκινήσει 
παλαιότερα.  

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Κριτικής Σκέψης ως μέρος του ευρύτερου παιδαγωγικού 
μοντέλου των 6Cs υιοθετήθηκε από τη Διεύθυνση του Κολλεγίου Ψυχικού και συνεργατικά 
πλέον σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 με τον 
ακόλουθο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από τον Συντονιστή των Σχολικών 
μονάδων και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού για τη γενική ιδέα και το σχεδιασμό. 
Το θεωρητικό πλαίσιο και η επιμέρους στοχοθεσία παρουσιάσθηκε αναλυτικά από τον 
υπογράφοντα υπό την ιδιότητα του Συντονιστή Κοινωνικών Επιστημών και της Ομάδας 
Προαγωγής Κριτικής Σκέψης – 6Cs Κολλεγίου Ψυχικού.  Για τις αναγκαίες ειδικότερες 
επεξεργασίες ανά γνωστικό αντικείμενο αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος 
σχηματίσθηκαν Ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν εθελοντικά 72 εκπαιδευτικοί 
όλων των σχολικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.  Ελήφθη δε από τους ίδιους μια σημαντική 
μεθοδολογικά απόφαση.  

Προκρίθηκε η σταδιακή εκδίπλωση και εφαρμογή του μοντέλου των 6Cs, αρχής γενομένης 
από το πρώτο C, την κριτική σκέψη. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους 
επιστημονικούς-παιδαγωγικούς και είναι σύμφωνη με τη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική. Οι 
κύριοι λόγοι αφορούν στο ότι με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η σταδιακή εμπέδωση 
μιας νέας κουλτούρας για το σκεπτόμενο σχολείο, γίνεται δυνατός ο καλύτερος 
συντονισμός των διαφορετικών ομάδων και δημιουργούνται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές 
γέφυρες μεταξύ των σχολικών βαθμίδων.  

Θα έπρεπε μάλιστα να σημειωθεί πως στην περίπτωση και αυτού του καινοτομικού 
εγχειρήματος, όπως και σε εκείνες που ανελήφθησαν παλαιότερα και για τις οποίες έγινε 
λόγος στη δεύτερη ενότητα της παρούσης εργασίας, επαληθεύθηκε σε σημαντικό βαθμό η 
σημασία του μοντέλου δημοκρατικής διοίκησης και αυτόνομης πρωτοβουλίας εκ μέρους 
των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς το όλο εγχείρημα ξεκίνησε ουσιαστικά «από τα 
κάτω». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν 
σταθμισμένα (Foundation for Critical Thinking, 2013; Catalina Foothills School District, 2011), 
25 διαφορετικά σχέδια εργασιών/projects σε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, διάρκειας 
μερικών διδακτικών περιόδων ή και ολόκληρων εβδομάδων, ειδικά σχεδιασμένων για την 
προαγωγή της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ήταν απολύτως ενθαρρυντικά για τη συνέχιση της προσπάθειας και στα 
επόμενα σχολικά έτη, έτσι ώστε να δοκιμασθούν όλες οι πτυχές του μοντέλου. Οι 
εκπαιδευτικοί του Δημοτικού εργάσθηκαν και ατομικά αλλά και ως επιμέρους ομάδες ανά 
τάξη. Στην Ομάδα Λυκείου/ΙΒ-Γυμνασίου επιχειρήθηκε η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
ειδικοτήτων αλλά και καθηγητών διαφορετικών τάξεων.  

Σύντομη αποτίμηση του πρώτου βήματος. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην Ομάδα Προαγωγής Κριτικής Σκέψης του Κολλεγίου 
Ψυχικού συνειδητοποίησαν στην πράξη ότι η κριτική σκέψη είναι στάση έναντι της γνώσης 
και της ζωής. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσέγγισαν κριτικά το έργο τους και αναθεώρησαν 
σε σημαντικό βαθμό τη διδακτική τους μεθοδολογία, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη της 
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κριτικής σκέψης εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
εθελοντικά στην Ομάδα οραματίσθηκαν το σχολείο ως μια κοινότητα γνώσης και μάθησης, 
ηθικής και αγωγής, βασισμένης σε μια ολιστική παιδαγωγική φιλοσοφία.  
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Περίληψη. Σε αυτό το άρθρο προσδιορίζεται η έννοια της αυτονομίας της Σχολικής 
μονάδος και η χωρική της διάσταση (περιφερειακή, τοπική, εθνική). Αναφέρονται οι 
έννοιες των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής και συσχετίζονται οι δυνατότητές τους 
για ανάπτυξη με την ύπαρξη αυτονομίας της σχολικής μονάδος. Συμπερασματικά, 
καταλήγουμε ότι, όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την σύγχρονη επαγγελματική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται και ενισχύονται μέσα από τις κοινότητες 
πρακτικής και μάθησης (οποιασδήποτε μορφής). Όπως διαπιστώνεται, 
συνεργατικότητα, αλληλοβοήθεια, οικοδόμηση σε προϋπάρχουσες γνώσεις, διά βίου 
μάθηση, μαθησιακή αλληλεπίδραση, κοινή δέσμευση σε στόχους είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται – αναπτύσσονται στις κοινότητες μάθησης και 
ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικά για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
Τέλος, συσχετίζονται οι έννοιες της επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών με τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης σε περιβάλλον σχολικής 
αυτονομίας, καθ όσον είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να 
διαχειρισθούν οι ίδιοι την αναγκαία για την εξέλιξή τους γνώση και να τους παρασχεθεί 
το πλαίσιο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτήν την αυτοδιαχείριση της 
γνώσης τους και της ανάπτυξής τους. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι άλλο από το 
περιβάλλον των αυτόνομων σχολικών μονάδων με οποιαδήποτε μορφή ταιριάζει στις 
μαθησιακές, επαγγελματικές και τοπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού, αυτονομία σχολικής μονάδος, 
αυτονομία εκπαιδευτικού, κοινότητα πρακτικής μάθησης. 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι έντονα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό. 
Eλάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε τοπικό-σχολικό 
επίπεδο. Η εκπαιδευτική πολιτική παράγεται μόνο στην κορυφή της πυραμίδας της 
διοίκησης (Υπουργείο). Πλήθος εγκυκλίων και νόμων ρυθμίζουν κυρίως κεντρικά και την 
παραμικρή λεπτομέρεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αφήνοντας ελάχιστα 
περιθώρια για την ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών και στερώντας το σύστημα από 
την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα μέσα σε ταχύτατα μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σήμερα περιορίζει τη σχολική μονάδα στο να 
ασκεί παθητικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, αποκτώντας έτσι έναν διεκπεραιωτικό 
ρόλο αφού παραμένει «ανήμπορη» να διαμορφώσει τη δική της πολιτική, σε βαθμό που η 
ίδια επιθυμεί.  

Άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος είναι: 

mailto:xanthih@otenet.gr
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• η πλημμελής επικοινωνία, διασύνδεση και συντονισμός στο εσωτερικό του λόγω των 
πολλών επιπέδων διοίκησης, 

• ο διεκπεραιωτικός ρόλος των στελεχών και ιδιαίτερα των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων,  

• το γεγονός ότι οι δεσμευτικές κεντρικές αποφάσεις λειτουργούν κάποιες φορές ως 
άλλοθι αδράνειας,  

• η περιορισμένη παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας.  

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη 
πολιτικών για τη βελτίωσή της. Με τις αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο ο ρόλος της εκπαίδευσης και συνεπώς του εκπαιδευτικού βρίσκεται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς ανακαλύπτεται εκ νέου η σπουδαιότητα της 
επένδυσης στην παιδεία. Αναγνωρίζεται από όλους πλέον ότι σημαντικό ρόλο στη βελτίωση 
της εκπαίδευσης παίζει η ανάπτυξη του ρόλου του εκπαιδευτικού, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο 
εκπαιδευτικός συνεπάγεται περισσότερες ευθύνες αλλά και περισσότερες δυνατότητες, 
καθώς προϋποθέτει αύξηση της αυτονομίας του (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). 

Αυτονομία εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας. 

Η έννοια της «αυτονομίας του εκπαιδευτικού» αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός 
παράγοντας, που καθορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού και συνδέεται με πολλές πλευρές 
του εκπαιδευτικού έργου από τους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το ρόλο του 
εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο (Day, 2003; Hargreaves, 1994; Καλαϊτζοπούλου, 2001; 
Ξωχέλλης, 2006).  

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού θεωρείται ως μία βασική θεωρητική έννοια, που ωστόσο 
έχει και πρακτική αξία, αφού καθορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο 
(Westheimer, 1998). Παρόλα αυτά δεν έχει πάντα σαφή ορισμό, καθώς ο κάθε 
εκπαιδευτικός μπορεί να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την αυτονομία. Επίσης, δεν 
είχε διαχρονικά την ίδια σημασία. Στις μέρες μας σχετίζεται με τη δημιουργία σχέσεων και 
τη συλλογικότητα σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή μορφή αυτονομίας που 
παραπέμπει στην απομόνωση (Day, 2003).  

Στην Ευρώπη έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αυτονομία των εκπαιδευτικών και 
θεωρείται ως μία σημαντική διάσταση στην προσπάθεια για βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει μία έρευνα με τη συμμετοχή 
όλων των κρατών – μελών που διερευνά τα επίπεδα αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των 
σχολικών μονάδων στα κράτη – μέλη, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο κάθε κράτους για την 
εκπαίδευση. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2006-2007, δημοσιεύθηκε το 2008 και 
διερευνά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση των 
σκοπών και των στόχων της διδασκαλίας, την επιλογή του περιεχομένου που διδάσκεται 
αλλά και τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών. Γίνεται μελέτη για την 
αυτονομία που παρέχεται στη σχολική μονάδα και στους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους σε κάθε χώρα όσον αφορά στη διαμόρφωση του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). 
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Σύμφωνα με την έρευνα αυτή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο σημαντικότερος 
περιορισμός για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού είναι η έλλειψη 
υψηλού βαθμού αυτονομίας στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το 
εκπαιδευτικό έργο. Για να διευρυνθεί η αυτονομία των εκπαιδευτικών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, προϋπόθεση είναι η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
και η ενίσχυση της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας»( Ξωχέλλης,2006).  

Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδος . 

Παρά τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχουν 
δυνατότητες άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών (στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας και στις επιλογές εκπαιδευτικών 
δράσεων).  

Με τον όρο εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδος, εννοούμε το σύνολο 
των κατευθύνσεων, των ενεργειών και των μέσων που επιλέγονται κατά τις διαδικασίες 
λήψης απόφασης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας για την επίτευξη συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών στόχων. 

   Προβλήματα που προκύπτουν όπως: 

•  αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων,  
• πολυπολιτισμική σύνθεση των τμημάτων,  
• κοινωνική σύνθεση, 
•  σχολική διαρροή, 
• σχολική υποεπίδοση,  
• σχολική παραβατικότητα, 
• ενδοσχολική επιμόρφωση 

προσδιορίζονται με διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες εκπαιδευτικές μονάδες και είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκροτημένης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
της μονάδας. 

Ο σύλλογος διδασκόντων είναι ο πυρήνας, ο οποίος μπορεί να παίρνει ουσιαστικές 
αποφάσεις που να αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου, τον 
προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τον απολογισμό του έργου, την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων, την εκπαιδευτική κουλτούρα του ίδιου του σχολείου, τις επιμορφωτικές 
προτεραιότητες, την παιδαγωγική και διδακτική του σχολείου, τη σύνδεσή του με την 
τοπική κοινωνία. Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση υπάρχει ένα πλαίσιο κεντρικής οργάνωσης 
και διοίκησης της εκπαίδευσης, με βάση το οποίο οριοθετούνται οι κατευθυντήριες αρχές.  

Παρατηρούμε ότι η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική για να λειτουργήσει στα πλαίσια της 
αυτονομίας, χρειάζεται ομαδική συνεργασία των εκπαιδευτικών και ενδοσχολικές 
επιμορφώσεις που να οργανώνονται από τους ίδιους. Εδώ αρχίζει και παρουσιάζεται η ιδέα 
της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης.  

Στην έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη το 
2007 και δημοσιεύθηκε το 2008, διατυπώνονται ως εξής οι θέσεις για την αυτονομία των 
εκπαιδευτικών:  

«Η αυτονομία των εκπαιδευτικών αντικατοπτρίζεται στην ελευθερία που 
έχουν σε τρεις τομείς που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη φύση της 
δουλειάς τους. Ο πρώτος τομέας αφορά στις αποφάσεις για το περιεχόμενο 
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του προγράμματος σπουδών, περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών 
μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής. Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με 
τις μεθόδους διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα την επιλογή των μεθόδων, 
των σχολικών συγγραμμάτων και τη βάση στην οποία ομαδοποιούνται οι 
μαθητές για σκοπούς διδασκαλίας. Ο τρίτος τομέας αφορά στην αξιολόγηση 
των μαθητών, περιλαμβανομένης της επιλογής κριτηρίων για εσωτερική 
αξιολόγηση, αποφάσεων κατά πόσο οι μαθητές θα πρέπει να επαναλάβουν 
μια τάξη και αποφάσεων σχετικών με το περιεχόμενο των εξετάσεων που 
οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικών σπουδών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
δεν μπορούν να δρουν αυτόνομα εάν τα σχολεία δεν έχουν εξαρχής καμία 
αυτονομία στους ίδιους τρεις τομείς – κλειδιά»  

Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχει αυτονομία 
στο περιεχόμενο του προγράμματος (καταρτίζεται χωρίς την συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών), υπάρχει περιορισμένη στην αξιολόγηση και σχετικά μεγάλη αυτονομία στις 
μεθόδους διδασκαλίας.  

Η σύγχρονη αντίληψη για την αυτονομία του εκπαιδευτικού βασίζεται στη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τη διοίκηση του σχολείου για τη λήψη αποφάσεων 
καθώς και στην ελευθερία του εκπαιδευτικού να κάνει συγκεκριμένες επαγγελματικές 
επιλογές (Ahlstrand, 1994; Bacharach et al. 1990; Pearson & Moomaw, 2006).  

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού σήμερα δεν σχετίζεται με την απομόνωσή του μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας, αλλά περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων, μιας 
συλλογικότητας, και την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στους συναδέλφους και τη 
διοίκηση του σχολείου (Day, 2003; Day et al. 1998; Hargreaves, 1994). 

Εδώ υπεισέρχεται πάλι η ανάγκη ομαδοσυνεργασίας των εκπαιδευτικών για την προώθηση 
της επαγγελματικής τους αυτονομίας και αυτοεξέλιξης. Βλέπουμε πάλι να παρουσιάζεται η 
ανάγκη δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης. 

Τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη 

• Εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
• Αυτονομίας εκπαιδευτικών 
• Αυτονομίας σχολικών μονάδων 

που είναι: 

•  η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, 
•  η συνεργασία του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό και τοπικό περιβάλλον, 
• η διαχείριση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών  

προωθεί και υποστηρίζει η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης των 
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.  

Κοινότητες πρακτικής και μάθησης 

Οι κοινότητες πρακτικής και μάθησης υπάρχουν από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να 
εργάζονται και να μαθαίνουν συλλογικά. Αποτελούνται από ομάδες ατόμων που 
μοιράζονται έναν προβληματισμό ή το πάθος για αυτό που κάνουν και αλληλεπιδρούν με 
τρόπο ώστε να μάθουν να το κάνουν καλύτερα (Wenger, 1998). Στις κοινότητες 
αναπτύσσονται: 
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• Κοινωνικό κεφάλαιο. Μέσα από τους προσωπικούς δεσμούς αναπτύσσεται ένα είδος 
κοινωνικού ιστού, με γενικευμένο χαρακτήρα για τα μέλη της κοινότητας. 

• Γνωσιακό κεφάλαιο που αποτελείται από την κατανεμημένη γνώση, την συλλογική 
προσπάθεια για απάντηση στα τιθέμενα ρωτήματα (ατομικά και συλλογικά), στο 
γνωσιακό αποθεματικό δυναμικό (ατομικό και συλλογικό) 

Επομένως, αφού η μάθηση δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κοινωνιολογική πρακτική 
της κοινότητας, η συμμετοχή σε μια τέτοια κοινή πρακτική συμπεριλαμβάνει και μάθηση 
(Lea & Blake, 2002). Συμπερασματικά από τα ανωτέρω προκύπτει: 

• Το περιβάλλον μιας κοινότητας πρακτικής δομείται κυρίως γύρω από αυθεντικά 
προβλήματα που αναφέρονται στον πραγματικό κόσμο. 

•  Η γνώση δεν παρουσιάζεται απομονωμένη από τις πραγματικές εφαρμογές που έχει, 
γιατί μόνον τότε μπορεί να αξιοποιηθεί από τα μέλη της κοινότητας.  

• Το εσωτερικό της κοινότητας πρακτικής επιτρέπει αλληλεπιδράσεις και τη 
διαπραγμάτευση της πληροφορίας μέσω της απόκτησης εμπειρίας των μελών από τη 
συμμετοχή τους στην κοινότητα και της μεταπήδησής τους σε διαφορετικό καθεστώς, 
από την περιφέρεια της κοινότητας προς το κέντρο (Lave & Wenger, 1991).  

• Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι κοινότητες πρακτικής μπορούν να δράσουν καταλυτικά 
για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία γνώσης, την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών, την διαρκή ανατροφοδότηση, την δράση και τον 
αναστοχασμό. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό στοίχημα για την εκπαίδευση να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα διευκολύνουν τον σχηματισμό κοινοτήτων 
πρακτικής και μέσω αυτών την παραγωγή και την διανομή της γνώσης μεταξύ των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• Το εκπαιδευτικό, λοιπόν, σύστημα, βασικό πρόβλημα του οποίου είναι η «από πάνω 
προς τα κάτω» ροή της πληροφορίας, θα μετασχηματισθεί μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί 
αποκτήσουν οι ίδιοι την δυνατότητα παραγωγής, διαχείρισης και αποτίμησης της 
γνώσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση κοινοτήτων πρακτικής 
και μάθησης με στόχο τον μαθησιακό σχεδιασμό για διαφοροποιημένη και 
αποτελεσματική διδασκαλία. 

Η λειτουργία ενός σχολείου ως κοινότητας μάθησης, μπορεί να ξεκινήσει από την 
συγκρότηση μιάς επαγγελματικής κοινότητας πρακτικής του διδακτικού του προσωπικού 
(Wegner,1998) με στόχο την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο μιας 
κοινότητας πρακτικής, ο εκπαιδευτικός μαθαίνει να λειτουργεί ως μέλος μιας 
επαγγελματικής συλλογικότητας με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους και όραμα. 

Οι Jean Lave και Etienne Wegner διατύπωσαν το μοντέλο της « εγκατεστημένης μάθησης» ( 
situated learning) υποστηρίζοντας ότι η μάθηση περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής 
σε « κοινότητες πράξης» (communities of practice) ή αλλιώς «κοινότητες μάθησης» 
(learning communities).   

Οι Κοινότητες μάθησης παρουσιάζουν τις βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν, σύμφωνα 
με τον Wenger, τις Κοινοτητες πρακτικής. Πράγματι οι Wilson, Ludwig-Hardman, Thornam, 
και Dunlap (2004), περιγράφουν τις τοπικές κοινότητες μάθησης σαν ένα είδος κοινότητας 
πρακτικής στην οποία οι συμμετέχοντες πρέπει (Wilson et al., 2004, p. 4): 

• να ενδιαφέρονται για μια κοινή επιχείρηση, κάποιο ιδιαίτερο σκοπό ή ένα 
συνεργατικό project 
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• να έχουν κοινή πρόσβαση σε μία ποικιλία πηγών,  
•  διατηρούν σχέσεις μέσα από την αμοιβαία δέσμευση σε δραστηριότητες 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης.  

Η αυτονομία των εκπαιδευτικών που επιτυγχάνεται στη διαχείριση της γνώσης μέσα από 
μία κοινότητα πρακτικής και μάθησης είναι και αυτονομία της σχολικής μονάδας. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Για να ενδυναμωθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και να ενισχυθεί ο 
επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της αυτονομίας του. Η 
επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται μέσα στη σχολική τάξη αλλά 
περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθημερινότητα 
του εκπαιδευτικού, όπως είναι η οργάνωση του σχολείου, οι διαδικασίες πειθαρχίας καθώς 
και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται  

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη μελέτη του 
ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς επηρεάζει αρκετές πλευρές του εκπαιδευτικού έργου. 

 Η αυτονομία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα κίνητρα που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
στην εργασία τους καθώς και την ικανοποίηση που τους προσφέρει η εργασία τους. Είναι 
επίσης μία σημαντική διάσταση στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών .  

Σημαντικός είναι ο ρόλος της αυτονομίας στην ενίσχυση της αίσθησης του 
επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συμπεριφοράς 
(Day, 2003).  

Επίσης, η έλλειψη επαγγελματισμού, αναγνώρισης και αυτονομίας είναι κάποιοι από τους 
κύριους λόγους που αυξάνουν τα επίπεδα άγχους στο περιβάλλον εργασίας των 
εκπαιδευτικών και μπορεί να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη της τάξης από τους 
εκπαιδευτικούς  

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μία 
πολύπλοκη διαδικασία που έχει σαν επίκεντρο τη συνεχή μάθηση των εκπαιδευτικών με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συναφής, αν και πιο περιεκτικός είναι και ο ορισμός που 
ακολουθεί: 

«Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε καινούργια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη 
της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού» (Fullan & Hargreaves,1992). 

Συμπεράσματα– Προτάσεις  

Όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την σύγχρονη επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζονται και ενισχύονται μέσα από τις κοινότητες πρακτικής και 
μάθησης (οποιασδήποτε μορφής) στα πλαίσια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Όπως 
διαπιστώνεται, εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε συνεργατικές δράσεις, αλληλοβοήθεια, 
οικοδόμηση σε προϋπάρχουσες γνώσεις, διά βίου μάθηση, μαθησιακή αλληλεπίδραση, 
κοινή δέσμευση σε στόχους, κοινή ευθύνη, συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων είναι τα 
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κύρια χαρακτηριστικά που απαιτούνται – αναπτύσσονται στις κοινότητες μάθησης και 
ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικά για την επαγγελματική εξέλιξη και αυτονομία των 
εκπαιδευτικών.  
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Δ/ντής στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας (Γεννάδειο) 

Περίληψη. Στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία που ιδρύονται με το ν. 3966/2011 
παρέχεται σχετική αυτονομία. Τους δίνεται η δυνατότητα να ιδρύουν «Ομίλους 
Καινοτομίας και Αριστείας» και να τροποποιούν το Αναλυτικό και Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα. Σ’ αυτή την εργασία συζητείται η εμπειρία του 1ου Πειραματικού Γενικού 
Λυκείου Αθηνών (Γεννάδειο) σε σχέση με την άσκηση της αυτονομίας του σχολείου στις 
σπουδές, στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση. Επίσης συζητείται, στο πλαίσιο 
της Θεωρίας Συστημάτων, η δυνατότητα επέκτασης της αυτονομίας στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν ευνοούν την αυτονομία 
του σχολείου – γι’ αυτό άλλωστε ούτε τη δυνατότητα επιλογής βιβλίου δεν έχουν οι 
έλληνες εκπαιδευτικοί – είναι πιθανόν, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όντας μέρος 
του παγκόσμιου εκπαιδευτικού συστήματος (Luhmann), να αναγκαστεί να καταφύγει σ’ 
αυτήν, αφού δεν θα μπορεί να διαχειριστεί κεντρικά την αυξημένη πολυπλοκότητα, η 
οποία εισβάλλει κυρίως μέσω του διαδικτύου. 

Λέξεις κλειδιά: Πρότυπα Πειραματικά, Σχολική Αυτονομία, Θεωρία Συστημάτων. 

Εισαγωγή 

Ως τον Σεπτέμβριο του 2011, η μόνη τυπική αυτονομία των ελληνικών λυκείων σε σχέση με 
την επιλογή διδακτικού αντικειμένου, βρισκόταν στα θέματα των Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας. Με τα 
νομοθετήματα για το Νέο Λύκειο γίνεται εισαγωγή του υποχρεωτικού μαθήματος της 
Ερευνητικής Εργασίας (Πρότζεκτ) στην Α΄ Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 59618/Γ2/2011) και τη Β΄ 
Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 47143/Γ2/2012). Το θέμα του μαθήματος το προτείνει ο διδάσκων 
καθηγητής και ο Σύλλογος Διδασκόντων το εγκρίνει. Στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
(Π.Π.Σ.) που ιδρύονται με το ν. 3966/2011 δίνεται η δυνατότητα να ιδρύουν «Ομίλους 
Καινοτομίας και Αριστείας » όπου το θέμα επιλέγεται από τον καθηγητή και εγκρίνεται από 
το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ) του σχολείου. Στα σχολεία αυτά δίνεται από 
το νόμο η δυνατότητα να τροποποιούν το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμά τους μετά 
από απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. Τα σχολεία αυτά χωρίστηκαν σε Πρότυπα και σε Πειραματικά 
(Π.&Π.Σ.) με τον νόμο 4327/2015, με κύρια διαφοροποίηση στον τρόπο εισαγωγής των 
μαθητών, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος εσωτερικής τους λειτουργίας. Με αυτόν τον νόμο το 
σχολείο στο οποίο αναφέρεται αυτή η εργασία (1ο Πειραματικό Γ.Λ. Αθήνας - Γεννάδειο) 
χαρακτηρίστηκε «Πειραματικό». Σ’ αυτή την εργασία συζητείται η εμπειρία αυτού του 
σχολείου σε σχέση με την αυτονομία του σχολείου ως προς τις σπουδές των μαθητών, την 
επιμόρφωση των καθηγητών και την οικονομική και διοικητική διαχείριση. Επίσης 
συζητείται, στο πλαίσιο της Θεωρίας Συστημάτων, η δυνατότητα επέκτασης της αυτονομίας 
του λυκείου ώστε να γίνει αντίστοιχη με αυτή που απολαμβάνουν άλλες χώρες. Στη 
συνέχεια θα αναφέρομαι τόσο στα Π.Π.Σ. όσο και στα Π.&Π.Σ. με τον όρο Π.Π.Σ. 
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Το σύγχρονο σχολείο εμφανίζεται στον δυτικό κόσμο ταυτόχρονα με το σύγχρονο έθνος –
κράτος, τον 19ο αιώνα. Δεδομένου ότι η «εθνογένεση» συντελέστηκε μέσα από αιματηρές 
συγκρούσεις και το σχολείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία συμπαγούς εθνικής συνείδησης, δεν είναι περίεργο που η σχολική αυτονομία 
αποτέλεσε σπάνια εξαίρεση με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. οι περιπτώσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η 
όποια αυτονομία του σχολείου τέθηκε υπό ισχυρή αμφισβήτηση. Το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου και η εδραίωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα και πολλές χώρες εκχωρούν αρμοδιότητες στα 
σχολεία. Αυτή την περίοδο (δεκαετία του ογδόντα) ψηφίζεται ένα πλήθος νομοθετημάτων 
αποκέντρωσης στην Ελλάδα τα οποία αφορούν στη μεταβίβαση των κτιρίων των σχολείων 
στους δήμους, τη δημιουργία των σχολικών επιτροπών και τη θεσμοθέτηση των 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πολιτισμικών, Αγωγής Υγείας και 
Περιβαλλοντικής Αγωγής, τα οποία παρέχουν σχετική αυτονομία αφού επιτρέπουν την 
επιλογή του διδακτικού αντικειμένου από τον διδάσκοντα.  

Η εργασία αυτή ανακλά την εμπειρία μου ως εκπαιδευτικού και διευθυντή σχολικής 
μονάδας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα Π.Π.Σ. αλλά και ως γονέα. Επίσης ανακλά 
τον τρόπο με τον οποίο έχω κατανοήσει τις απόψεις του Γερμανού κοινωνιολόγου Niklas 
Luhmann (Luhmann, 1995;2002;2003). Σύμφωνα με τη θεωρία του, η οποία είναι 
εμπνευσμένη μεταξύ άλλων και από τη βιολογία (Maturana & Varela, 1984), η μοντέρνα 
εποχή χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση και την παγκοσμιοποίηση των «κοινωνικών 
λειτουργικών υποσυστημάτων». Τέτοια συστήματα είναι το οικονομικό, το πολιτικό, η 
επιστήμη, η τεχνολογία, τα ΜΜΕ, η τέχνη, το θρησκευτικό και το εκπαιδευτικό. Η 
διαφοροποίηση είναι αναγκαία ως προσαρμογή στην αυξημένη πολυπλοκότητα. Τα 
λειτουργικά συστήματα είναι συστήματα επικοινωνιών και όχι ατόμων ή δράσεων (Parsons) 
και χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της «αυτοποίησης». Χαρακτηριστικό ενός 
οργανισμού με την ιδιότητα αυτή είναι η κατά κάποιο τρόπο λειτουργική και δομική του 
«αυτονομία» και η ικανότητά του να αναπαράγει τον εαυτό του και να μαθαίνει. Ο 
οργανισμός δεν είναι ανεξάρτητος από το περιβάλλον αλλά βρίσκεται σε δομική ζεύξη μαζί 
του ώστε διαρκώς να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να μεταφέρει αυτή την αλλαγή στον 
μέλλον, δηλαδή να εξελίσσεται. Ένας οργανισμός του οποίου ο κώδικας λειτουργίας 
ετεροκαθορίζεται δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μαθαίνει σε αντίθεση με ένα οργανισμό που 
μπορεί να τροποποιεί αυτόν τον κώδικα σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον με το οποίο 
βρίσκεται σε «δομική σύζευξη». Σε ένα σχολείο, το αναλυτικό πρόγραμμα και ο κανονισμός 
λειτουργίας του, αποτελούν μέρος του «DNA» του, και όπως συμβαίνει και με το DNA, το 
τελικό αποτέλεσμα, εξαρτάται από τους ερεθισμούς που δέχεται από  το περιβάλλον.   

Η περίπτωση ενός Π.Π. Λυκείου 

Η εκχώρηση στα Π.Π.Σ. - που «αποσχίστηκαν» από την υπόλοιπη σχολική εκπαίδευση και 
απέκτησαν δική τους διοίκηση, τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., υπαγόμενη απ’ ευθείας στο υπουργείο - της 
δυνατότητας να τροποποιούν το αναλυτικό τους πρόγραμμα, αποτελεί βήμα προς την 
αυτοποίηση και προς τη «γενετική» διαφοροποίηση αυτών των σχολείων (Γκαράς, 2014a). 
Σ’ αυτό συμβάλλει και η δυνατότητα αυτών των σχολείων να δημιουργούν δικό τους 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των Ομίλων Αριστείας και Καινοτομίας, πέραν των 
Σχολικών Προγραμμάτων και του μαθήματος Ερευνητική Εργασία τα οποία ανήκουν στο 
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πεδίο αυτονομίας όλων των σχολείων. Η σχολική αυτονομία εκδηλώθηκε στο 1ο 
Πειραματικό Λύκειο Αθήνας Γεννάδειο μέσα από τις παρακάτω οδούς: 

 Τα Προγράμματα – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Εκδρομές. 

 Το μάθημα Ερευνητική Εργασία. 

 Τους Ομίλους. 

 Την είσοδο ελεύθερης γνώσης. 

 Τα διαθεματικά πειραματικά μαθήματα. 

 Την Ενδοσχολική Επιμόρφωση. 

 Την αλλαγή στα Αναλυτικά Προγράμματα. 

 Την Ετεροπαρατήρηση. 

 Την Αυτοαξιολόγηση. 

 Τη δημοσιοποίηση. 

 Την άντληση πόρων. 

 Πληθοπορισμός 

Τα Π.Π.Σ. ιδρύθηκαν ως σχολεία έντασης της εκπαιδευτικής «προσδοκίας» (Luhmann, 1995) 
και αυτό οδηγεί σε υπερθέρμανση. Το σχολείο μας είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένο στην 
ανάληψη προγραμμάτων (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες και Όμιλοι, Σχ. Έτος 2014-2015 

Προγράμματα Ερευνητικές Εργασίες Όμιλοι 

Πυρηνική Ρύπανση. 

Δωρεά οργάνων = 
Προσφορά ζωής. 

Ο Χορός σήμερα: Λόγος, 
Ρυθμός, Κίνηση και Χώρος. 

Επιδημίες μικροβίων, 
φόβου, ανασφάλειας και 
κοινωνική απομόνωση. 
Σωματική και ψυχική υγεία. 

Το παράδειγμα του ιού 
Embola στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Θρησκευτική Τέχνη και Πολιτισμός.  

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 
«πολιτισμένες» κοινωνίες του 
σύγχρονου κόσμου: το παράδειγμα 
της Ελλάδας και άλλων χωρών.  

Πώς αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα. 
Βιολογική και ψυχολογική 
διερεύνηση της έγχρωμης όρασης. 

Διερευνώντας τον φυσικό κόσμο 
μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι 
και το πείραμα. 

Τα Μαθηματικά με άλλη ματιά. 

Η επίδραση της Επιστήμης των 
Υπολογιστών στην εξέλιξη της 
Μουσικής. 

Εισαγωγή στην οικονομική 
σκέψη. Η Κλασική Πολιτική 
Οικονομία και η Μαρξιστική 
κριτική της. 

Φωτογραφία. 

Η ιστορία της 7ης Τέχνης 
μέσα από ταινίες. 

Ρομποτική. 

Ψηφιακή δημοσιογραφία: το 
μαθητικό περιοδικό 
«Πρωτότυπος». 

Πειράματα Βιολογίας και 
Βιοηθική. 

Όμιλος θεάτρου. 

Παρατηρούμε μια ποικιλία θεμάτων τα οποία εφάπτονται σε διαφορετικά σχολικά 
αντικείμενα και εκτείνονται σε περιοχές γνώσης που δεν καλύπτονται από το σχολικό 
πρόγραμμα. Για την εξυπηρέτηση αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των κανονικών 
μαθημάτων, απαιτήθηκε η απορρόφηση «ελεύθερης γνώσης», διαδικασία γνωστή και ως 
“crowdsourcing” ή «πληθοπορισμός». Το σχολείο απευθύνεται σε ανθρώπους που 
κατέχουν κάποιο είδος γνώσης και τους καλεί στο σχολείο να λάβουν μέρος στις 
δραστηριότητές του. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επίσκεψη του σκηνοθέτη Παντελή 
Βούλγαρη, του ερευνητή Νίκου Λυγερού, του ερευνητή του CERN Γιάννη Αποστολάκη και 
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του βοηθού συνηγόρου του πολίτη Γιώργου Μόσχου. Το σχολείο βγαίνει και έξω με σκοπό 
να έρθει κοντά στην τέχνη, την επιστήμη και άλλες κοινωνικές εκφάνσεις. Μεταξύ άλλων, 
επισκέπτεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το CERN, τη Βουλή των Ελλήνων 
και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ταυτοχρόνως, μέσω του προγράμματος e-
twinning, γνωρίζει άλλα σχολεία, της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Παγκοσμίως παρατηρείται τάση ζεύξης του εκπαιδευτικού με το επιστημονικό σύστημα. 
Στην Ελλάδα έχουμε αντικατάσταση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών από Πανεπιστημιακά 
Παιδαγωγικά Τμήματα. Τα Π.Π.Σ. σχολεία, με τον ιδρυτικό τους νόμο, συνδέονται με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ενώ επιβλέπονται από επιστημονική επιτροπή 
(ΕΠ.Ε.Σ), όπου προεδρεύει μέλος ανώτερου ιδρύματος. Παρ’ όλα αυτά στο σχολείο μου η 
έρευνα γίνεται εκτός πανεπιστημιακής «καθοδήγησης». Υπάρχει καχυποψία ως προς τις 
προθέσεις αφού τα σύγχρονα συστήματα δεν χαρακτηρίζονται ούτε από όμοιες προσδοκίες 
ούτε από σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής. Στο σχολείο μας γίνεται έρευνα που αφορά στο 
ίδιο το σχολείο (έρευνα δράσης). Το σχ. έτος 2014-2015, έγινε μια σειρά από πειραματικά 
μαθήματα με θέμα τα Πολύπλοκα Συστήματα και την Κλιματική Αλλαγή (Gkaras, Costaridis, 
Yiatas, Vlassi & Pashaliori, 2015). Επίσης γίνεται έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Hiotelis, 
2015) γεγονός που δεν είναι συνηθισμένο. Kατά βάση, η έρευνα δεν δημοσιεύεται σε 
«επιστημονικά περιοδικά» αλλά παρουσιάζεται σε «παιδαγωγικά συνέδρια» και 
παιδαγωγικές ημερίδες (π.χ. Δημόκριτος, 11/6/2014, Unesco, Παρίσι, 9/12/2015). 
Επομένως είναι μέρος του παιδαγωγικού μάλλον παρά του ερευνητικού «discourse». 

Αυτοαναφορικότητα 

Ένα σχολείο κινείται βάση μιας ρουτίνας επαναλαμβάνοντας τον εαυτό του ενώ 
ταυτόχρονα αλλάζει. Δέχεται μαθητές, τους τοποθετεί σε τάξεις, γίνονται μαθήματα και 
εξετάσεις και εκδίδονται αποτελέσματα. Στη γλώσσα των συστημάτων χαρακτηρίζεται από 
«αυτοαναφορικότητα» (self-reference). Ένα αυτοποιητικό σύστημα ανακατασκευάζει και 
επιδιορθώνει τον εαυτό του απορροφώντας και μετασχηματίζοντας «υλικά» του 
περιβάλλοντός του. Τα Π.Π.Σ. επιτελούν αυτή τη λειτουργία με διάφορους τρόπους, π.χ. 
συμμετέχοντας – σε κάποιο βαθμό - στην επιλογή του προσωπικού τους. Στα σχολείο αυτά 
εφαρμόζονται προγράμματα αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης. Η ενδοσχολική 
επιμόρφωση αποτελεί μέρος της αυτοποίησης του σχολείου. Το σχολείο «κτίζει» τον εαυτό 
του με «υλικά» δικής του παραγωγής. Η αυτοαναφορά εμπλουτίζεται μέσω της 
αυτοπαρατήρησης και της αυτοπεριγραφής (self-reflection). Τα Π.Π.Σ. οργανώνουν 
προγράμματα παρατήρησης ομοτέχνων (ετεροπαρατήρησης) και αυτοαξιολόγησης. Το 
σχολείο μας έδειξε έντονη δραστηριότητα, ανέπτυξε πρόγραμμα ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, πρόγραμμα ετεροπαρατήρησης και πρόγρραμα αυτοαξιολόγησης. 
Συντάχτηκε «Πρόγραμμα Δράσης» το οποίο τηρήθηκε με επιτυχία. Αρκετά από τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν στα συνέδρια των Π.Π.Σ. και αλλού 
(Γκαράς, Κωσταρίδης & Γιάτας, 2014; Κομνηνού, Λεουτσάκος & Ντελλής, 2015).  

Τα αυτοποιητικά συστήματα χαρακτηρίζονται από μάθηση-εξέλιξη (structural drift). Στο 
σχολείο μας επιχειρείται αναπροσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σε ορισμένα 
μαθήματα. Σύμφωνα με τους εισηγητές: «Στο μάθημα των Θρησκευτικών στην Α΄ και Β΄ 
Λυκείου, επιχειρείται ο εμπλουτισμός του με επιπλέον θέματα και στοχοθεσία, στη 
διαμόρφωση των οποίων εμπλέκονται οι ίδιοι οι μαθητές, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Το Πρόγραμμα ακολουθεί διαφορετικές μεθόδους, 
μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και εργαλεία, ανά περίπτωση». «Στο μάθημα 
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της ιστορίας της Α΄ Λυκείου υποβάλλεται προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο η 
γεγονοτολογική εξέταση της ιστορίας αντικαθίσταται από τη θεματική». «Στο μάθημα 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου, επιχειρείται ο εμπλουτισμός του με μια νέα 
διδακτική ενότητα, στη διαμόρφωση της οποίας εμπλέκονται οι ίδιοι οι μαθητές, καθώς 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη 
μεθοδολογία του κριτικού γραμματισμού». «Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής γίνεται 
πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος όλων των τάξεων με το Συνεργατικό Μοντέλο 
Διδασκαλίας. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μεταμορφώνεται σε ένα πεδίο εφαρμογής 
αθλητικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων όπου ο στόχος είναι η ενεργή εμπλοκή όλων 
των μαθητών και μαθητριών, η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους, η ανάπτυξη 
κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και η αλλαγή στη στάση για δια βίου άθληση. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγουν, αποφασίζουν και διαμορφώνουν τον ετήσιο 
προγραμματισμό του μαθήματος με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους». 

Οι προτάσεις έγιναν δεκτές από το ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου ως προτάσεις εμπλουτισμού των 
αναλυτικών προγραμμάτων. Αντιρρήσεις εκφράστηκαν για την πρόταση που αφορούσε το 
μάθημα της ιστορίας. Αυτό ήταν αναμενόμενο διότι το μάθημα αυτό – πέρα από την 
ευαίσθητη σχέση του με τη διαμόρφωση των ιδεολογιών - έχει συγκεκριμένη ύλη και είναι 
πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις λαμβάνονται αναγκαστικά υπόψη 
σε οποιαδήποτε αυτοποιητική διαδικασία διότι αποτελούν δομικό μέρος του λυκείου.  

Ετεροαναφορικότητα 

Οι αυτοποιητικοί οργανισμοί έχουν ικανότητα για αυτοαναφορά ρυθμίζοντας έτσι τις 
εσωτερικές τους λειτουργίες. Ταυτοχρόνως επειδή συνυπάρχουν με το περιβάλλον τους 
έχουν ικανότητα και για ετεροαναφορά (other-reference). Ενώ με την αυτοαναφορά 
μειώνουν την εσωτερική τους πολυπλοκότητα, με την ετεροααναφορά επιχειρούν να 
μειώσουν την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Κάθε ετεροαναφορά όμως γίνεται 
πάντοτε σε σχέση με μια αυτοαναφορά αφού κάθε αλληλεπίδραση ή επικοινωνία με άλλα 
συστήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον γίνεται αντιληπτή από το σύστημα με δικούς του 
όρους (Luhmann, 2002). Παράδειγμα είναι η συμμετοχή του σχολείου μας σε προγράμματα 
επιμόρφωσης σε άλλες χώρες, όπως σε πρόγραμμα Erasmus +, σε επιμορφώσεις της 
Microsoft και σε προγράμματα e-twinning. Η γνώση του άλλου γίνεται πάντα μέσα από το 
πρίσμα των δικών μας αναγκών και λειτουργιών, γεγονός που εξηγεί πόσο δύσκολη και εν 
τέλει απίθανη είναι η μεταφορά αυτών των εμπειριών στο δικό μας σχολείο. 

Η επικοινωνία των οργανισμών διευκολύνεται με διάφορα μέσα. Γίνεται μέσω επίσημων 
μηχανισμών (επίσημη αλληλογραφία). Επίσης γίνεται και μέσω των Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε), τα οποία αποτελούν ιδιαίτερο σύστημα, του οποίου ο ρόλος είναι να 
αυξάνει την «ερεθιστότητα» του συστήματος ως όλον με τη διαρκή παραγωγή/καταστροφή 
πληροφορίας (Luhmann, 2003). Τα Μ.Μ.Ε. ενεργοποιήθηκαν όταν το σχολείο χρειάστηκε να 
γνωστοποιήσει την ιδιαιτερότητά του στην κοινωνία και να διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό 
του ως Πρότυπο Πειραματικό  (Γκαράς, 2014b). Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος των ΜΜΕ, 
κυρίως αναπαράγοντας μέσω των εκατομμυρίων χρηστών την πληροφορία που παράγεται 
στα ειδικά κέντρα. Το σχολείο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τόσο για ενημερωτικούς λόγους 
(Γιάτας, 2015) όσο για διοικητικούς (Γκαράς, 2013) και διδακτικούς λόγους (Βλάσση, 
Κωσταρίδης & Παυλάτου, 2015; Πόλκας, 2015). Παρότι η δυνατή πρόσβαση σε αυτές τις 
δημοσιεύσεις είναι παγκόσμια στην πραγματικότητα η χρήση τους είναι τοπική και στο 
πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Το σχολείο αποπειράται να γνωστοποιήσει στην 
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κοινωνία την ύπαρξή του και τις δράσεις του μέσα από παρουσιάσεις και επιδείξεις εκτός 
των τειχών του. Π.χ. παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών (αίθουσες του δήμου, 
«Μελίνα» το 2014, «Αντώνης Τρίτσης» το 2015) και παρουσίαση πειραμάτων (βραδιά 
ερευνητή 2014 και 2015, φεστιβάλ επιστήμης και τεχνολογίας 2014 και 2015).  

Η επικοινωνία του σχολείου με το κοινωνικό σύστημα συντελείται και μέσω των 
διαπροσωπικών άτυπων αλληλεπιδράσεων. Ειδική κατηγορία, που ανήκει σε αυτή την 
περίπτωση, είναι τα χαλαρά οργανωμένα «συστήματα αλληλεπίδρασης» (interaction 
systems – δίκτυα π.χ. σύλλογοι γονέων και ομοτέχνων). Τα δίκτυα στη σύγχρονη εποχή είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά διότι διατέμνουν τα λειτουργικά συστήματα και διευκολύνουν την 
επικοινωνία αλλά και τη «διακυβέρνηση». Συνήθως είναι βραχύβια αν και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορούν να «αποκρυσταλλωθούν» (Γκαράς, 2014a). Όταν τα σχολεία 
εξυπηρετούν στρώματα της μέσης τάξης - όπως είναι τα Π.Π.Σ. - τότε τα δίκτυα αυτά είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικά ως προς την εξεύρεση πόρων, αν και πάντοτε υπάρχει ο 
κίνδυνος του υπερερεθισμού και της αποσταθεροποίησης. Το σχολείο μας,  όπως και άλλα 
Π.Π.Σ., μέσω του ικανού προσωπικού του, κατάφερε να αποσπάσει σημαντικούς πόρους και 
να αναβαθμιστεί υλικοτεχνικά αξιοποιώντας τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Σύμφωνα με τον Luhmann σκοπός της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό σύστημα και οικογένεια) 
είναι να κάνει τον άνθρωπο «πρόσωπο». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποκτά κοινωνική 
διάσταση μέσω της ικανότητας να επικοινωνεί σε διάφορα επίπεδα, κυρίως στo πλαίσιο 
των κοινωνικών λειτουργικών συστημάτων. Μια ειδική λειτουργία είναι η επιλογή 
επαγγέλματος. Αυτή η λειτουργία στο λύκειο είναι πρωτεύουσα αφού ο μαθητής βρίσκεται 
σε ηλικία όπου θα αφιερώσει χρόνο του και χρήμα για να πετύχει στις εξετάσεις. Το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για λόγους απλούστευσης και μείωσης της 
πολυπλοκότητας, χώρισε άτυπα αυτή τη λειτουργία σε δυο μέρη  –  μια διαδικασία που 
ούτε είναι ολοκληρωμένη ούτε γνωρίζουμε αν ποτέ ολοκληρωθεί. Το διαδικαστικό μέρος το 
έδωσε κυρίως στο κρατικό λύκειο και εκχώρησε σημαντικό μέρος του γνωστικού στο 
ιδιωτικό φροντιστήριο. Ακριβέστερα εκχώρησε εκείνο το μηχανιστικό μέρος της γνωστικής 
λειτουργίας, που με όρους κυβερνητικής χαρακτηρίζει τις «συμβατικές μηχανές» (trivial 
machines) - όπου για συγκεκριμένη είσοδο έχουμε καθορισμένη έξοδο (Qvortrup, 2005). 
Αυτού του είδους η γνώση είναι ούτως ή άλλως σημαντική και έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την πρόσβαση στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αποκτάται κοπιαστικά γιατί στην 
πραγματικότητα ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένος σε αυτή 
(δεν είναι συμβατική μηχανή). Αυτή η εκχώρηση έγινε με διαδικασίες αυτοποίησης μέσω 
της άτυπης αυτονομίας του σχολείου η οποία κατέστη δυνατή δια της «σίγασης» τόσο της 
εκ των άνω αξιολόγησης όσο και του ελέγχου εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων.  

Από τη στιγμή που το φροντιστηριακό μέρος δόθηκε - κατά ένα σημαντικό βαθμό - στο 
ιδιωτικό φροντιστήριο και στον χρόνο μετά το σχολείο, το δημόσιο λύκειο αναλαμβάνει το 
κοινωνικοποιητικό μέρος στο οποίο τα προγράμματα, οι εκδρομές, οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, οι ερευνητικές εργασίες, οι όμιλοι κ.α. παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Μέσω αυτών 
των προγραμμάτων, ενδεχομένως, αναλαμβάνει και ένα μέρος της δημιουργικής γνώσης 
(χαρακτηριστική των μη συμβατικών μηχανών) που είναι επίσης απαραίτητη για την 
πρόοδο. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στα Π.Π.Σ. Δεν είναι τυχαίο που στην 
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αξιολόγηση των Π.Π.Σ. τα «καινοτόμα προγράμματα» είχαν τη μερίδα του λέοντος ενώ, 
παραδοσιακά,  η αξιολόγηση του «επιθεωρητή» στηρίζονταν στα τετράδια των μαθητών.  

Βεβαίως ο διαχωρισμός δεν είναι πλήρης. Παρατηρεί κανείς φροντιστηριακούς πυρήνες στο 
δημόσιο σχολείο. Χαρακτηριστικά είναι τα  συνοπτικά φυλλάδια - μια πρακτική που αρχίζει 
από το δημοτικό. Αν και το φαινόμενο είναι κατά πάσα πιθανότητα λιγότερο έντονο στα 
Π.Π.Σ. είναι γνωστό ότι κάποια από αυτά εκμεταλλεύτηκαν τη θεσμική αυτονομία για να 
ενισχύσουν τη φροντιστηριακή διάσταση. Για τα ιδιωτικά λύκεια – τα οποία προσπαθούν να 
ενσωματώσουν τη φροντιστηριακή πρακτική στο πρόγραμμά τους - ακούγεται ότι 
συστηματικά υποβαθμίζουν ή καταργούν μαθήματα που δεν εξετάζονται πανελλαδικά. 

Η «απόσχιση» των Π.Π.Σ. από το σώμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – η οποία μάλλον ξεκίνησε μέσω της δράσης «διακυβερνώντων» δικτύων –
παρουσιάζει χαρακτηριστικά διαφοροποίησης κέντρου-περιφέρειας που είναι κύριο 
γνώρισμα «διηρημένων» (segmented) κοινωνιών (Luhmann, 1977). Αυτό σε συνδυασμό με 
την υψηλή αποδοχή αυτών των σχολείων από την ελληνική κοινωνία, όπως φαίνεται από 
τις κολακευτικές δημοσιεύσεις στα Μ.Μ.Ε.,  τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή 
της κοινωνικής πραγματικότητας ως όλον, οδηγεί σε προβληματισμούς ως προς το επίπεδο 
εξέλιξής της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια υπάρχει η κρίση η οποία ήρθε μαζί με αυτά τα 
σχολεία και είναι γνωστό ότι σε συνθήκες κρίσης ένα σύστημα διαθέτει πόρους για να 
προστατέψει τον ζωτικό του πυρήνα. Όμως το κράτος – ακόμη και αν δεν είναι κάτι 
περισσότερο από μια αυτοαναφορά του πολιτικού συστήματος, όπως ισχυρίζεται ο 
Luhmann – θα έπρεπε να αποτελεί ενοποιητικό και όχι διασπαστικό παράγοντα σε μια 
κοινωνία που ούτως ή άλλως δημιουργεί από μόνη της ανισότητες. Αυτό μπορεί να γίνει σε 
έναν βαθμό με τη διαμόρφωση των κατάλληλων «προσδοκιών» έργο κατά βάση του 
πολιτικού αλλά και του νομικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου η θεσμοθέτηση ενός 
αυτονομημένου εκπαιδευτικού συστήματος της «αριστείας» μέσα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι αδιέξοδη και δεν συνάδει με το βασικό πρόγραμμα του διαφωτισμού.  

Η αντιπρόταση είναι να θεσπισθεί η δυνατότητα κάθε σχολείο να μπορεί να αποκτήσει το 
δικό του χαρακτήρα. Το οικονομικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει διότι δημιουργεί 
διαχρονικά συσσωρεύσεις κεφαλαίων τα οποία περιμένουν να επενδυθούν σε μια 
ελπιδοφόρα διαφορά. Για να επωφεληθεί το σχολείο αρκεί να δραστηριοποιηθούν οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί και δίκτυα όπως συμβαίνει με τα ιδιωτικά και τα Π.Π.Σ. αν  και 
τέτοια δίκτυα δύσκολα δημιουργούνται για τα σχολεία της περιφέρειας και των 
υποβαθμισμένων περιοχών (Garas, 2011). Είναι λοιπόν υπαρκτός ο κίνδυνος να ενισχυθούν 
– μέσω της αυτονομίας – οι ανισότητες ή και να δημιουργηθούν νέες.  

Την αυξανόμενη πολυπλοκότητα δε μπορεί να τη διαχειριστεί κανένα σύστημα μόνο του 
και η ανάγκη για διαφοροποίηση και δημιουργία νέων οργανισμών είναι μεγάλη 
(σύμπτωμα είναι οι άφθονες «μη κυβερνητικές» οργανώσεις). Για πρώτη φορά τα 
συστήματα μπορούν να αλληλεπιδρούν από απόσταση, ταχύτατα μέσω του διαδικτύου. 
Επομένως αυτή η διαφοροποίηση θα μπορούσε να σχετίζεται με τοπικές και με παγκόσμιες 
παραμέτρους. Τα ΕΠ.Ε.Σ των Π.Π.Σ. δεν απέδειξαν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα 
τόσο βαρύ καθήκον (πολλές φορές εξέφρασαν τα μερικά ενδιαφέροντα των μελών τους 
παρά κάποιο συνολικό σχέδιο). Η παγκόσμια εμπειρία (Charter Schools) δείχνει ότι η 
αυτονομία απαιτεί οργανωμένες ομάδες.   Διαφαίνεται βέβαια ξανά ο κίνδυνος της έντασης 
των ανισοτήτων – όμως και η εξομοίωση των διαφορών αποτελεί μια ιδιόμορφη ανισότητα 
που κρύβει κινδύνους, π.χ. καταστροφή ή φυγή ταλέντου (Γκαράς, 2014a).  
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Παραπάνω αναπτύχτηκε η οπτική ενός μέλους του εκπαιδευτικού συστήματος και του 
συστήματος των Π.Π.Σ. Επομένως αυτή η δημοσίευση γίνεται στο πλαίσιο της αυτοποίησης 
και αυτοαναφοράς αυτών των συστημάτων. Παλαιότερες δημοσιεύσεις αυτού του είδους 
(Καρύδας, 2013; Γκαράς, 2014a) πιθανώς «επέφεραν» συντονισμούς στο πολιτικό σύστημα 
οι οποίοι πάντως έχουν άμεση σχέση με τη δική του ιδιαίτερη αυτοαναφορά και 
αυτοποίηση. Για παράδειγμα, πρόσφατα ανακοινώνεται επέκταση του συστήματος των 
Π.Π.Σ. στην επαγγελματική εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό σύστημα, στη 
σημερινή του διαμόρφωση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με μορφωτικά και εισοδηματικά 
χαμηλότερα  κοινωνικά στρώματα, μέσα από το κατάλληλο για αυτές τις επικοινωνίες μέσο 
«ισότητα» ενώ στην προηγούμενη του διαμόρφωση επεδίωκε να επικοινωνήσει με 
κοινωνικά ανερχόμενα μεσοαστικά στρώματα μέσω του μέσου «αριστεία».   

Αν και η εργασία αυτή γράφεται από ένα μέλος του εκπαιδευτικού συστήματος κινείται στο 
χώρο της σύζευξης αυτού του συστήματος με το επιστημονικό.  Η επιστήμη είναι ο χώρος 
παραγωγής ερωτημάτων και απαντήσεων που οδηγούν πάντοτε σε νέα ερωτήματα. Έχουμε 
πει ότι ο σκοπός του σχολείου είναι να μετατρέψει τα άτομα σε πρόσωπα. Αυτό όμως το 
πετυχαίνει και η κοινωνία μόνη της σε έναν μεγάλο βαθμό. Το σχολείο κατά τον Luhmann 
πραγματοποιεί μια κοινωνικοποίηση «δεύτερης τάξης». Στο σχολείο ο μαθητής 
κοινωνικοποιείται πρώτα και κύρια στο ίδιο το σχολείο και αυτό έχει κόστος. Ειδικά σήμερα 
η κοινωνία με την τηλεόραση και το διαδίκτυο αποτελεί ένα τεράστιο σχολείο που μπροστά 
του το σημερινό σχολείο ωχριά. Πώς λοιπόν θα προσαρμοστεί το σύγχρονο σχολείο;  
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Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική ως βασικός παράγοντας για τη 
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Περίληψη. Η εισήγηση διερευνά τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η κεντρικός 
σκοπός της εκπαίδευσης ως θεσμού που οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στη 
χειραφέτηση και την αυτονομία. Αρχικά μέσα από την κατανόηση της πρακτικής των 
μελών της σχολικής κοινότητας και στη συνέχεια με τον κριτικό στοχασμό πάνω στην 
ερμηνευτική προσέγγιση θα οδηγηθεί το σχολείο στη χειραφέτηση που επιβάλλεται 
άνωθεν, δηλαδή από την απλή διεκπεραίωση του νομοθετικού πλαισίου με 
ομοιόμορφο τρόπο και χωρίς παιδαγωγικό περιεχόμενο. Μέσα από τα παραδείγματα 
δύο σχολείων τα οποία χειραφετήθηκαν από την προσκόλληση σε ένα γραφειοτεχνικό 
μοντέλο, χωρίς πνοή και όραμα, διακρίνονται οι επιλογές με τις οποίες οδηγήθηκαν στη 
συγκρότηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να 
επιλύσουν θέματα που σχετίζονταν με τις ιδιαίτερες ανάγκες της μονάδας και να 
αποκτήσουν εκείνη την αυτονομία που εξασφαλίζει ουσιαστική εκπαίδευση στους 
μαθητές και της μαθήτριες. 

Λέξεις κλειδιά: χειραφέτηση, εσωτερική πολιτική, σχετική αυτονομία, θετικιστικό 
παράδειγμα, κριτική εκπαιδευτική θεωρία. 

Εισαγωγή 

Στην εισήγησή μας θα δείξουμε ότι ο τρόπος για να ανταποκριθεί το ελληνικό σχολείο στις 
πολλαπλές προκλήσεις και να γίνει αρεστό στους μαθητές, είναι να μεταβεί από το 
συγκεντρωτισμό στην σχετική αυτονομία μέσα από τη διαμόρφωση εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Βέβαια σταθερά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι «η 
παιδαγωγική διαδικασία είναι τόσο πολύπλοκη και μεταβλητή, ώστε κάθε περίπτωση 
μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί μοναδική.» (Landsheere, 1996, σ. 15) Γι’ αυτό και τα 
στοιχεία που θα δοθούν στη συνέχεια τα οποία αναφέρονται σε δύο σχολεία, δεν 
αποτελούν «συνταγές»1 για τη διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής, αλλά παραδείγματα για 
το πώς οι εκπαιδευτικοί μέσα από στοχαστικοκριτικές διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν 
το σχολείο στη σχετική αυτονομία.  

                                                           
1
 Τα σχέδια και οι συνταγές έχουν εγκαταλειφθεί στο χώρο της Παιδαγωγικής επιστήμης προ πολλού, Σε αυτή 

τη στάση συντέλεσε η «Κριτική Θεωρία», όπως διαμορφώθηκε από τη Σχολή της Φραγκφούρτης και 
ισχυροποιήθηκε μέσα από την «Κριτική εκπαιδευτική θεωρία», όπως την εισηγήθηκαν οι Carr & Kemmis. Η 
κριτική σκέψη δεν δίνει έτοιμα πρότυπα, αλλά ο καθένας τα βρίσκει μέσα από το προσωπικό του οδοιπορικό, 
τη δική του ευθύνη. 

mailto:bistpol@gmail.com
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Βασική παραδοχή που θεμελιώνει την προσωπική εκπαιδευτική μας θεωρία2 είναι ότι το 
Σχολείο αποτελεί κατεξοχήν χώρο κοινωνικής μάθησης και έχει ως κεντρικό σκοπό να 
χειραφετήσει τους μαθητές, να τους απελευθερώσει από προκαταλήψεις και να 
προετοιμάσει τους μελλοντικούς πολίτες. Επιπροσθέτως αυτή η χειραφέτηση περιλαμβάνει 
και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στις αφηγήσεις τους συχνά-πυκνά μιλούν για «τους 
επάνω», το Υπουργείο, αυτούς που τους πιέζουν με τις εντολές, την ύλη, τις παλινωδίες και 
τις ασυνέχειες. Εξάλλου σε αυτό το πλαίσιο ο P. Freire μιλά για την εκπαίδευση ως 
απελευθερωτική πράξη που αποβλέπει στην ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση των μαθητών 
και των ανθρώπων. (Freire, 2006) Προς την ίδια κατεύθυνση και ο Habermas που 
υποστηρίζει πως υπάρχει ένα βασικό ανθρώπινο ενδιαφέρον για λογική αυτονομία και 
ελευθερία, με άλλα λόγια ένα γνήσιο χειραφετικό ενδιαφέρον (Hambermas, 1993) Από την 
άλλη πλευρά όμως αυτό έχει μια άλλη ανάγνωση που στρεβλώνει την προσπάθεια για 
απελευθέρωση. «Αποδείχτηκε ότι η κίνηση των κοινωνιών προς την πρόοδο μέσω του 
εξορθολογισμού και της επιστήμης ήταν διπλή κίνηση, προς την απελευθέρωση και την 
υποδούλωση. Ο εξορθολογισμός της γνώσης και της κοινωνικής οργάνωσης και η ανάπτυξη 
της επιστήμης αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση του ανθρώπου από το φόβο και την 
υποταγή στην αυθεντία, στην οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση και στον 
αυτοκαθορισμό του. Αντί αυτών, ο ορθός λόγος έγινε γρήγορα μια άλλη κανονιστική αρχή: 
εκείνη του τεχνικισμού, που θυσιάζει την ελευθερία και τις επιλογές στο όνομα της 
αποδοτικότητας, της εργαλειακής γνώσης και της ποσοτικοποιημένης ανάπτυξης που 
θυσιάζει τις κοινωνικές ανάγκες και τις ιεραρχήσεις της εξουσίας.» (Φρυδάκη 2009, 233) 

Με δεδομένο λοιπόν ότι η εκπαίδευση προσδιορίζεται κοινωνικά, οι σχολικές μονάδες 
αναγκάζονται oύτως ή άλλως να προσαρμόζουν την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική στις 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές και γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες. Σε αυτό το πλαίσιο 
διαμορφώνουν- όχι πάντοτε συνειδητά3- τη δική τους «εσωτερική» πολιτική μέσα από την 
οποία τα μέλη της σχολικής κοινότητας δύνανται να χειραφετηθούν από την ομοιομορφία 
που επιβάλλεται άνωθεν. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να αποκτήσουν μια σχετική 
αυτονομία την οποία όμως μόνο μέσα από τη στοχαστική διερεύνηση των πρακτικών τους, 
διευρύνουν4. 

Είναι εξάλλου γενικώς παραδεκτό- το βιώνουμε καθημερινά- ότι η εκπαίδευση βρίθει 
διλλημάτων και αντιφάσεων τις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να 
διαχειριστούν και να δώσουν λύσεις. Όπως είναι φυσικό η σχετική αυτονομία 
συρρικνώνεται ή διευρύνεται, ανάλογα με τη δυναμική που αναπτύσσεται στη σχολική 
μονάδα. Και αφού η εκπαίδευση εμπνέει και παράλληλα δομεί στους μαθητές μια άποψη 
και ένα όραμα για τη λειτουργία της κοινωνίας και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα σ’ αυτή, 
εγγενώς αναιρείται το επιχείρημα της απόλυτης αυτονομίας.  

Ας εξετάσουμε εδώ τα ερωτήματα το πώς γίνεται αυτή η αυτονομία πράξη, αν οι 
εγκαταστημένες δομές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος το επιτρέπουν και αν 

                                                           
2
 Η προσωπική εκπαιδευτική θεωρία αναφέρεται στις πεποιθήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών οι οποίες 

βασίζονται «…στις προσωπικές και επαγγελματικές τους ιστορίες και στην εμπειρία τους από την τάξη. 
Επηρεάζουν όμως τόσο ισχυρά την πρακτική τους, ώστε θα λέγαμε ότι αποτελούν τη δική τους άτυπη 
θεωρία.» (Φρυδάκη, σ.290)  
3
 Αυτή η παράμετρος είναι εξαιρετικά σημαντική και συνδέεται άμεσα με το ερμηνευτικό παράδειγμα το 

οποίο, μέσα από το στοχασμό πάνω στην πρακτική, οδηγεί στην ερμηνεία των επιλογών του εκπαιδευτικού. 
4
 Σταύρος Δ. Πάνου, «Η πίστη σε ένα αξίωμα, σε μια μέθοδο ή ένα μοντέλο ή σύστημα αποτελεί πολλές φορές 

μια μορφή παραπληρωματικής πίστης και δεν επιτρέπει την κριτική διερεύνηση των πραγμάτων.» σ.88 
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τελικά υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης και της 
σχετικής αυτονομίας. Ιστορικά φαίνεται ότι μια τέτοια προσέγγιση ήταν και στους στόχους 
της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος –πλαίσιο για την 
Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο 1566/85. Όμως κατά τη διάρκεια της 
30χρονης εφαρμογής του αναδείχτηκαν όλες οι αντιφάσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Έτσι, ενώ νομοθετήθηκε η ισχυρή θέση του Συλλόγου Διδασκόντων στη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, το ίδιο το σύστημα έγινε στη συνέχεια ολοένα και 
περισσότερο γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό, περιορίζοντας διαρκώς τους βαθμούς 
αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Οι λόγοι που έγινε αυτό είναι ποικίλοι. Κανένας στην 
πραγματικότητα δεν ενστερνίστηκε το πνεύμα του νομοθέτη και έτσι κατέστη νεκρό 
γράμμα αυτή τη διάσταση. Παράλληλα το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στο όνομα της αντικειμενικότητας, πότιζε την ελληνική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με το αίτημα της ομοιόμορφης προσέγγισης της γνώσης και της ύλης που 
έπρεπε να κατακτηθεί.  

Από όσα ειπώθηκαν και από το παράδειγμα καθίσταται φανερό ότι δεν αρκεί στην 
εκπαίδευση κάποιος να επιλέξει και να εισηγηθεί νομοτεχνικά ένα «μοντέλο», αυτό να 
εφαρμοστεί και να είναι αποτελεσματικό. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την τεχνοκρατική 
αντίληψη για την εκπαίδευση και εδράζεται στο θετικιστικό παράδειγμα το οποίο οδηγεί 
«στην ευρύτατη ανάπτυξη του εργαλειακού ορθολογισμού και στην τάση να 
αντιμετωπίζονται όλα τα πρακτικά προβλήματα ως τεχνικά θέματα.» (Carr & Kemmis, 1997, 
σ. 176) 

Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. 

Όσοι ανήκουμε στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθημερινά βιώνουμε τη 
διάσταση μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
ικανοποιητικά, εξαντλητικά θα λέγαμε, τη λειτουργία του σχολείου και αυτών που συνήθως 
εφαρμόζονται στη σχολική πράξη. Αφθονούν τα παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι 
άλλα προβλέπονται και άλλα γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή ακριβώς δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός παράγοντας, οι στάσεις και οι αξίες των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας5. Υπάρχει λοιπόν άμεση συνάρτηση με τις οπτικές μέσα από τις 
οποίες αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση όλοι οι εμπλεκόμενοι.  
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και θεωρώντας ότι η πράξη παράγει θεωρία για την 
Εκπαίδευση6, θα δώσουμε κάποια παραδείγματα από δύο σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει 
να τονιστεί ότι οι πρακτικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα σχολεία 
επηρεάζονται από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο.   

                                                           
5
 Η κριτική κοινωνική επιστήμη φωτίζει ικανοποιητικά αυτές τις παραμέτρους. «…η επιστημολογία της είναι 

κονστρουκτιβιστική θεωρώντας ότι η γνώση αναπτύσσεται μέσα από μια διαδικασία αναδόμησης της θεωρίας 
και της πρακτικής από εκείνους που ενέχονται σε αυτή, ότι διαπλέκεται μια θεωρία συμμετρικής 
επικοινωνίας[…] και ότι οικοδομείται μια δημοκρατική θεωρία της δημοκρατικής πράξης βασισμένη στην 
ελεύθερη αφοσίωση στην κοινωνική δράση και στη συναίνεση σχετικά με το τι είναι αναγκαίο και θα έπρεπε 
να γίνει.»( Carr & Kemmis, 1997, σ. 199) 
6
 Όπως έχει τεκμηριωθεί από τους Carr & Kemmis (1997).   
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Ένα από αυτά, το 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου7, αποφάσισε να προβή σε παρεμβάσεις που 
απέρρεαν από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του. Η σχολική μονάδα παρουσιάζει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εντάσσεται σε ένα μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον που το χαρακτηρίζει αρκετά υψηλή σχολική διαρροή. Στην Α΄ Τάξη το 60% των 
εγγεγραμμένων μαθητών είναι Ρομά. Στο σχολείο υπηρετούν 12 εκπαιδευτικοί, με 6 έως 25 
έτη, οι οποίοι παραμένουν σε αυτό για πολλά χρόνια, επειδή το αισθάνονται «σαν το σπίτι 
τους».  

Έχοντας συζητήσει και κατανοήσει τα προβλήματα ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί 
διαμόρφωσαν μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική που έχει ανακύψει μέσα από τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Έτσι έφτιαξαν εργαστήρι 
καλλιτεχνικών, επειδή είχαν εντοπίσει ότι ενδιέφερε τους μαθητές, οι οποίοι μέσα σε αυτό 
ήταν ιδιαίτερα δημιουργικοί. Παράλληλα εκεί απασχολούν και τα παιδία που 
απομακρύνονται από άλλα μαθήματα με ωριαία αποβολή. Επιπροσθέτως απευθύνθηκαν 
στην ευρύτερη κοινότητα Δήμο, γονείς και έφτιαξαν εργαστήριο Μουσικής, επειδή οι 
μαθητές αγαπούν και εκφράζονται μέσα από τη μουσική. Χαρακτηριστική είναι η γνώμη 
του διευθυντή για όλες τις παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στην κεντρική εκπαιδευτική 
πολιτική8 «μας ενδιαφέρει η παιδαγωγική διαδικασία πέρα από το σχολαστικό.» Σε αυτό 
ακριβώς το σημείο διακρίνεται ο στοχασμός πάνω στην εκπαιδευτική πρακτική που στη 
συνέχεια μετατρέπεται σε δράση9. Στο απόσπασμα από τις αφηγήσεις των εκπαιδευτικών 
που ακολουθεί, φαίνεται η πίστη τους στο συγκεκριμένο σχολείο και την αποστολή του η 
διάθεση να ερμηνεύουν τις παρεμβάσεις τους, ασκώντας κριτική στην κεντρική 
εκπαιδευτική πολιτική και διαμορφώνοντας εσωτερική πολιτική πέρα από τα κατεστημένα. 

Εντυπωσιακό λειτούργημα. Διπλός ρόλος γνωστικός-παιδαγωγικός. Μου αρέσει η 
δουλειά μου. Το μάθημα είναι παιχνίδι. Η εκπαίδευση έχει λανθασμένο στόχο. Η 
υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να μορφώνει, να έχει γενική παιδεία. Ό,τι έχουμε 
καταφέρει, το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Είμαι εξοργισμένος γι’ αυτό. Ποτέ δεν 
μας βοήθησε το Υπουργείο. Είχαμε ενισχυτική και τη σταμάτησαν. Δύσκολο το 
σχολικό περιβάλλον. Αισθάνομαι οικεία. Έχουμε δεθεί ως Σύλλογος. Βλέπω την 
εκπαίδευση με ένα είδος ρομαντισμού. Τα τσιγγανόπαιδα είναι πιο αυθόρμητα. 
Τους κάνω τα χατήρια, με ενδιαφέρει η δημιουργικότητα. Κάνω το μάθημα 
διαλογικά και τα παιδιά νομίζουν ότι δεν κάνω μάθημα. Αγαπάμε το σχολείο. Πέρα 
από το γνωστικό αντικείμενο, να πας τα παιδιά στο θέατρο. Να δημιουργήσεις 
Λέσχη ανάγνωσης. Κερδίζεις την αγάπη των παιδιών για το σχολείο. Νιώθω τα 
εμπόδια από το Υπουργείο. Κρυφός πόθος να γίνω εκπαιδευτικός. Δεν βίωσα αυτό 
που φανταζόμουν ότι θα βιώσω. Αισθάνθηκα μοναξιά, αναγκάστηκα να 
αυτοσχεδιάσω. Με βοήθησε η εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, είχα εξοπλιστεί με 
ψυχραιμία, θάρρος και υπομονή. Το κράτος δεν είναι αρωγός των εκπαιδευτικών. 
Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε τη σχολική διαρροή. Έρχεται το 

                                                           
7
 Στο συγκεκριμένο σχολείο οργανώσαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων στις 24.06.2015  

βιωματικό σεμινάριο  με θέμα :«Ο στοχαστικός εκπαιδευτικός και η εκπαιδευτική του θεωρία.» Όλα όσα 
αναφέρονται εδώ προέκυψαν μέσα από αυτή τη συνάντηση.   
8
 Δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτά τα εργαστήρια. 

9
 Εξάλλου η λέξη δράση αποδίδεται ως συνώνυμο της εκπαιδευτικής «πράξης», σύμφωνα με τους Carr & 

Kemmis:«Ο τρόπος σκέψης που προσιδιάζει στις πρακτικές επιστήμες ονομάζεται πράξις. Η πράξις διακρίνεται 
από την ποιητική κατά το ότι αποτελεί δράση ενημερωμένου ατόμου, το οποίο στοχάζεται πάνω στο 
χαρακτήρα και τις συνέπειες της δράσης του, και, μέσω μιας διαδικασίας αναστοχασμού, αλλάζει τη γνωστική 
βάση η οποία την καθοδηγεί.» (σ.55) 
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Αναλυτικό, η ύλη και τα τινάζει όλα στον αέρα. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό 
που επιθυμώ να κάνω και στην πραγματικότητα που υπάρχει στην εκπαίδευση. Η 
απέραντη μοναξιά με πλήγωνε. Δεν υπήρχε επικοινωνία με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς και το σύστημα με ισοπέδωνε. Δεν θέλω το Λύκειο, γιατί είναι 
σχολείο-φροντιστήριο. Το δημόσιο σχολείο έπρεπε να είναι διαφορετικό. 

Από όσα αναφέρθηκαν στο παράδειγμα διαφαίνεται ότι μόνον αν κατανοηθεί ο τρόπος με 
τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δομούν τις πρακτικές τους, τότε θα προκύψει ένα αποφασιστικό 
στοιχείο για την αλλαγή της εκπαίδευσης. Τόσο οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές όσο οι 
μαθητές και οι γονείς αν εμπλακούν σε διαδικασίες στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης των 
περιπτώσεων που τους απασχολούν, με την προοπτική να τις μεταβάλουν, τότε θα 
χειραφετηθούν και θα βελτιώσουν την παιδαγωγική διάσταση του σχολείου. 

Με ανάλογο τρόπο έδρασε ένα ακόμα σχολείο10 και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εσωτερικής 
πολιτικής έτσι ώστε να πετύχει τη δική του σχετική αυτονομία. Αρχικά οριοθετήθηκαν τα 
θέματα που δημιουργούσαν πρόβλημα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας Η διαχείριση 
της πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου αποτελούσε μια τραυματική εμπειρία για το 
σχολείο, επειδή οι εκπαιδευτικοί ήταν απρόθυμοι να συνοδεύσουν και οι μαθητές είχαν 
φτάσει ως την κατάληψη γι’ αυτό το λόγο. Με αυτά τα δεδομένα και ύστερα από διεξοδικές 
συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς το σχολείο προχώρησε στην αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο 
πραγματοποιούσε αυτές της εκδρομές. Αυτός ο στοχασμός διαφαίνεται στο ακόλουθο 
απόσπασμα11: 

Ο προβληματισμός σχετικά με το θεσμό των πολυήμερων εκδρομών, μας έχει 
οδηγήσει πολλές φορές σε συζητήσεις με τους μαθητές/τριες, σε ανταλλαγές 
απόψεων με συναδέλφους κατά τη διάρκεια Συλλόγων αλλά και σε ιδιαίτερες 
συζητήσεις κυρίως με συναδέλφους που συχνά συνοδεύουν σχολικές εκδρομές και 
έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέμα. […] Η σκέψη μας δεν περιστρέφεται μόνο γύρω 
από τους τρόπους διενεργείας των εκδρομών και της αδιάβλητης διαδικασίας 
ανάθεσης τους αλλά αφορά κυρίως στο περιεχόμενο και στην λειτουργικότητα του 
θεσμού.  

Και συνεχίζει με τη δράση που ακολουθεί το στοχασμό: 

Στην προσπάθεια διερεύνησης του θεσμού των πολυήμερων σχολικών εκδρομών 
στο λύκειο, διενεργήθηκε ερωτηματολόγιο μετά από την πραγματοποίηση της 
πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ λυκείου του σχολικού έτους 2002-2003 στα Χανιά της 
Κρήτης. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 42 συνολικά άτομα εκ των οποίων οι 17 
ήταν μαθητές και οι 25 μαθήτριες της Γ΄ τάξης. Απευθύνθηκε στους μαθητές/τριες 
που συμμετείχαν στην εκδρομή. Σκοπός του ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των 
μαθητών/τριών απέναντι στο θεσμό, να αποτυπώσει τις προσδοκίες, τις απόψεις ,τις 
εντυπώσεις και τα προβλήματα ή παράπονα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας και της υλοποίησης της εκδρομής. Στόχος ήταν τα αποτελέσματα 
του ερωτηματολογίου να συμβάλλουν στο γενικότερο προβληματισμό μας για την 
βελτίωση του θεσμού.[…] 

                                                           
10

 Πρόκειται για το 1
ο
 ΓΕΛ Παπάγου από το 2002- 2010, στο οποίο ήμουν διευθύντρια. 

11
 Έγγραφο (Ιούνιος 2004) της Διευθύντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων προς την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Αττικής. 
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Από το ερωτηματολόγιο αλλά και από προσωπικές μας παρατηρήσεις προκύπτει ότι 
οι μαθητές/τριες στο σύνολό τους επιθυμούν την πολυήμερη εκδρομή της Γ λυκείου. 
Σε ποσοστό που πολλές φορές είναι ικανό να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση 
της εκδρομής αρκετοί μαθητές/τριες, ενώ επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδρομή 
για λόγους κυρίως διαβάσματος και προετοιμασίας εξετάσεων δεν συμμετέχουν. 
Από το ερωτηματολόγιο επίσης προκύπτει ότι ο κύριος λόγος που επιθυμούν οι 
μαθητές/τριες να συμμετέχουν στην εκδρομή είναι κυρίως κοινωνικός. Να 
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να διασκεδάσουν, να γνωριστούν με 
μαθητές/τριες από άλλα σχολεία, γι’ αυτό και επιθυμούν προορισμούς που 
συνηθίζουν να πηγαίνουν πολλά σχολεία. […] 

Η διασκέδαση, και κυρίως η νυχτερινή, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες στις προσδοκίες τους. Εκείνο που φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα 
στους μαθητές/τριες είναι το ωράριο της εκδρομής. Δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν 
μεγαλύτερη ελευθερία στο ωράριο και αναφέρονται κυρίως στο πρωινό ξύπνημα. 

Επιχειρώντας λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα αν εκπληρώνει τελικά ο θεσμός 
των πολυήμερων εκδρομών τις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές του 
λειτουργίες, θα λέγαμε ότι προκύπτει σαφώς ότι λειτουργίες που σχετίζονται με την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, όπως είναι η ενίσχυση των διαπροσωπικών 
τους σχέσεων, η αυτονόμησή τους σε κάποιους τομείς της καθημερινότητας, η 
αύξηση της κοινωνικότητάς τους φαίνεται ότι εκπληρώνονται με επιτυχία. Εκείνα 
όμως που απουσιάζουν ανησυχητικά και ανατρέπουν την υποχρεωτική ισορροπία 
στο τρίπτυχο των λειτουργιών είναι ο εκπαιδευτικός και ο παιδαγωγικός 
χαρακτήρας που θα έπρεπε να έχει κάθε τέτοια εκδρομή για να είναι επιτυχημένη.  

Μια γενική παρατήρηση για την οργάνωση και την επιτυχία της εκδρομής σχετίζεται 
με την δυναμική συμμετοχή των καθηγητών/τριών σε αυτή. Η καλή προετοιμασία, 
οι συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των μαθητών/τριών αλλά και η τήρηση των 
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής υπήρξαν βασικές προϋποθέσεις για την 
συγκεκριμένη σχολική εκδρομή. Η ύπαρξη ορίων στην τήρηση των οποίων 
παραμένουν σταθεροί οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι άκρως απαραίτητη.  

Στο ανωτέρω κείμενο συμπεριλήφθηκαν προτάσεις με σημαντικότερη εκείνη στην οποία 
εστίασε στη διεύρυνση του χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση της πενθήμερης 
εκδρομής. Έτσι από το 2005 έγινε αυτή η αλλαγή για τα Λύκεια της χώρας. Η μεταβολή 
λοιπόν συντελέστηκε τόσο στο πεδίο της σχολικής μονάδας ως στοιχείο της εσωτερικής της 
πολιτικής, όσο και στο επίπεδο της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην οποία 
ενσωματώθηκε μια επιτυχημένη πρακτική. Για την επίτευξη λοιπόν της πορείας προς τη 
συγκρότηση εσωτερικής πολιτικής ως βασικού παράγοντα για τη μετάβαση στη σχετική 
αυτονομία σημαντική προϋπόθεση είναι να υπάρχει μετασχηματιστικός προσανατολισμός.  

Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αυταρχικό και εκπαιδευτικά- κοινωνικά στείρο 
μοντέλο για τη δράση των μαθητών μπορεί να αντικατασταθεί με επιτυχία και 
αποτελεσματικότητα από εκείνο μιας κατάλληλης και δημιουργικής προσέγγισης, 
εφαρμόσιμης μόνο με τη συμμετοχή και τη συνειδητή ανάμειξή τους στη σχολική ζωή. Σε 
αυτό το πλαίσιο οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 
σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκδρομές, οι 
γιορτές κ.α. « Οι κοινότητες των σχολείων θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα νέο 
πλαίσιο επιθυμητών αλληλεπιδράσεων, να γίνουν τόποι συγκρότησης μιας «κοινής 
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γνώσης» ή κοινών βασικών αξιών και πεποιθήσεων που θα ελέγχονται διυποκειμενικά, ενώ 
ταυτόχρονα θα νομιμοποιούν την πολυφωνία και τις υποκειμενικές οπτικές. Όλες οι 
παράμετροι ενός τέτοιου πλαισίου δείχνουν να υπαινίσσονται κάτι κοινό: ότι οι φωνές των 
μαθητών πρέπει όχι μόνο να ακούγονται, αλλά να συνδιαλέγονται, με διαφορετικούς πια 
όρους, με εκείνες των εκπαιδευτικών.» (Φρυδάκη, 2009, σ. 238) Μια τέτοια περίπτωση 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, η 
από κοινού σύνταξη ενός εσωτερικού κανονισμού12 της σχολικής μονάδας. Αυτή η 
διαδικασία που δεν προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, επιλέχτηκε από τη 
συγκεκριμένη σχολική κοινότητα με στόχο να μειωθούν τα πειθαρχικά στο σχολείο μέσα 
από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

Ι. Μαθητές – μαθήτριες. 

Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και 
ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ 
αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας και όποιος μαθητής ή 
μαθήτρια αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα 
πρέπει να έχει άδεια από το Διευθυντή. 

ΙΙ. Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως διδάσκουν όχι μόνο με τα λόγια τους, αλλά κυρίως 
με το παράδειγμά τους. Η εικόνα του Δασκάλου δεν περιορίζεται μόνο στην 
επιστημονική κατάρτιση και την αποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεί και πρότυπο 
αναφοράς για τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των 
παιδιών στο μάθημα με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθένα χωριστά. 
Αποτελεί εξάλλου βασική αρχή των θεωριών της μάθησης, η συστηματική εμπλοκή 
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η δίκαιη συμπεριφορά του και οι παιδαγωγικοί χειρισμοί των εντάσεων που 
δημιουργούνται στη μαθητική ομάδα, είναι στοιχεία που οδηγούν στην 
αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών. 

Η εχεμύθεια αποτελεί ουσιαστικό προσόν του συνειδητοποιημένου εκπαιδευτικού.  

ΙΙΙ. Διευθυντής. 

Ο Διευθυντής πρέπει να διακρίνεται από διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη. Να 
είναι έντιμος και δίκαιος. 

Να μην θεωρεί πως το κύρος του απορρέει μόνο από τη νόμιμη εξουσία του, αλλά 
κυρίως από την προσωπικότητα και το ήθος του. 

Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός για τους εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητικός για 
τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

                                                           
12

 «Κανονισμός  λειτουργίας 1
ου

  Λυκείου Παπάγου». Το πρώτο τετράμηνο του σχ. έτους 2002-2003 έγιναν 
εκτεταμένες συζητήσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας οι οποίες κατέληξαν στη σύνταξη του 
κειμένου. 
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Φροντίζει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς. 

Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει το πώς η σχολική μονάδα από απλός διεκπεραιωτής 
εγκυκλίων και εντολών εμπλέκεται στοχαστικά και διατυπώνει θέσεις για ζητήματα τα 
οποία απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελούν οι ακόλουθες προτάσεις για την 
επιμόρφωση13 των εκπαιδευτικών.  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Παπάγου συνεδρίασε στις 15/4/2008 με 
σκοπό να συζητήσει και να διατυπώσει απόψεις και προτάσεις σχετικά με την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. […] 

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη του σχεδιασμού της επιμόρφωσης έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ενεργεία εκπαιδευτικών γιατί κοινή 
παραδοχή ήταν ότι έως σήμερα τα σεμινάρια έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και 
είναι ελάχιστα συνδεδεμένα με την διδακτική πράξη. 

Προτάσεις 

Η αποτελεσματική επιμόρφωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και να απευθύνεται στην σχολική μονάδα. 

Η επιμόρφωση να μην περιορίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά να εστιάζει 
στην διδακτική πράξη. Συγκριμένα , έγιναν προτάσεις για δειγματικές διδασκαλίες για όλα 
τα μαθήματα και συστηματική επιμόρφωση για τα πειράματα που διδάσκονται στο 
σχολείο. 

Η επιμόρφωση πρέπει να είναι κυρίως ενδοσχολική. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν επιτελικό ρόλο στην Επιμόρφωση, 
εάν πλαισιωθούν από εκπαιδευτικούς της πράξης οι οποίοι θα επιμορφωθούν συστηματικά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη υπάρχουν κάποιοι, όπως οι επιμορφωτές β επιπέδου στις 
ΤΠΕ, οι οποίοι είναι δυνατόν να αναλάβουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.» 

Στη συνέχεια μετά από τη στοχαστική ανάλυση του θέματος Επιμόρφωση η εκπαιδευτική 
κοινότητα προχώρησε στη δράση, ζητώντας ενδοσχολική14 επιμόρφωση από τους Σχολικούς 
Συμβούλους σε θέματα που ο Σύλλογος Διδασκόντων σε Συνεδρίασή του αποφάσισε. Τα 

θέματα που επιλέχτηκαν ήταν «Θεωρίες μάθησης» και «Πώς σχεδιάζεται μια διδασκαλία».  

Μια ακόμα περίπτωση αντιμετώπισε το ίδιο σχολείο και μέσα από τη διαχείριση της οποίας 
χειραφετήθηκε από μια τρέχουσα αντίληψη που συχνά- πυκνά επικρατεί, όταν δηλαδή 
κάποιο «δύσκολο» μαθητή τον στέλνουμε σε άλλο σχολικό περιβάλλον. Ύστερα από 
επίπονες και συστηματικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων διαγνώστηκε μαθητής 

                                                           
13

 Αυτή η διατύπωση πρότασης για την επιμόρφωση ζητήθηκε εγγράφως από το Υπουργείο Παιδείας τον 
Απρίλιο του 2008. Μια υπηρεσιακή υποχρέωση μετασχηματίστηκε στη σχολική μονάδα. Στο κείμενο 
διακρίνεται ο προβληματισμός που έχει προκύψει από τη στοχαστική ερμηνεία της εμπειρίας των 
εκπαιδευτικών. 
14

 Όπως είναι γνωστό, νομοθετικό πλαίσιο με σαφείς προβλέψεις για ένα τέτοιο είδος επιμόρφωσης δεν 
υπήρχε.  
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που είχε σύνδρομο Asperger15 και έγιναν οι ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις έτσι ώστε και ο 
έφηβος να ενταχθεί και η σωστή λειτουργία του τμήματος να επιτευχθεί. Γι’ αυτό το ζήτημα 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των γονέων του συγκεκριμένου τμήματος με τον 
Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και το ΚΔΑΥ της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας στο χώρο του σχολείου 
στις 22-5-2005. Παράλληλα υπήρξε κινητοποίηση, σε διοικητικό επίπεδο, για να εγκριθεί 
Παράλληλη Στήριξη σε μια εποχή που αυτή δεν ήταν θεσμοθετημένη σε μεγάλη έκταση. 
Ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευτικών παρακολούθησε τα απογευματινά σεμινάρια του 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων για τη σωστή διαχείριση του περιστατικού. Ακόμη έγιναν 
συντονισμένες παρεμβάσεις από τον ΣΣΝ στους μαθητές τόσο σε ομαδικό, όσο και σε 
ατομικό επίπεδο. Με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση στο χώρο του σχολείου 
λειτούργησε ομάδα μαθητών και μαθητριών που είχαν συναντήσεις τα Σάββατα με τη 
Σχολική Ψυχολόγο και συζητούσαν θέματα τα οποία απασχολούν τους εφήβους. Μέσα 
λοιπόν από αυτή την προσέγγιση τα μέλη της σχολικής κοινότητας μαθητές-εκπαιδευτικοί-
γονείς συνεργάστηκαν και διαμόρφωσαν στάσεις ανοχής και κατανόησης της 
διαφορετικότητας και με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατή η παραμονή του μαθητή στη δομή 
του σχολείου, η οποία οδήγησε στην ομαλή ένταξή του αργότερα στην κοινωνία.  

Συμπεράσματα 

Μέσα από όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση καθίσταται φανερό ότι η συγκρότηση 
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα δεν είναι μόνον απαραίτητη, αλλά 
και εφικτή. Τα εμπόδια που τίθενται από την γραφειοτεχνική οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι δυνατόν να υπερπηδηθούν αν η εκπαιδευτική κοινότητα προσεγγίζει 
στοχαστικοκριτικά τη λειτουργία του σχολείου και με όρους εκπαιδευτικού συστήματος και 
όχι ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής τίθεται ως βασική 
προϋπόθεση για την πορεία προς την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Τα σχολεία 
μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα 
από προτάσεις πάνω σε ζητήματα που διαχειρίστηκαν και τροποποίησαν με επιτυχία. Η 
αυτονομία, όπως φάνηκε από την εισήγηση, δεν είναι κάτι που μπορεί να έρθει ως 
πανάκεια μια κι έξω. Σε αυτό το πλαίσιο, αν δηλαδή επιβληθεί με νόμο η αυτονομία «από 
πάνω», υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αποτύχει. Η εκπαίδευση δεν αλλάζει με 
εγκυκλίους μια και έξω. Οι έρευνες δείχνουν ότι από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις μόνο ένα 
20% περνά στη σχολική πράξη. Αν όμως οι σχολικές μονάδες χειραφετηθούν βαθμιαία και 
προσεγγίσουν κριτικά την εκπαίδευση, τότε υπάρχει ελπίδα.  
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Περίληψη. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση των θέσεων του Paulo 
Freire (1921-1997) στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. Προτάσσεται σύντομη εισαγωγή με περιεχόμενο τη 
δίπτυχη κριτική που δέχεται το σύγχρονο σχολείο και τους στόχους της εργασίας. Στη 
συνέχεια καταγράφεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου: «Κριτική Παιδαγωγική» 
και γίνεται αναφορά στους κυριότερους εκπροσώπους της κατά την τριαντάχρονη 
διαδρομή της. Ακολουθούν η παρουσίαση της συμβολής του Freire στην Κριτική 
Παιδαγωγική και οι απόψεις του για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. 
Έπεται η αναζήτηση των θέσεων του Freire στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα επιμέρους Α.Π.Σ. του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και, τέλος, τεκμηριώνεται η απουσία τους με 
ενδεικτική αναφορά σε τρία κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική Παιδαγωγική, Paulo Freire, Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ. 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων αλλαγών είναι αναγκαίο να ανταποκριθεί η εκπαίδευση 
στις νέες απαιτήσεις. Η κριτική που ασκείται στο σχολείο εστιάζει κυρίως στο «παγόβουνο» 
της παραδοσιακής διδασκαλίας, στο οποίο παγιωμένες συνήθειες και τυποποιημένες 
πρακτικές λειτουργούν ανασταλτικά στον εκσυγχρονισμό της. Ορθώς επισημαίνονται τρεις 
επιμέρους πτυχές για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης: α) έμφαση στην ενεργητική 
μάθηση και όχι στην απλή μετάδοσή της β) ο μαθητής να μαθαίνει πώς θα μαθαίνει δια 
βίου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και γ) συνεργατικές μέθοδοι 
διδασκαλίας, ώστε στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της κοινωνίας να καλλιεργείται η 
αρμονική συνύπαρξη με διαφορετικά άτομα και η αλληλοαποδοχή (Θεοφιλίδης, 2009). 
Ωστόσο, υποστηρίζεται συχνά πως η εκπαίδευση εκτός από διαχρονικούς σκοπούς, όπως 
είναι οι μορφωτικοί, λειτουργεί ως «κρατικός μηχανισμός» διαιώνισης του κοινωνικού 
συστήματος με σκοπό την ανανέωση και μετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας (Γκότοβος 
κ.ά., 1996). Και στην περίπτωση αυτή η κριτική του σχολείου συμπυκνώνεται στον 
χαρακτηρισμό του ως μηχανισμού κοινωνικής επιλογής, ο οποίος υπηρετεί κυρίως 
ορισμένες κοινωνικές τάξεις συντηρώντας ή και επιτείνοντας την εκπαιδευτική και 
κοινωνική ανισότητα (Ξωχέλλης, 2005). 

Επιβάλλονται, λοιπόν, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενα 
κενά στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Η Κριτική Παιδαγωγική, ως παιδαγωγική θεωρία και 
πρακτική, και ο Freire, ως θεωρητικός πυλώνας της και παιδαγωγός, συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Η παρούσα εργασία 
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στοχεύει στην αναζήτηση των θέσεων του Βραζιλιάνου παιδαγωγού στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα 
επιμέρους Α.Π.Σ. του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Κριτική Παιδαγωγική: Εννοιολογική προσέγγιση και σύντομη ιστορική 
εξέλιξη 

Η Κριτική Παιδαγωγική (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010) αναφέρεται σε ένα ρεύμα θεωρητικής 
σκέψης και πρακτικής, το οποίο εμφανίστηκε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εκπαιδευτική θεωρία και σε διδακτικές και μαθησιακές 
πρακτικές, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των μαθητών σχετικά με 
τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες και στον αγώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, η 
οποία θα στηρίζεται στην ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη (Νικολακάκη, 2011a). Ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Giroux το 1983 αντί του όρου «ριζοσπαστική 
παιδαγωγική», που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε (Νικολούδης, 2010 ), και στη συνέχεια 
από τους Aronowitz και McLaren, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του για τη συγκρότηση του 
περιεχομένου της. Η Κριτική Παιδαγωγική σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό, πολιτικό και 
ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής της. 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 αμφισβητήθηκε η εκπαίδευση ως θεσμός που 
εξαλείφει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, καθώς χρησιμοποιούνταν από τις 
ανώτερες τάξεις ως όργανο ελέγχου των κατώτερων και μετάδοσης της κυρίαρχης 
κουλτούρας. Κατά τον Apple η εκπαίδευση δεν κυριαρχείται από συναίνεση, αλλά 
χαρακτηρίζεται από πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές διαμάχες κατ’ αναλογία προς 
ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Συνεπώς, οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, για να διατηρήσουν 
την ηγεμονία τους, χρησιμοποιούν την εκπαίδευση ως μέσο δημιουργίας συναίνεσης των 
εξουσιαζόμενων, ώστε το κράτος να διατηρήσει τη νομιμοποίησή του. Ανάλογες απόψεις 
πρέσβευε και ο Giroux υποστηρίζοντας πως το σχολείο δεν μπορούσε να αναλυθεί έξω από 
το κοινωνικοοικονομικό του πλαίσιο. 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία στις ΗΠΑ των νεοφιλελεύθερων και 
συντηρητικών, οι οποίοι υπέταξαν την εκπαίδευση στην επιχειρηματική τάξη πραγμάτων 
χρησιμοποιώντας όρους όπως επιτυχία, αριστεία και πειθαρχία. Βασικό πυρήνα της 
Κριτικής Παιδαγωγικής αυτή τη δεκαετία αποτέλεσε η αξιοποίηση των παιδαγωγικών 
απόψεων των Dewey, Freire και Gramsci. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Aronowitz και Giroux επιχείρησαν να αναλύσουν 
βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης όπως είναι η θεμελίωση του περιεχομένου του 
αναλυτικού προγράμματος στη γνώση που προέρχεται από τις πολιτισμικές πηγές των 
μαθητών και η δικαιοδοσία των δασκάλων και των μαθητών κάθε σχολείου στην επιλογή 
του περιεχομένου και των μορφών διδασκαλίας. Επίσης, ο Giroux υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα ενός πολιτικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα συνδύαζε τους εκπαιδευτικούς 
αγώνες με τους ευρύτερους αγώνες για εκδημοκρατισμό, πλουραλισμό και ανασυγκρότηση 
της δημόσιας ζωής. Παράλληλα, οι Aronowitz και Giroux καταθέτουν προτάσεις για 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ζητώντας, μεταξύ άλλων, μετατροπή των σχολείων σε χώρους 
κριτικής εκπαίδευσης, ανάδειξη της δημοκρατίας σε βιωμένη εμπειρία και ουσιαστική 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Την ίδια δεκαετία ο Apple στρέφει τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά – πολιτικά ζητήματα, όπως είναι τα σχολικά 
εγχειρίδια ως κείμενα που νομιμοποιούν την κουλτούρα ορισμένων κοινωνικών ομάδων ή 
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η αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία με σκοπό τη διαμόρφωση ενημερωμένων 
πολιτών. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ο McLaren υποστήριξε ότι η επαναστατική Κριτική 
Παιδαγωγική πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό της γένεσης νέων τρόπων σκέψης σχετικά με το 
κράτος συνδέοντας την εκπαίδευση με την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη σημερινή εποχή 
(Kincheloe, 2011) είναι αναγκαία μία Κριτική Παιδαγωγική, η οποία θα αναφέρεται σε 
ολόκληρη την κοινωνική ζωή και όχι μόνο στη ζωή εντός του σχολείου, υποστηρίζοντας τη 
σημασία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τον ριζικό κοινωνικό, 
πολιτικό και εκπαιδευτικό μετασχηματισμό, τον οποίο μέχρι τώρα επαγγέλλεται, χωρίς 
όμως να του προσδίδει σαφή χαρακτήρα. 

Η συμβολή του Paulo Freire στην Κριτική Παιδαγωγική 

Στην πράξη η Κριτική Παιδαγωγική γεννήθηκε μέσα από το έργο του Βραζιλιάνου 
παιδαγωγού Paulo Freire, εξόριστου για 16 χρόνια ως ανατρεπτικού από το στρατιωτικό 
καθεστώς μετά το πραξικόπημα του 1964. Προσεγγίζει την παιδεία με ανανεωτικό τρόπο 
θεωρώντας πως η εκπαίδευση είναι αδιαχώριστη από την εξουσία και την ιδεολογία των 
κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες την κατασκευάζουν και ορίζουν τις μεθόδους, τα 
προγράμματα και το περιεχόμενό της, ώστε η κυρίαρχη κουλτούρα να εσωτερικεύεται από 
τις κυριαρχούμενες λαϊκές τάξεις, να αναπαράγονται οι σχέσεις καταπίεσης και 
εκμετάλλευσης και έτσι να διαιωνίζεται η καταπίεσή τους (Freire, 2009). 

Χωρίς να είναι ο ίδιος κριτικός παιδαγωγός, πρεσβεύει πως ο εκπαιδευτικός δεν θεωρεί 
τους εκπαιδευόμενους «άδεια δοχεία», που πρέπει να «γεμίσουν» με έτοιμη γνώση (Freire, 
1977), την οποία αργότερα απλώς επαναλαμβάνουν, ούτε διδάσκει την προσαρμογή στην 
κουλτούρα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Αντιθέτως, αντιμετωπίζει τους 
εκπαιδευόμενους ως φορείς δράσης με συγκεκριμένες απόψεις για τον κόσμο ζώντας σε 
συγκεκριμένες συνθήκες. Υποστηρίζει ένα σύστημα, στο οποίο το κέντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας μετατοπίζεται από τον δάσκαλο στον μαθητή (Aronowitz, 2011). Το γνωστικό 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης δεν είναι αποκομμένο από το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο εντάσσεται. 

Στη διαμόρφωση του περιεχομένου διδασκαλίας συμμετέχει ενεργά ο εκπαιδευτικός 
αξιοποιώντας τη γνώση και τη ζωντανή εμπειρία της καθημερινότητας των μαθητών. Οι 
μαθητές καλούνται να αμφισβητήσουν το σύστημα που ζουν και τη γνώση που τους 
προσφέρεται, να συζητήσουν πώς φαντάζονται το μέλλον τους και πώς θα αναμορφώσουν 
το σχολείο και την κοινωνία. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός ερευνά μαζί με τους 
εκπαιδευόμενους τον κόσμο, προκειμένου να γίνει αυτός κατανοητός με κριτικό τρόπο 
(Περράκη, 2007), να δουν ποια είναι η θέση τους στον κόσμο, ποιες είναι οι οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την ύπαρξή τους και πώς μπορεί να 
αλλάξει η ζωή και ο εαυτός τους μαζί με τον κόσμο προς το καλύτερο. Χάρη στην 
απελευθερωτική αγωγή οι μαθητές γνωρίζουν αληθινά και ολόπλευρα και 
εξανθρωπίζονται. 

Ο Λατινοαμερικάνος στοχαστής ήταν πάντα υπέρ του καθοδηγητικού χαρακτήρα της 
κοινωνικά μεταρρυθμιστικής εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας στην έννοια της πράξης αντί 
της θεωρίας. Πρόκειται για έναν ριζοσπάστη παιδαγωγό, ο οποίος αντιμετώπιζε την 
εκπαίδευση ως συνιστώσα μιας ευρύτερης κοινωνικοπολιτικής μεταβολής, αμφισβητώντας 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   117 

θεωρητικά και πρακτικά το κατεστημένο σχολείο. Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο να αναδεικνύει τη δημιουργική ικανότητα των 
μαθητών, να τους μαθαίνει να εμπλέκονται στη σχολική δραστηριότητα, να τους καθιστά 
υποκείμενα (Freire, 2009) και όχι παθητικούς συμμετέχοντες και να στοχεύει στην αλλαγή 
της κοινωνικής δομής, με απώτερο στόχο την απελευθέρωσή τους από κάθε μορφή 
καταπίεσης. Οι παιδαγωγικές του αντιλήψεις διακρίνονται για το ευρύ ανθρωπιστικό και 
πολιτικό τους περιεχόμενο, προσδιορίζοντας την απελευθερωτική παιδαγωγική πράξη. Ο 
Freire φέρνει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο του αγώνα για μια πιο δίκαιη, 
ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. 

Ο Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα 

Η συμβολή του Freire στον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στο Σάο Πάουλο. Μετά την 
επιστροφή του στη Βραζιλία το 1980 εντάχθηκε στο Κόμμα των Εργαζομένων και διορίστηκε 
στη θέση του Γραμματέα του Δημαρχιακού Γραφείου της Εκπαίδευσης στο Σάο Πάουλο 
(1989-1991). Η οπτική του για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο 
περιλαμβάνει δύο δομικά στοιχεία, τους σκοπούς και το περιεχόμενο, συγκροτείται από 
τρεις ουσιώδεις θέσεις (Γρόλλιος, 2005): α) κεντρικός πολιτικός σκοπός του αναλυτικού 
προγράμματος είναι ο ριζικός κοινωνικοπολιτικός μετασχηματισμός με σοσιαλιστική 
κατεύθυνση, ενώ κεντρικός εκπαιδευτικός σκοπός η διαμόρφωση κριτικής συνείδησης 
(Νικολακάκη, 2011b), ως κατάληξη μιας διαδικασίας που ο ίδιος αποκαλούσε 
συνειδητοποίηση και η οποία εννοείται ως απελευθερωτική πράξη β) ο προσδιορισμός του 
περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος στηρίζεται στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευόμενων για την κοινωνική πραγματικότητα, η γνώση συνδέεται με το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο, υπάρχει ενότητα θεωρίας και πρακτικής γ) απορρίπτεται κάθε 
αποκλεισμός απόψεων από το περιεχόμενο του προγράμματος· όλα τα υποκείμενα που 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση συμμετέχουν συλλογικά στη διαδικασία 
του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος, με βαρύνοντα τον ρόλο των συνεργατών 
και των ειδικών του προγράμματος. 

Η οπτική του Freire συνδέεται με δύο ουσιαστικές παραδοχές. Η πρώτη υπογραμμίζει τη 
βαθύτερη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνικοπολιτικού μετασχηματισμού, ενώ η 
δεύτερη εκλαμβάνει την εκπαίδευση ως πεδίο διαμάχης δύο αντίρροπων δυνάμεων, αυτής 
που επιδιώκει την αναπαραγωγή των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων και της 
κυρίαρχης ιδεολογίας και εκείνης που προωθεί την άμβλυνση των κοινωνικών και 
μορφωτικών ανισοτήτων και την αμφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Έτσι, ο 
χαρακτήρας του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος είναι ξεκάθαρα πολιτικός, 
καθώς δεν αποκόπτεται από τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες εντός και εκτός της 
εκπαίδευσης. 

Αναζητώντας τις θέσεις του Paulo Freire στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
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Η αναζήτηση της οπτικής του Freire στον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος στο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Ελλάδας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης στις 13 Μαρτίου 2003, αποτελεί ένα ενδιαφέρον εγχείρημα, παρόλο που δεν 
μπορεί ούτε να έχει, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, εξαντλητικό παρά μόνο 
επιλεκτικό χαρακτήρα ούτε να παραγνωρίσει το εντελώς διαφορετικό ιστορικοκοινωνικό 
περιβάλλον δημιουργίας τους. Συνίσταται στην καταγραφή και στον σχολιασμό, μέσα από 
τον λόγο του Freire, βασικών θέσεων αλλά και του σκεπτικού που διέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα 
Α.Π.Σ. 

Στο γενικό μέρος του νέου προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) αλλά και στο εισαγωγικό 
σημείωμα του προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), προκειμένου να 
θεμελιωθεί η ανάγκη για την αντικατάσταση των αναλυτικών προγραμμάτων, γίνεται λόγος 
για «κοινότοπη διαπίστωση της κοινωνικής ρευστότητας της εποχής μας, αυξανόμενη τάση 
της παγκοσμιοποίησης των πάντων, πολυπολιτισμική πραγματικότητα, ισχυρό 
ανταγωνιστικό πνεύμα που αναπτύσσεται σε κάθε πεδίο», «ραγδαία και συνεχή αύξηση της 
γνώσης και της πληροφορίας», «φαινόμενα διεθνοποίησης του πολιτισμού και 
παγκοσμιοποίησης» ως παράγοντες που «επιβάλλουν έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου 
του σχολείου με τελικό στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού 
περιβάλλοντος, ικανού να συμβάλλει στην αρμονική ένταξη του μαθητή στην κοινωνία», 
οδηγούν στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο «πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη δυναμική των καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής» και 
να πορεύεται στις συντεταγμένες ενός σχολείου, που πρέπει να είναι «μαθητοκεντρικό, 
βιωματικό και δημιουργικό με όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους, χώρος μάθησης, 
χαράς και ζωής και όχι μόνο στερεότυπης διδασκαλίας». 

Ασφαλώς, η επιλογή των παραπάνω παραδοχών, παραβλέποντας τον ατεκμηρίωτο και 
ασυστηματοποίητο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται (Γρόλλιος, 2003), αποσιωπά τις 
κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις ως γενεσιουργούς παράγοντες της 
αναγκαιότητας των εκπαιδευτικών μεταβολών και αποκρύπτει τον πολιτικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και τη συμβολή της στην κοινωνική αναπαραγωγή. 

Ως κύριοι άξονες του νέου προγράμματος, μεταξύ άλλων, προβάλλονται: «η παροχή γενικής 
παιδείας», «η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων 
του» και «η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους 
μαθητές». Αρχικά, τονίζεται η συμβολή της γενικής παιδείας, με την οποία «παρέχεται 
στους μαθητές η αξιόλογη γνώση και προωθείται η διασύνδεσή της με την καθημερινή 
ζωή». Η έμφαση στη μεταβίβαση «έγκυρης» σχολικής γνώσης υποδηλώνει πως η 
«τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, την οποία ο Freire αποδοκίμαζε, εξακολουθεί να 
επιβιώνει, καθώς ο εκπαιδευτικός παραμένει το υποκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας, 
ενώ οι μαθητές είναι απλώς τα αντικείμενα. 

Όσον αφορά τον δεύτερο άξονα, υπογραμμίζεται με αξιωματικό τρόπο πως «ο μαθητής θα 
πρέπει να μάθει στο σχολείο “πώς να μαθαίνει”, ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και 
δημιουργικά την παρεχόμενη γνώση, αλλά και “πώς να πράττει”, ώστε να μπορεί να 
εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή, στην κοινωνική του δραστηριότητα αλλά και στην 
επαγγελματική του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά». Ωστόσο, κατά 
τον Freire, μέσω του διαλόγου μαθητές και εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρώντας στρέφονται 
διαρκώς στην πραγματικότητα που βιώνουν, ανταλλάσσοντας τρόπους σκέψης, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτούν κριτική αντίληψη του κόσμου, να αμφισβητούν την 
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προηγούμενη γνώση τους, να γνωρίζουν αληθινά και ολόπλευρα, να κατευθύνονται σε νέα 
δράση και να εξανθρωπίζονται (Λιάμπας & Κάσκαρης, 2007). 

Τέλος, η παροχή σε όλους τους μαθητές ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης 
παρουσιάζεται να αποτελεί «βασική αρχή της δημοκρατικής κοινωνίας, ώστε το 
εκπαιδευτικό σύστημα να συμβάλλει στη διαδικασία άμβλυνσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων»· αναφέρονται ως παράδειγμα μαθητών που πρέπει να απολαμβάνουν ισότητα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα εκείνοι που ανήκουν σε «μειονότητες» και οι 
μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παραδοχή αυτή παρακάμπτει τον 
χωρισμό της κοινωνίας σε τάξεις, στρώματα και κοινωνικές ομάδες και παραβλέπει ότι το 
σχολείο συνεχίζει να είναι χώρος κοινωνικής διαμάχης. Πρέπει να επισημανθεί πως ο Freire 
θεωρούσε τους καταπιεζόμενους όχι ως κοινωνική τάξη αλλά ως ετερογενή συμμαχία 
κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι η φυλή, το φύλο και η 
κοινωνική τάξη (Γρόλλιος, 2005). 

Στο εισαγωγικό σημείωμα του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) η 
σύνταξη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των σχετικών Α.Π.Σ. παρουσιάζεται ως το «αποτέλεσμα 
πολύμηνης, κοπιαστικής και συνεργατικής προσπάθειας του συνόλου σχεδόν των μελών 
του προσωπικού του Π. Ι.» και επισημαίνεται πως «η επιτυχία υλοποίησης της πρότασης θα 
εξαρτηθεί από τη συμβολή και τη στήριξη όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης και των 
επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.». Επίσης, το προτεινόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. χαρακτηρίζονται 
ως «ο κατάλληλος «μορφωτικός μανδύας» με τον οποίο θα «εφοδιαστεί» ο μαθητής, για να 
αντιμετωπίσει επιτυχέστερα τις «μπόρες της ζωής» διαμορφώνοντας ο ίδιος το δικό του 
κοσμοείδωλο, τη δική του αντίληψη για τον κόσμο που θα ζήσει και πρέπει να αγαπήσει, τη 
δική του προσέγγιση στο πάντα ζητούμενο ευ ζην.». 

Ωστόσο, κατά τον Freire ο σχεδιασμός και η σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος δεν 
έπρεπε να γίνονται αποκλειστικά από τους συνεργάτες του προγράμματος και τους 
ειδικούς, ερήμην των ανθρώπων στους οποίους απευθυνόταν. Ο ίδιος τασσόταν υπέρ μιας 
συλλογικής διαδικασίας σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος από συνεργάτες, 
ειδικούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, ώστε και ο ρόλος των εκπαιδευτικών να 
μην περιορίζεται σε αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και 
κατευθύνσεων (Giroux, 2010) αλλά να έχουν δυνατότητα παρέμβασης και αυτενέργειας στο 
περιεχόμενο και στη μέθοδο διδασκαλίας, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ενεργητική 
συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του Α.Π.Σ. 

Όσον αφορά τους γνωστικούς ειδικότερα στόχους των επιμέρους Α.Π.Σ., καταγράφονται 
αυτολεξεί τα εξής: «Η ακριβής οριοθέτηση των γνωστικών στόχων για κάθε διδακτικό 
αντικείμενο μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς πρέπει να διδαχθεί…», ενώ 
παρακάτω, στη διδακτική μεθοδολογία, στις προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας 
εντάσσεται η συζήτηση, στην οποία επιτυγχάνεται η εμπλοκή και η ενεργός συμμετοχή του 
μαθητή «με κατάλληλες ερωτήσεις προβληματισμού, που είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται 
πριν από την πραγματοποίηση της διδασκαλίας». 

Για τον Freire όμως η κοινωνική διάσταση της γνώσης στηρίζεται στην αξιοποίηση του 
διαλόγου, μέσω του οποίου δάσκαλος και μαθητές στρέφονται στην πραγματικότητα που 
βιώνουν, την υποβάλλουν διαρκώς σε διερεύνηση και έτσι η γνώση δεν παράγεται από 
προκαθορισμένες ερωτήσεις, που στερούνται αυθεντικότητας και αυθορμητισμού και 
επιβάλλουν απλώς τη σκέψη του δασκάλου, αλλά πηγάζει από τη συζήτηση των 
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προβλημάτων της πραγματικότητας. Σ’ αυτή τη διαλογική σχέση η γνώση δεν 
ολοκληρώνεται ποτέ, αλλά εξετάζεται, επανεξετάζεται και βελτιώνεται συνεχώς (Freire, 
2009). Επιπλέον, κατά τον Freire η ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης δεν μπορούσε να 
στηριχτεί στην ανάπτυξη προσανατολισμένων στο περιεχόμενο «πακέτων» και οδηγιών 
χρήσης τους, τα οποία αφενός υποτιμούσαν την κριτική δυνατότητα των δασκάλων, 
επιβάλλοντάς τους τι και πώς θα διδάξουν, ορίζοντας επακριβώς σκοπούς, πορεία και 
μέθοδο διδασκαλίας, τρόπους αξιολόγησης, ακόμη και το χρονοδιάγραμμα των 
μαθημάτων, και αφετέρου εξέφραζαν την αλαζονεία των ειδικών, που επεξεργάστηκαν ένα 
«πακέτο», το οποίο οι δάσκαλοι όφειλαν να ακολουθήσουν ευλαβικά. 

Ενδεικτικά παραδείγματα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο 

Η απουσία του πνεύματος του Freire από το προτεινόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. μπορεί 
να καταδειχθεί εναργέστερα στο Α.Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο. Στη 
Διδακτική μεθοδολογία και ειδικότερα στην Οργάνωση της διδασκαλίας των 
προτεινόμενων διαθεματικών σχεδίων εργασίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η 
ακόλουθη υπόδειξη: «Ο διδάσκων έχει την ελευθερία να οργανώνει το μάθημα με τον 
τρόπο που θεωρεί προσφορότερο για την εκάστοτε διδακτική ενότητα, την οποία, όμως, 
είναι ανάγκη να συνδέει με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και τρόπους 
αξιολόγησης.». 

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σύγχρονα προβλήματα, στο οποίο αναφέρονται δύο 
διηγήματα: το Γραφείον Ιδεών (ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου, 2009) της συλλογής Αρνούμαι του Α. 
Σαμαράκη και το Γραφείον ευρέσεως εργασίας (ΚΝΛ Β΄ Γυμνασίου, 2009) της συλλογής Τα 
μηχανάκια του Μένη Κουμανταρέα. Ως στόχοι του πρώτου διηγήματος καταγράφονται οι 
εξής: «1) Να συζητήσουν οι μαθητές για καταστάσεις και φαινόμενα της σύγχρονης ζωής, 
όπως είναι η ένδεια των ιδεών και η εμπορευματοποίησή τους, τα «αεριτζίδικα» 
επαγγέλματα κ.λπ. 2) Να αναπτύξουν αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι στο ευκαιριακό, το 
εύκολο, το επίπλαστο.»· ως θεματικά κέντρα ορίζονται: «1) Στόχοι, επιθυμίες, όνειρα 2) 
Ανεργία και τυχοδιωκτισμός.» (ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, 2006). Ο στόχος 
του δεύτερου διηγήματος προσδιορίζεται ως εξής: «Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 
καίρια κοινωνικά προβλήματα: τη δυσκολία που έχουν οι νέοι να βρουν εργασία, την 
ανεργία και την αδυναμία πλήρους κοινωνικής ένταξης.»· καταγράφονται τρία θεματικά 
κέντρα: «1) Η ανάγκη των νέων να βρουν εργασία και να πετύχουν πλήρη κοινωνική ένταξη 
2) Ο απρόσωπος χαρακτήρας της υπαλληλικής ζωής 3) Προβλήματα προσαρμογής, 
αποφυγής των κοινωνικών συμβάσεων και αυθόρμητες νεανικές αντιδράσεις.» (ΚΝΛ Β΄ 
Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, 2006). Είναι χαρακτηριστική η απουσία από τα σχολικά 
εγχειρίδια «ενοχλητικών» ερωτήσεων ιδεολογικού περιεχομένου (Macedo, 2010; McLaren, 
2010), όπως: Γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία άνθρωποι χωρίς δουλειά; 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανεργίας σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο; Ποιος ευθύνεται για τη ραγδαία εξάπλωση αυτού του οξύτατου 
κοινωνικού προβλήματος; Τι θα κάνατε, αν ήσασταν αναγκασμένοι να ζείτε χωρίς να 
δουλεύετε; Πώς συμβιβάζονται τα υψηλά ποσοστά ανεργίας με ένα δημοκρατικό 
πολίτευμα, το οποίο επαγγέλλεται την ισότητα των πολιτών του; 

Το κείμενο του Α. Λασκαράτου «Ο κακός μαθητής» από το βιβλίο του Ιδού ο άνθρωπος 
(ΚΝΛ Γ΄ Γυμνασίου, 2006) αποτελεί ένα από τα έργα που αντιπροσωπεύουν τη λογοτεχνία 
στα Επτάνησα. Ο στόχος είναι: «Να γνωρίσουν οι μαθητές το αφηγηματικό είδος των 
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«χαρακτήρων», μέσα από το σατιρικό πνεύμα του Λασκαράτου» και θεματικά κέντρα 
αποτελούν: «1) Η αξία της μόρφωσης σε αντίθεση με την απαιδευσία 2) Οι αρνητικές 
συνέπειες της αμάθειας και η κοινωνική ανυποληψία των αμαθών.» (ΚΝΛ Γ΄ Γυμνασίου, 
Βιβλίο εκπαιδευτικού, 2006). Λείπουν, ωστόσο, από τα σχολικά εγχειρίδια ερωτήσεις, οι 
οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ερεθίσματα για γόνιμες συζητήσεις του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Καταγράφονται, ενδεικτικά, ορισμένες από αυτές: Ο 
θεσμός της δημόσιας εκπαίδευσης παρέχει πραγματικά σε όλους τους νέους ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες; Υπάρχουν, άραγε, παράγοντες που περιορίζουν την παροχή ίσων 
μορφωτικών ευκαιριών από τη δημόσια εκπαίδευση αφενός επιφέροντας αρνητικές 
συνέπειες για την πρόοδο των μη ευνοημένων νέων και αφετέρου αναπαράγοντας τις 
κοινωνικές ανισότητες; Η παιδεία πρέπει να αποτελεί παράγοντα κοινωνικής 
διαφοροποίησης των μελών του κοινωνικού συνόλου; Η επιτυχία στο σχολείο και τη ζωή 
είναι απλώς θέμα θέλησης, εξυπνάδας, επιμέλειας και φυσικών χαρισμάτων; Όσοι 
αποτυγχάνουν στο σχολείο φέρουν οι ίδιοι αποκλειστικά την ευθύνη και σε καμία 
περίπτωση το ίδιο το σχολείο ή η κοινωνία; Το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές ξεκινούν από 
την ίδια αφετηρία και μαθαίνουν τα ίδια πράγματα με τους ίδιους ρυθμούς, ανεξάρτητα 
από τις ανάγκες και τις ικανότητές τους, συνδέεται με τη σχολική αποτυχία και την 
επακόλουθη κοινωνική περιθωριοποίηση; Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το σχολείο και ο 
εκπαιδευτικός τις συνθήκες του οικογενειακού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος των μαθητών όπως και τις εμπειρίες της καθημερινότητάς τους (Freire, 
2009); Με ποιους τρόπους μπορεί να επαυξήσει ο εκπαιδευτικός το ενδιαφέρον των, 
αδύνατων κυρίως, μαθητών για τη συμμετοχή τους στην περιπέτεια της γνώσης; 

Συμπεράσματα 

Κατά τον Freire, για να επιτευχθεί η προώθηση του διαλόγου μαθητών και εκπαιδευτικών 
και η εμπλοκή των μαθητών στην παραγωγή της γνώσης απαιτείται κριτικός τρόπος 
κατανόησης και αντίληψης του κόσμου και ενασχόληση με τις βιωμένες εμπειρίες των 
μαθητών. Μόνο τότε οι μαθητές θα είναι σε θέση να διευρύνουν τους πνευματικούς τους 
ορίζοντες και να μάθουν να σκέφτονται διαφορετικά με στόχο τη δημιουργία μιας 
δικαιότερης κοινωνίας. Το υπάρχον Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα σχετικά Α.Π.Σ. του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος καθιστούν το όραμα του Freire για αλλαγή και ενανθρώπιση 
προς το παρόν δυσδιάκριτο και ανέφικτο. 
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Περίληψη. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει ενδεικτικές πτυχές αξιοποίησης 
των προσεγγίσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής από την εκπαιδευτική πολιτική κατά τη 
διαδικασία σχεδιασμού ενός σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις θέσεις των Freire, Apple, McLaren και Giroux, καθώς 
επίσης ανιχνεύεται και η δυνατότητα παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησής τους. 
Ειδικότερα, εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας των θεωρητικών αρχών της Κριτικής 
Παιδαγωγικής με τους ειδικούς στόχους και τη μεθοδολογία διδασκαλίας του 
Προγράμματος Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Με βάση τις 
περισσότερο προοδευτικές θέσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής απώτερος στόχος της 
όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας χρειάζεται να είναι η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 
–πολιτικής κυρίως– κατανόησης της κοινωνίας και η ανάληψη ενός ευρύτερου 
συλλογικού αγώνα για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισοτιμίας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Ωστόσο, η μεθερμήνευση των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής στην 
εκπαιδευτική πράξη προσλαμβάνει πιο συντηρητικό προσανατολισμό και περιορίζεται, 
ως επί το πλείστον, στην ενεργοποίηση της κριτικής, διερευνητικής και δημιουργικής 
σκέψης. 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική παιδαγωγική, Freire, Apple, McLaren, Giroux, Πρόγραμμα 
Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών 

Εισαγωγή 

Σε ένα σύγχρονο ολοένα και πιο σύνθετο διαρκώς αναμορφούμενο περιβάλλον, με βασικό 
χαρακτηριστικό έναν ιδιόμορφο συγκερασμό ταχύτητας, ρευστότητας και πολυπλοκότητας, 
ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το σχολείο αναδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστικός 
για την πολυδύναμη συγκρότηση των εκπαιδευόμενων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία 
η ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου ο μαθητής να 
θωρακιστεί επαρκώς και να καταστεί αυτοδύναμος στην όλη διαδικασία επιτυχούς 
διαχείρισης της σύνθετης περιρρέουσας πραγματικότητας. 

Σε θεσμικό επίπεδο οι κατευθυντηρίες γραμμές στο χώρο της εκπαίδευσης 
διαμορφώνονται από τα επίσημα κείμενα που σχεδιάζονται κεντρικά από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, τα Προγράμματα Σπουδών1, παρέχουν τις βασικές 
κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις για τη διδακτική σκοποθεσία/στοχοθεσία, τον 
προσδιορισμό της διδακτέας ύλης, τη διδακτική μεθοδολογία και τον τρόπο αξιολόγησης 
                                                           
1
 Προγενέστερα θεσμικά κείμενα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με πιο διευρυμένες αρμοδιότητες) είναι τα ΑΠΣ (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) 
και ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών). Τόσο τα προηγούμενα ΑΠΣ όσο και τα 
τωρινά ΠΣ υιοθετούν τη λογική του Curriculum, ενός σύγχρονου δηλαδή τρόπου οργάνωσης και δόμησης του 
αναλυτικού προγράμματος.  
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του μαθητή και του διδακτικού έργου (Φουντοπούλου, 2010: 45). Στην παρούσα εργασία η 
όλη εστίαση και διερεύνηση του βαθμού υλοποίησης των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής 
γίνεται στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. 

Γενικές κατευθύνσεις του ΔΕΠΠΣ και του ΠΣ των Αρχαίων Ελληνικών 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, βασικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η 
παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης, με στόχευση την ικανοποίηση των πολλαπλών αναγκών 
και ενδιαφερόντων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα στο ΔΕΠΠΣ αναφέρεται ενδεικτικά ότι 
η εκπαίδευση αποβλέπει στην προαγωγή των αξιών της δηµοκρατίας και του σεβασµού των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Επιπλέον, επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του µαθητή, η ενεργός πολιτειότητα (Κουγιουμτζής & Μπίκος, 2015) και η 
επιτυχής κοινωνική ένταξή του. Με βάση το θεσμικό κείμενο του ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303 / τχ. Β / 
10-03-2003), κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας χρειάζεται να είναι η: 

α. Παροχή γενικής παιδείας. 
β. Καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του. 
γ. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές. 
δ. Ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας. 
ε. Ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η 

υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς. 
στ. Προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας. 
ζ. Φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη. 
η. Ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
 

Ειδικότερα, με βάση το ΦΕΚ 156 (τχ. Β΄/22-01-2015), που θεσμοθετεί το νέο ΠΣ για την 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Λύκειο, επιδιώκεται η ενίσχυση της επαφής 
των μαθητών με τις πνευματικές δημιουργίες των Αρχαίων Ελλήνων, οι οποίες 
γονιμοποίησαν το νεοελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παράλληλα με την ενίσχυση της 
γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών επιζητείται η κατανόηση των πολιτισμικών 
εκφάνσεων και του αξιακού συστήματος του αρχαίου κόσμου. Επιπροσθέτως, οι επιμέρους 
στόχοι συνάπτονται με την κατανόηση των συνθηκών και των αξιών υπό τις οποίες 
θεμελιώθηκε η δημοκρατία, τη συνειδητοποίηση ότι οι απαρχές των επιστημών ανάγονται 
στην αρχαία ελληνική σκέψη, την καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών και 
την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος γραμματισμών2 (Κουγιουμτζής, 2015β). 

Πριν επιχειρηθεί η διερεύνηση των πιθανών εκφάνσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, θα γίνει η διερεύνηση της βαθύτερης έννοιας της και των 
παραμέτρων που τη στοιχειοθετούν. 

 

                                                           
2
 Γλωσσικός γραμματισμός (: ικανότητα κατανόησης ενός αρχαίου κειμένου και απόδοσης του στον 

νεοελληνικό λόγο), γραμματειακός/κειμενικός γραμματισμός (: ικανότητα αναγνώρισης των διαφόρων 
γραμματειακών ειδών), κριτικός γραμματισμός (: ικανότητα κατανόησης των ιδεών και αξιών ενός κειμένου, 
και σύγκρισή τους με τις αξίες της σύγχρονης εποχής) και ψηφιακός γραμματισμός (: ικανότητα αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που παρέχει η ανάπτυξη των ΤΠΕ στην αναζήτηση και διαχείριση της γνώσης). 
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Διερεύνηση της έννοιας της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Η Κριτική Παιδαγωγική, στην πιο μαχητική της διάσταση, έχει ως βασική προσέγγιση την 
ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να «αποκωδικοποιούν» τις «κρυμμένες έννοιες» και 
τις «κρυμμένες δυνάμεις» οι οποίες κινούν τον κόσμο, να κατανοήσουν τη θέση τους σε 
αυτόν, να ανιχνεύσουν τις αντιφάσεις που τον διακρίνουν και να επιτύχουν την προσωπική 
τους απελευθέρωση, που απορρέει από τη σφυρηλάτηση της κριτικής τους συνείδησης. 
Απώτερος στόχος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας χρειάζεται να είναι η επίτευξη ενός 
υψηλότερου επιπέδου, όχι μόνο από επιστημολογική άποψη αλλά κυρίως από πολιτική, 
κατανόησης της κοινωνίας και, μεσοπρόθεσμα, η ανάληψη ενός ευρύτερου συλλογικού 
πολιτικού αγώνα, προκειμένου –μέσω της αμφισβήτησης των καταπιεστικών κοινωνικών 
συνθηκών– να διαμορφωθεί μια κοινωνία ισοτιμίας και κοινωνικής δικαιοσύνης (Γρόλλιος, 
2003: 66-70; McLaren, 2006; Νικολακάκη, 2011: 17). 

H έννοια της Κριτικής Παιδαγωγικής παρουσιάστηκε στην Ελλάδα από το Θεόφραστο Γέρου 
στη δεκαετία του 1970 και διασυνδέθηκε με την παιδαγωγική του Freire, ενώ ακολούθως, 
στην επόμενη δεκαετία, ο ίδιος παιδαγωγός τη διασυνέδεσε με την έννοια της αντίστασης η 
οποία προβλήθηκε στις H.Π.A. από τους Apple και Giroux (Γρόλλιος, 2003: 66-69). 
Γενικότερα, το κίνημα της Κριτικής Παιδαγωγικής αφορμάται από τη μαρξιστική θεωρία 
(Μανιάτης, 2006: 140; Νικολακάκη, 2011: 17) και τις κριτικές προσεγγίσεις της Σχολής της 
Φραγκφούρτης (Horkheimer, Adorno και Marcuse), ο οποίες συναμφότερα τεκμηριώνουν 
θεωρητικά το πλαίσιο υλοποίησης διδακτικών ενεργειών και τεχνικών (Φουντοπούλου, 
2010: 37). Με βάση τους Carr & Kemiss (ετεροαναφορά από Μανιάτης, 2006: 140), ο όρος 
Κριτική Παιδαγωγική συνάπτεται προς την παιδαγωγική θεωρία, αλλά και τις στρατηγικές 
διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες αποβλέπουν στην καλλιέργεια της κριτικής συνείδησης 
του υποκειμένου, και μέσω αυτής στην ενεργό αντίσταση ενάντια στις καταπιεστικές 
συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος (Petrou, 2012). 

Ακολούθως εκτίθενται οι βασικές θέσεις κορυφαίων σκαπανέων του πεδίου της Κριτικής 
Παιδαγωγικής και στη συνέχεια διερευνάται ο βαθμός επίδρασης της εξεταζόμενης έννοιας 
στη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας και Γραμματείας. 

Σκαπανείς της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Freire 

Ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo Freire, με το έργο του Η Αγωγή του Καταπιεσμένου, 
θεωρείται θεμελιωτής της Κριτικής Παιδαγωγικής. Όπως υποστηρίζει ο McLaren (2006), 
κανένας δεν έχει κάνει περισσότερα από τον Freire για να προωθήσει το ρόλο της 
εκπαίδευσης ως πράξη ελευθερίας. Η γενικότερη αντίληψή του είναι ότι το σχολείο ως 
φορέας εκπαίδευσης έχει διπλή λειτουργία: Άλλοτε συμβάλλει στη διαδικασία αποδοχής –
εκ μέρους των μαθητών– των παραμέτρων του καθιερωμένου συστήματος και κατ’ 
επέκταση στη λειτουργική ενσωμάτωση των ιδίων σε αυτό˙ ενώ άλλοτε λειτουργεί ως 
εφαλτήριο για την πραγμάτωση και κατάκτηση της ελευθερίας, με την έννοια ότι παρέχει 
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ασκήσουν βαθύτομα τις νοητικές και 
πνευματικές τους δυνάμεις, εντός ενός πλαισίου που ευνοεί πολυδύναμα τον κριτικό 
στοχασμό, τη δημιουργικότητα και την υιοθέτηση της αντίληψης ότι η ποιοτική 
αναμόρφωση του κόσμου είναι εφικτή, μέσα από επίμονες συντονισμένες συλλογικές 
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διαδικασίες. Ο Freire πρεσβεύει ότι οι μαθητές χρειάζεται να καταστούν αυτόνομες, 
υπεύθυνες και αυτοδύναμα συγκροτημένες προσωπικότητες, ικανές να μεταστοιχειωθούν 
από παθητικά αντικείμενα των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε ενεργά, κριτικά και 
διερευνητικά στοχαστικά υποκείμενα (McLaren, 2013). Αυτή, λοιπόν, η αναμόρφωση είναι 
δυνατό να επιτευχθεί μέσω της μετασχηματιστικής μάθησης (Νικολακάκη, 2011: 17; 
Σκορδούλης, 2013: 12).  

Έτσι, η εκπαίδευση θα παύσει να έχει αποταμιευτικό χαρακτήρα και θα αρθεί το 
στερεότυπο σχήμα ο δάσκαλος που έχει γνώσεις να ενεργεί διδακτικά, να εκθέτει τις 
γνώσεις του στους αδρανείς μαθητές του, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές, που από μόνοι τους δε 
μαθαίνουν τίποτε, διαμορφώνουν την ψευδαίσθηση ότι ενεργούν μέσα από την ενέργεια 
του δασκάλου (Γρόλλιος, 2003: 70-73). Η παιδαγωγική του Freire ορίζει ότι η γνώση από 
μόνη της, όπως δίνεται από το σχολείο, δεν μπορεί να μετασχηματίσει τη ζωή. Mόνο η 
μετατροπή της γνώσης σε δράση μπορεί να το επιτύχει αυτό. Το έργο του Freire, λοιπόν, 
προσφέρει τη διαλεκτική αντιπαράθεση του τι είναι κάποιος και τι μπορεί να γίνει, καθώς 
ξεκινά από την εμπειρική γνώση και την αναβαθμίζει μέσα από το διαλογικό κριτικό 
στοχασμό. H παιδαγωγική του Freire δεν έχει τέλος, δεν τελειώνει με την απόκτηση και την 
κατοχή των γνώσεων, είναι διαδικασία αενάου εξέτασης και επανεξέτασης της γνώσης, με 
στόχο τη μεταστοιχείωσή της σε ποιοτική ανθρωποκεντρική και απελευθερωτική δράση 
(McLaren, 2006). 

Apple 

Η Κριτική Παιδαγωγική του Freire προσέλαβε την έννοια του αγώνα για αντίσταση και 
προβλήθηκε στις H.Π.A. από τους Apple και Giroux. Μάλιστα, ο Michael Apple, 
επηρεασμένος από την εκτεταμένη ανισότητα της Αμερικανικής κοινωνίας και τις 
εξουσιαστικές εκφάνσεις που διαπιστώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης, προέκρινε την 
ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων που έχουν αυτές στη συγκρότηση της προσωπικότητας και 
κοσμοαντίληψης των μαθητών.  

Στη συνείδηση του Apple τα σχολεία είναι αλληλένδετα με την πολιτική και οικονομική ζωή. 
Ακόμη περισσότερο υποστηρίζει ότι γενικότερα η όλη διαδικασία της εκπαίδευσης 
προσλαμβάνει χαρακτήρα πολιτικό. Μάλιστα, καθώς διατείνεται, ο χώρος της εκπαίδευσης 
είναι πλήρως εμποτισμένος από την πολιτική, με την έννοια οι παρεχόμενες γνώσεις, που 
ορίζονται από τα ΑΠ, έχουν άμεση συνάφεια με ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές επιλογές και δυναμικές. Ειδικότερα εστίασε στο γεγονός ότι η 
σχολική γνώση αντανακλά την εξουσία, καθώς διασυνδέεται με τις εμπορικές συναλλαγές 
της καθημερινής ζωής στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Εξάλλου, υποστηρίζει ότι οι ανωτέρω 
παρεχόμενες γνώσεις αποβλέπουν στη διατήρηση των υπαρχουσών κοινωνικοοικονομικών 
και πολιτισμικών ρυθμίσεων και νομιμοποιήσεων, που έχουν ως στόχο την περιφρούρηση 
του status quo της ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας (Apple, 2014). 

McLaren 

Συναφής είναι και η αντίληψη του McLaren, ο οποίος έδωσε νέα προοπτική στην Κριτική 
Παιδαγωγική. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι, καθώς το καθιερωμένο σύστημα αδυνατεί να 
αντιταχθεί στο ευρύτερο και διαρκώς διογκούμενο αγωνιστικό κίνημα της Κριτικής 
Παιδαγωγικής, προκειμένου να το αποδυναμώσει επιχειρεί να το χειραγωγήσει και να το 
μετασχηματίσει σε μια πιο ήπια εκδοχή του. Έτσι, ενώ η αρχική στόχευση της Κριτικής 
Παιδαγωγικής περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τον αγώνα για την αναμόρφωση της κοινωνίας 
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κατά ένα δικαιότερο και πιο κοντά στις ανάγκες του καθημερινού ανθρώπου τρόπο, η 
μεταμοντέρνα προσέγγιση τόσο της Κριτικής Παιδαγωγικής όσο και των προσεγγίσεων του 
Freire εστιάζει στην ανάδειξη της αξίας των μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων στο χώρο της 
εκπαίδευσης και στην εμφανή περιστολή της γενικότερα ασκούμενης κοινωνικής κριτικής 
(Σκορδούλης, 2013: 12-15). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η υιοθέτηση της ηπιότερης έκφανσης της Κριτικής 
Παιδαγωγικής προσλαμβάνει τη διάσταση της “κριτικής επικοινωνιακής διδασκαλίας”. 
Βασική προτεραιότητα της παιδαγωγικής αυτής προσέγγισης είναι η πρόκριση της 
υιοθέτησης κριτικής στάσης εκ μέρους των μαθητών και η μετάβαση από την παθητικότητα 
και χειραγώγηση στην ενεργητικότητα και χειραφέτηση (Kοσσυβάκη, 1997 & 2004). Βέβαια, 
η κριτική που ασκείται στην προσέγγιση αυτή είναι ότι το σχολείο νοείται ως αυθύπαρκτη 
οντότητα, καθώς η αναφορά που γίνεται στις έννοιες της κριτικής, ισοτιμίας, στοχασμού και 
χειραφέτησης εγκλείονται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σχολείου, η σχέση 
εκπαίδευσης - κοινωνίας περιθωριοποιείται, ενώ διαπιστώνεται εμφανής διαφοροποίηση 
από την επαναστατική παιδαγωγική αντίληψη του Freire (Γρόλλιος, 2003: 70-74). 

Αυτός, λοιπόν, είναι και ο λόγος που ο McLaren την τελευταία δωδεκαετία μετακινήθηκε 
από την αποδυναμωμένη, πλεόν, έννοια της Κριτικής Παιδαγωγικής, σε αυτήν που ο ίδιος 
ονομάτισε ως Επαναστατική Κριτική Παιδαγωγική. Το ευρύτερο πνεύμα που προσδίδει στην 
ανανεωμένη αυτή μορφή της παιδαγωγικής προσέγγισης συνάπτεται με τον ολομέτωπο 
αγώνα για την απομείωση των κοινωνικών αδικιών, η οποία μπορεί να επέλθει μέσα από 
την κοινωνική σύγκρουση και την αμφισβήτηση του πυρήνα της νεοφιλελεύθερης 
καπιταλιστικής εκπαίδευσης (Σκορδούλης, 2013: 12-15). 

Ο προωθημένος επαναστατικά παιδαγωγικός στοχασμός του McLaren δεν αρκείται μόνο 
στην υιοθέτηση προοδευτικών διδακτικών πρακτικών στα σχολεία. Το αίτημα της 
Επαναστατικής Κριτικής Παιδαγωγικής σε ένα πρώτο ηθικό επίπεδο είναι η χειραφέτηση 
και η κατάργηση της εκμετάλλευσης να καταστεί σκοπός της εκπαιδευτικής πράξης, ενώ σε 
ένα περισσότερο καθαρά πολιτικό η στόχευση είναι η συγκρότηση μιας δημοκρατικής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας (McLaren, 2006). 

Giroux 

H έννοια της Κριτικής Παιδαγωγικής σχηματοποιείται με το έργο του Ηerny Giroux. O ίδιος 
αξιοποιεί τον προοδευτισμό του Dewey, τη μετασχηματιστική παιδαγωγική του Freire, τα 
έργα του Pinar και των αναθεωρητών του αναλυτικού προγράμματος. Παράλληλα, 
αξιοποιεί το πολιτιστικό κεφάλαιο του Bourdieu, τo ριζοσπαστικό δημοκρατικό έργο του 
Aronowitz και την κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης. Έτσι, καθιερώνει την 
Κριτική Παιδαγωγική ως ένα δυναμικό χώρο σπουδής και πράξης (Κουγιουμτζής, 2015α).  

Όπως υποστηρίζει ο Γρόλλιος (2009), η κριτική παιδαγωγική προσέγγιση του Giroux εστιάζει 
«στην ενδυνάμωση των μαθητών και στη διαδικασία μετασχηματισμού της κοινωνικής 
τάξης πραγμάτων, με βάση τα συμφέροντα μιας δημοκρατίας μεγαλύτερης δικαιοσύνης και 
ισότητας.» 

Με βάση τη γενικότερη παιδαγωγική εκτίμηση του Giroux (1988, 1994) ιδιαίτερα σημαντική 
είναι η συνεισφορά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως 
“αναμορφωτές διανοούμενοι”. Άλλωστε, βασικά γνωρίσματα της δράσης τους χρειάζεται 
να είναι ο κριτικός στοχασμός, αναφορικά προς την ιστορική και κοινωνική διάσταση των 
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αναπαραστάσεων και των αξιών, καθώς επίσης και η κριτική διερεύνηση των τρόπων με 
τους οποίους οι εξουσιαστικές σχέσεις αποτυπώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Καζταρίδου, 2011: 85-86). 

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η Κριτική Παιδαγωγική έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, η 
μεταμοντέρνα προσέγγισή της εστιάζει στην ανάδειξη της αξίας των μαθητοκεντρικών 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και της κριτικής εγερσιμότητας των μαθητών (Σκορδούλης, 
2013: 14-15). Επομένως, και η πραγμάτωση των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών –υπαγόμενη μέσα στο ευρύτερο αυτό παιδαγωγικό 
πλαίσιο– περιορίζεται στις ανωτέρω αυτές διαστάσεις.  

Κριτική Παιδαγωγική και μάθημα Αρχαίων Ελληνικών 

Με βάση τις θέσεις του Giroux (1997: 132-140), η εφαρμογή της Κριτικής Παιδαγωγικής στο 
πεδίο της διδακτικής πρακτικής εστιάζει (Φουντοπούλου, 2010: 37; Ott & Burgchardt, 2013: 
19-21): 

α. Στην ποιοτική αναπροσαρμογή του ρόλου του διδάσκοντα, που θα λειτουργεί ως 
καθοριστικός και συνεργατικός πόλος δυναμικής δόμησης της γνώσης. 

β. Στην καλλιέργεια του διαλόγου, που θα αμβλύνει την αίσθηση της παθητικής μεταφοράς 
της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή και θα ενισχύσει τη δυναμική – ενεργητική 
προσέγγιση του διδασκόμενου αντικειμένου. Μάλιστα αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί 
να λειτουργήσει ως προϋπόθεση για προαγωγή της κριτικής ανάλυσης και ως εφαλτήριο 
για ανάληψη κοινωνικής και πολιτικής δράσης –και μέσω αυτών μπορεί να επιτευχθεί η 
δρομολόγηση του κοινωνικού μετασχηματισμού. 

γ. Στην ενδυνάμωση της κριτικής συνείδησης και την προώθηση μιας ενισχυμένης αίσθησης 
της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. 

δ. Στην αναγνώριση της δυνατότητας των μαθητών να αναπαριστούν και να κατανοούν τον 
κόσμο με διαφορετικούς τρόπους. 

ε. Στη βιωματική διάσταση της παιδαγωγικής, η οποία μέσω της αξιοποίησης των βιωμένων 
εμπειριών των μαθητών θα δρομολογήσει την παραγωγή της γνώσης και θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της κατανόησης. 

στ. Στην προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, μέσω της παροχής της 
δυνατότητας ελεύθερης έκφρασης και αξιοποίησης ποικίλων και διαφοροποιούμενων 
ιδεών. 

Λειτουργικότητα της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Βέβαια, αυτές οι εκτιμήσεις δεν αναιρούν το γεγονός ότι η Κριτική Παιδαγωγική έχει έναν 
χειραφετητικό και μετασχηματιστικό χαρακτήρα, που αποβλέπει στην εκτεταμένη 
αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέσω αυτής στην αλλαγή της κοινωνίας. 
Άλλωστε, η Κριτική Παιδαγωγική δεν αρκείται σε διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον 
αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά αποβλέπει στο ριζικό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια, στρατηγικές διδασκαλίας, 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών) (Μανιάτης, 2006: 141). 
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Η επικοινωνία διδασκόντων/μαθητών νοείται ως μια γόνιμη εκπαιδευτική διαδικασία 
κριτικής ανάλυσης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συμβάντων-καταστάσεων, αποτελεί 
απαρχή διαμόρφωσης της κριτικής συνείδησης και λειτουργεί ως ένα πρώτο καθοριστικό 
βήμα μιας διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού.  

Λειτουργική Εκπαίδευση - Κριτική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία 

Με βάση τις προσεγγίσεις τόσο της Λειτουργικής Εκπαίδευσης του Claparède όσο και της 
Κριτικής Παιδαγωγικής διαμορφώνονται οι νέες κατευθύνσεις της διδακτικής μεθοδολογίας 
(Κοσσυβάκη, 2004: 47, ετεροαναφορά από Φουντοπούλου, 2010: 38): 

i. Ευνοείται η δυνατότητα ανεμπόδιστης έκφρασης των προσωπικών θέσεων των 
μαθητών, η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η αποδόμηση και αναδόμηση της 
γνώσης με διαδικασίες και κριτήρια υποκειμενικότητας. 

ii. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως σύμβουλος, συνεργάτης και διευκολυντής της 
διαδικασίας της μάθησης. 

iii. Ο μαθητής αποκτά ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο –διατυπώνει υποθέσεις, 
αμφιβάλλει, αμφισβητεί, ερευνά, αξιολογεί. 

iv. Αξιοποιούνται νέες τεχνικές στη διδασκαλία, που πραγματώνουν τη νέα διδακτική 
φιλοσοφία –α. σχέδια δράσης, β. ομαδοσυνεργατική μάθηση, γ. παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., δ. διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, 
και ε. αξιοποίηση του διαλόγου. 

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών 

Με γνώμονα, λοιπόν, το ανωτέρω συρρικνωμένο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της 
Κριτικής Παιδαγωγικής, επιχειρείται η ενδεικτική σταχυολόγηση θέσεων του νέου 
Προγράμματος Σπουδών των Αρχαίων Ελληνικών για το Λύκειο (ΦΕΚ 156/2015) οι οποίες 
συνάδουν με τις θέσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής. Συγκεκριμένα: 

 Στους Γενικούς Σκοπούς και Στόχους του μαθήματος αναφέρεται «η καλλιέργεια του 
κριτικού γραμματισμού (: ικανότητα κατανόησης των ιδεών και αξιών ενός κειμένου, 
και σύγκρισή τους με τις αξίες της σύγχρονης εποχής)». 

 Στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας τονίζεται ότι επιδιώκεται «η αποθάρρυνση, μέσω 
εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, της μηχανιστικής απομνημόνευσης της 
μετάφρασης, καθώς η μετάφραση παράγεται μέσα από συνεργατικές τεχνικές 
(ανάθεση εργασίας σε ομάδες)». [...] Ακόμη, «η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της 
γνώσης, η διαλογική μέθοδος και οι καινοτόμες δράσεις (ψηφιακά σενάρια 
διδασκαλίας κ.λπ.), βιωματικές δραστηριότητες, ερευνητικές εργασίες». Συνακόλουθα 
«η δημιουργική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και 
η αξιοποίησή τους κατά τρόπο που θα τις μετατρέπει σε “ευρετικό” εργαλείο στη 
διαδικασία κατάκτησης και μετάδοσης της γνώσης». 

 Στους Σκοπούς της Διδασκαλίας του μαθήματος για την Α΄ Λυκείου αναφέρεται ότι οι 
σκοποί διδασκαλίας εστιάζουν στην «ανάπτυξη της κριτικής σκέψης: έμφαση στις 
δεξιότητες σύγκρισης, αιτιολόγησης και οργάνωσης δεδομένων, ως διακριτών 
βημάτων προς την ερμηνεία και την εξαγωγή συμπερασμάτων». 
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 Στους γενικότερους Σκοπούς της Διδασκαλίας στο Λύκειο υπάγεται και «η 
προσαρμογή των γραμματισμών, από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, και επιδιώκεται ο 
μαθητής να κατακτήσει τα επόμενα στάδια: α) του λειτουργικού χρήστη (ώστε να 
μπορεί να εφαρμόζει τη γνώση που έχει διδαχθεί ανά ενότητα) β) του δημιουργού (σε 
αυτό το στάδιο ο μαθητής δημιουργεί καινούργιες μορφές, διαμορφώνει και αλλάζει 
τη μορφή και το νόημα της φράσης ή του κειμένου) γ) του κριτικού αναλυτή (επεξηγεί, 
κατανοεί)». 

 «Κατά τη διδασκαλία της Αντιγόνης και της Δραματικής Ποίησης, γενικότερα, στη Β΄ 
Λυκείου: [...] συνδυάζονται οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας με την 
ομαδοσυνεργατική, τη βιωματική και τη διερευνητική/ανακαλυπτική εργασία. Οι 
διδακτικές πρακτικές πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και ευρηματικότητα και 
να ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έκφρασης, όπως η υιοθέτηση 
διαφορετικής οπτικής γωνίας, η υποστήριξη ή ανασκευή των απόψεων των τραγικών 
ηρώων (παιχνίδι ρόλων, αγώνας λόγων), η επαλήθευση μιας άποψης για το έργο του 
Σοφοκλή, η διαθεματική προσέγγιση, η θεατρική απόδοση του έργου από τους 
μαθητές». 

 Στους Σκοπούς και Στόχους, κατά τη διδασκαλία των Ρητορικών Κειμένων της Β΄ 
Λυκείου, αναφέρεται ότι «με τη διδασκαλία του ρητορικού λόγου του Λυσία 
επιδιώκεται οι μαθητές να: [...] αξιολογούν το επιχείρημα ως προς την ορθότητά του 
(κριτικός γραμματισμός)· [...] να επιχειρηματολογούν, συμμετέχοντας σε παιχνίδι 
ρόλων ή δρώμενα... (βιωματική μάθηση) [...] αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 
αυτενεργούν και να συναποφασίζουν μέσα από συνεργατικές διαδικασίες...» 

 Στους Σκοπούς της Διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
της Γ΄ Λυκείου επισημαίνεται ότι «τα κλασικά γράμματα συνιστούν “μέγιστον 
μάθημα” ελευθερίας και δημοκρατίας [...]. Άλλωστε ο κλασικός στοχασμός με την 
κορυφαία έκφανσή του, τη φιλοσοφία ως γρηγορούσα πνευματική πράξη, αποβλέπει 
στην αυτογνωσία του ανθρώπου και στην κατάκτηση της αρετής ως γνώμονα ηθικού 
και πολιτικού βίου εδραιωμένου στη δικαιοσύνη. [...] να κατακτήσουν έναν 
προσωπικό κώδικα ανθρωποκεντρικά προσανατολισμένο υπό όρους 
παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας· να συνειδητοποιήσουν ότι η ταυτότητα 
συνιστά ετερότητα·  να διακρίνουν τις θέσεις, που υποστηρίζει ο στοχασμός, από τα 
επιχειρήματα που τις τεκμηριώνουν, τον δογματισμό από την ορθολογικότητα, την 
αυθαιρεσία από την απόδειξη...» 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής, γενικότερα στην εκπαιδευτική πράξη 
και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Σπουδών των Αρχαίων Ελληνικών, περιορίζεται στην 
ενεργοποίηση της κριτικής, διερευνητικής και δημιουργικής σκέψης. Παράμετροι οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο νέο ΠΣ των Αρχαίων Ελληνικών και συνάπτονται με τις αρχές και τις 
θέσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού, η 
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της γνώσης, η διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, η 
παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών και η συναπόφαση 
μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού 
φιλοσοφικού στοχασμού ως γρηγορούσας πνευματικής πράξης, η προσπέλαση της 
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αυτογνωσίας του ανθρώπου και η κατάκτηση της αρετής ως γνώμονα ηθικού και πολιτικού 
βίου εδραιωμένου στη δικαιοσύνη και στην αρετή, η κατάκτηση ενός προσωπικού κώδικα 
ανθρωποκεντρικά προσανατολισμένου υπό όρους παγκοσμιοποίησης και 
πολυπολιτισμικότητας, καθώς επίσης και η συνειδητοποίηση ότι η ταυτότητα συνιστά 
ετερότητα. 

Όπως υποστηρίζει ο McLaren (2006), «Zούμε σε δυστυχισμένους καιρούς, εν τω μέσω μιας 
παγκόσμιας ηγεμονίας που στηρίζεται στην απάτη και τη λεηλασία. Όμως, το συναίσθημα 
της δυστυχίας δεν έρχεται στην επιφάνεια και δε γίνεται δράση για κάτι συγκεκριμένο. Oι 
Dinerstein και Neary (1999) θεωρούν ότι η αδυναμία αυτή οφείλεται στην κρίση της 
θεωρίας και στην κατάσταση της “δυστοπίας” (disutopia») που επικρατεί, της ανυπαρξίας 
δηλαδή ενός εναλλακτικού οράματος, μιας ουτοπίας». 

Η εναλλακτική αυτή δυναμική μπορεί, δυνητικά, να παρασχεθεί μέσα από την ευρύτερη 
πραγμάτωση των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής, που εστιάζει στην ενεργοποίηση της 
κριτικής συνείδησης, η οποία θεωρείται προαπαιτούμενο μιας συλλογικής πολιτικής 
διεκδίκησης και ενός οράματος για μία δημοκρατική κοινωνία (Τσιάμη, 2013: 25-26). 
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³ Εκπ/κός ΠΕ03, 2ο Λύκειο Περιστερίου  

Περίληψη. Τα εκπαιδευτικά κόμικ είναι σύνολα εικόνων σε σκόπιμη αλληλουχία, που  
απευθύνονται με τρόπο άμεσο και ευχάριστο στα δεδομένα των αισθήσεων, του 
συναισθήματος και της αντίληψης. Με αυτά, και με βάση ένα σενάριο, μπορούν να 
διδαχθούν σύνθετες έννοιες με κατανοητό τρόπο. H  διδακτική  μας παρέμβαση 
«Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ» προέκυψε από τον 
προβληματισμό μας σχετικά με την αναγκαιότητα εξεύρεσης μεθόδων προσέγγισης  
διδακτικών αντικειμένων, οι οποίες να επιτρέπουν τον δημιουργικό τρόπο σκέψης, να 
ενισχύουν την εμπλοκή των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να 
ενθαρρύνουν τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με τον διδάσκοντα. Οι 
μαθητές/τριές μας, λοιπόν, εργαζόμενοι/ες ομαδοσυνεργατικά και χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο λογισμικό, αναπαράστησαν μαθηματικούς συλλογισμούς με ψηφιακά 
σχέδια κόμικ, τους οποίους και παρουσίασαν στη σχολική κοινότητα. Από την 
αξιολόγηση της παραπάνω διαδικασίας προέκυψε πως τα εκπαιδευτικά κόμικ 
αντιπροσωπεύουν ένα παιδαγωγικό μέσο που μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, 
τόσο για τους μαθητές/τριες, όσο και για τη σχολική μονάδα.  

Λέξεις κλειδιά: αυτονομία σχολικής μονάδας, καινοτόμος δράση,  ψηφιακά 
εκπαιδευτικά κόμικ, διδακτική παρέμβαση, διδακτική Μαθηματικών   

Εισαγωγή 

Ακόμα και σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το ελληνικό, αφήνεται στη 
σχολική μονάδα περιθώριο σχετικής αυτονομίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει μια δική της «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική, γεγονός που επιτρέπει στο 
πλαίσιό της να αναπτύσσονται διαφόρων τύπων εκπαιδευτικές καινοτομίες, όπως η 
εφαρμογή παιδοκεντρικών διδακτικών μεθόδων, η ευέλικτη οργάνωση της διδασκαλίας, η 
ανάπτυξη  συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της 
τοπικής κοινωνίας κτλ. (Μαυρογιώργος, 2008 και 2010 ; Δακοπούλου, 2008). Μάλιστα, η 
παραπάνω οπτική συμβάλλει και στη διεύρυνση του ρόλου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
καλούνται ως ενεργά υποκείμενα, να αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες και να υλοποιούν 
καινοτόμες και επιστημονικά θεμελιωμένες διδακτικές παρεμβάσεις για θέματα όπως η 
αναζήτηση, μελέτη και δοκιμή τεχνικών διδασκαλίας που κινητοποιούν  τους μαθητές/τριες 
και υποστηρίζουν τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τους  εκπαιδευτικούς τους, 
ενώ, παράλληλα, δίνουν  διέξοδο στο πρόβλημα της εξατομικευμένης προσέγγισης σε κάθε 
παιδί, υπό το πρίσμα των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών του. Και, όλα αυτά, βέβαια, 
χωρίς να λησμονούμε πως όλες οι ενέργειες που επιχειρούνται σε μια σχολική μονάδα 
πρέπει να έχουν ως βάση τους/τις μαθητές/τριες και να υλοποιούνται με τη συμμετοχή 
τους και με δικές τους πρωτοβουλίες και προσπάθειες (Καλαϊτζοπούλου, 2001). 
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Μέσα από ένα τέτοιο κλίμα, αναπτύχθηκε ο  προβληματισμός μας σχετικά με τους τρόπους 
προσέγγισης  των διδακτικών αντικειμένων και την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
μαθησιακού περιβάλλοντος  που να επιτρέπει την ανάπτυξη κριτικού και δημιουργικού 
τρόπου σκέψης στους/στις μαθητές/τριες,  να ενισχύει την εμπλοκή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία, να τους προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης της γνώσης και ανάπτυξης  
δεξιοτήτων και να ενθαρρύνει τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με τον 
διδάσκοντα. Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι τα εκπαιδευτικά –και, μάλιστα, τα ψηφιακά- κόμικ θα 
αποτελούσαν ένα κατάλληλο εργαλείο, για να απαντήσουμε σε αυτούς τους 
προβληματισμούς. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της 
διδακτικής παρέμβασης «Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ». Στο 
πλαίσιό της οι μαθητές/τριες έπρεπε να αναπαραστήσουν μαθηματικούς συλλογισμούς με 
εικόνες και κείμενα σύμφωνα με την αισθητική των κόμικ, και στη συνέχεια να 
παρουσιάσουν στη σχολική κοινότητα τις δημιουργίες τους.  

Τα εκπαιδευτικά κόμικ στη μαθησιακή διαδικασία  

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Scott McCloud (1993) ως κόμικ νοούνται γραφικά ή 
εικόνες σε αντιπαραβολή που παρατίθενται σε σκόπιμη αλληλουχία και στοχεύουν στη 
μετάδοση  πληροφοριών ή / και στην πρόκληση μιας αισθητικής αντίδρασης στον θεατή. 
Προσθέτοντας στον παραπάνω ορισμό την εκπαιδευτική διάσταση, θεωρούμε τα 
εκπαιδευτικά κόμικ ως σύνολα συνεχόμενων σκίτσων με κοινά χαρακτηριστικά, που 
διδάσκουν, ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν, αξιοποιώντας τον συνδυασμό εικόνας και 
κειμένου,  ενώ στην ψηφιακή τους εκδοχή αξιοποιούν και τις δυνατότητες του διαδικτύου 
και των υπερμέσων. Τα πιο διαδεδομένα είδη κόμικ είναι:  τα Σύντομα κόμικ (comic strip), 
όπου σε τρία ή τέσσερα καρέ ξετυλίγεται μια μικρή ιστορία, τα Περιοδικά / Βιβλία κόμικ με 
πιο μεγάλες αυτοτελείς ή σε συνέχειες ιστορίες  και τα σύντομα ή μεγαλύτερα Διαδικτυακά 
κόμικ (Web comics).  

Αυτού του τύπου τα έντυπα προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κοινού  -ιδιαίτερα των παιδιών 
που τα επέλεγαν, ήδη από τη δεκαετία του 1940, ως ανάγνωσμα σε ποσοστό 95%- και  της 
επιστημονικής κοινότητας. Στις επόμενες δεκαετίες τα κόμικ ως ψυχαγωγικό μέσο και ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο συνάντησαν υποστηρικτές αλλά και αντιπάλους (λχ. τα κατηγόρησαν 
ότι προάγουν τη βία, βλ. και  το βιβλίο  Seduction of the Innocent (1954) του  Dr. Wertham). 
Παρά τις διαφωνίες, από τη δεκαετία του ’70 άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στον κόσμο της 
εκπαίδευσης, όπου και εδραιώθηκαν μετά το 1992, όταν ένα βιβλίο κόμικ -το «Maus» του 
Art Spiegelman με θέμα το Ολοκαύτωμα- κέρδισε βραβείο Pulitzer και διδάχθηκε σε 
χιλιάδες μαθητές (Yang, 2003). Από τότε, η θέση των εκπαιδευτικών κόμικ συνεχώς 
ενισχύεται τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, όσο  και στους καταλόγους των αντικειμένων διδασκαλίας σε ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ διογκώνεται η σχετική εκδοτική  και η ηλεκτρονική / 
διαδικτυακή / δραστηριότητα (λ.χ. εργαλεία κατασκευής ψηφιακών κόμικ, προτάσεις για 
αξιοποίησή τους, συζητήσεις κ.λπ.) (Gibson, 2012). Παράλληλα, αυξάνεται αλματωδώς και 
σε παγκόσμια κλίμακα η παραγωγή ερευνητικού – επιστημονικού έργου για την 
εκπαιδευτική  χρησιμότητα των κόμικ και, μάλιστα με εστίαση στα ψηφιακά κόμικ (βλ. 
σχετικά Βασιλικοπούλου, Μπολουδάκης, Ρετάλης 2007 ; Βασιλικοπούλου κ.ά., 2008 ; 
Ρετάλης, Βασιλικοπούλου, Γεωργιακάκης &  Μπολουδάκης, 2011).  
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Στην Ελλάδα, τα εκπαιδευτικά κόμικ συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής 
κοινότητας  τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τη συστηματική υποστήριξή τους από το τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έτσι, παρατηρείται αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα με εύρος που απλώνεται από μεταπτυχιακά μαθήματα, σεμινάρια  (για 
παράδειγμα: EduComics project ;  Πολιτισμός, 2014) και εκδόσεις (λ.χ. έχουν διασκευαστεί 
σε κόμικ το Συντακτικό της Aρχαίας Ελληνικής, οι τραγωδίες Αντιγόνη και Ιφιγένεια στην 
Αυλίδα, οι κωμωδίες Αχαρνείς, Πλούτος, Βάτραχοι, Ειρήνη κ.ά.) και φθάνει στην παραγωγή 
ψηφιακών κόμικ από μαθητές σε περισσότερα από 600 σχολεία της χώρας για διάφορα 
διδακτικά αντικείμενα (Αρχαία Ελληνικά, Χημεία, Φυσική, Ιστορία κτλ.) (Κατσαμπέκη, 2014)  
με τα ερευνητικά δεδομένα να συνηγορούν σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους  ως 
διδακτικών εργαλείων όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του αναλυτικού 
προγράμματος και την πρόσκτηση από τους/τις μαθητές/τριες δεξιοτήτων πολύ-
γραμματισμού (Βασιλικοπούλου κ.ά.,2007; Ρετάλης κ.ά.,2011). 

Για ποιό λόγο, όμως, τα κόμικ συγκεντρώνουν τόση δραστηριότητα; Ποιά είναι, τα στοιχεία 
που τα καθιστούν σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία;  Προφανώς, οι λόγοι είναι 
πολλοί. Στεκόμαστε εδώ στο ότι σύμφωνα με τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του 
Paivio οι άνθρωποι αποθηκεύουν και αποκωδικοποιούν λεκτικές και μη λεκτικές 
πληροφορίες σε δύο συνδεδεμένα συστήματα μνήμης, τη γλώσσα και τις εικόνες, άρα η 
εικόνα είναι αποτελεσματικότερη στη μάθηση, όταν συνοδεύεται από κείμενο και 
αντίστροφα (Βασιλικοπούλου κ.ά., 2007). Επιπλέον, τα κόμικ : 

 είναι δημοφιλή και κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 προσδίδουν «ανθρώπινο πρόσωπο» στα στοιχεία της υπό αφήγηση  ιστορίας και 
συμβάλλουν στη συναισθηματική σύνδεση  του χρήστη με αυτά. 

 προσφέρουν "οπτική μονιμότητα" που διευκολύνει τη μάθηση, εφόσον στα κόμικ ο 
αναγνώστης ελέγχει τον  χρόνο, σε αντίθεση με τις ταινίες και τα κινούμενα σχέδια. 

 προσφέρουν στους απρόθυμους αναγνώστες μια μη απειλητική πρακτική για να 
προσεγγίσουν τη μάθηση, ενώ ενισχύουν την έμπνευση και την αυτοπεποίθηση 
στους έμπειρους. 

 ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να γίνουν «κριτικοί καταναλωτές» των 
μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης και τους δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουν 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τους μύθους του και τις αξίες του (Yang 2003, 2008).  

Μάλιστα, και Έλληνες ερευνητές,  μεταξύ άλλων, έχουν συμπεράνει ότι: 

 η διδακτική προσέγγιση με χρήση κόμικ  εμπλουτίζει την παραδοσιακή διδακτική 
πρακτική, είναι μαθησιακά αποτελεσματική ως προς την κατανόηση του διδακτικού 
αντικειμένου και συμβάλλει στη δημιουργία ευχάριστου μαθησιακού κλίματος και 
στην κινητοποίηση του συνόλου των μαθητών (Βασιλικοπούλου, 2011). 

 τα ψηφιακά κόµικ μπορούν, µε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να ενταχθούν 
δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως ένας διαφορετικός τρόπος 
διδασκαλίας. Και τούτο λόγω της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν σε σχέση 
µε την πρωτοτυπία, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και τη διέγερση της 
φαντασίας των μαθητών,  την αυτενέργεια και τη βιωµατικότητα (Καπανιάρης, 
2011).   
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Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης «Διδασκαλία των 
Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ»  

Το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες, οι συνεργασίες 

Η «Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ» ήταν μια διδακτική 
παρέμβαση που υλοποιήθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Περιστερίου, στο πλαίσιο της «Ημέρας 
Μαθηματικών», μιας ευρύτερης ετήσιας δράσης, που περιλαμβάνει ένα διαγωνισμό 
μαθηματικού εγγραμματισμού και ποικίλες δραστηριότητες με θέματα που σχετίζονται με 
τα Μαθηματικά (παρουσιάσεις, θεατρικά - εικαστικά δρώμενα, έρευνες, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια κ.λπ.) με  στόχο τη διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών αλλά και την 
ενίσχυση της συλλογικότητας και  του θετικού κλίματος στο σχολείο. (Παπαδημητρίου, 
Μάμμος, Αναστασόπουλος, 2015). 

Συγκεκριμένα, τη διδακτική μας παρέμβαση σχεδίασε και συντόνισε ο καθηγητής 
Πληροφορικής, αφού συνεργάστηκε με τη δ/ντρια της σχολικής μονάδας, όσον αφορούσε 
στη στοχοθεσία και στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
δράσης, ο καθηγητής Πληροφορικής συνεργάστηκε με τους καθηγητές Μαθηματικών στο 
επίπεδο της καθοδήγησης σχετικά με τις θεματικές επιλογές και της ανατροφοδότησης ως 
προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων, των είκοσι συνολικά μαθητών/τριων της Β΄ και της 
Γ ΄ Γυμνασίου που συμμετείχαν. Οι περισσότεροι από αυτούς/ες (ποσοστό 75%) δήλωσαν 
πως ήταν αρκετά έως πάρα πολύ εξοικειωμένοι/ες με τη χρήση των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, ενώ οι μισοί δήλωσαν πως τους/τις ευχαριστεί αρκετά έως πάρα πολύ να 
ασχολούνται με εφαρμογές που αφορούν στα Μαθηματικά και πως θεωρούν ότι έχουν τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση εφαρμογών που αφορούν στα Μαθηματικά. 
Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών ήταν εθελοντική. Ο κυριότερος 
παράγοντας που τους/τις κινητοποίησε -όπως συμπεραίνουμε από τις απαντήσεις τους στη 
ερώτηση «Τι σας κινητοποίησε να συμμετέχετε στη δράση ‘Διδασκαλία των Μαθηματικών 
μέσω εκπαιδευτικών κόμικ’;»-  φαίνεται πως ήταν το ενδιαφέρον που τους προκάλεσε η 
συγκεκριμένη δράση, καθώς και το ότι επιθυμούσαν να μάθουν να χρησιμοποιούν την 
εφαρμογή δημιουργίας κόμικ μέσω Η/Υ. Πολλοί/ές δήλωσαν, επίσης, ότι τους ενδιέφεραν 
γενικά τα κόμικ και ότι έβλεπαν θετικά την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους 
συμμαθητές/τριές τους. Ενδιαφέρον είναι ότι τελευταία στη σειρά των επιλογών των 
μαθητών/τριών για τα κίνητρα που τους/τις οδήγησαν σε συμμετοχή στη δράση μας, ήταν η 
αγάπη τους για τα Μαθηματικά (Γράφημα 1).  

 

 

Γράφημα 1: Τα κίνητρα των μαθητών/τριών 
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Οι στόχοι  

Από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτόμου δράσης 
προσδοκούσαμε: 

 να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και να διατηρήσουμε την προσοχή των 
εμπλεκομένων μαθητών/τριών με μια μέθοδο προσέγγισης της διδασκαλίας που 
διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές,  τα ψηφιακά κόμικ.  

 να υλοποιήσουμε μια δραστηριότητα που να ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους, να 
ενισχύει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη και να τους προσανατολίζει 
σε συνειδητή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και στη μαθησιακή τους 
ανεξαρτητοποίηση.  

 να καλλιεργήσουμε, μέσα από την ομαδοσυνεργατική οργάνωση, κλίμα 
συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές/τριες, ανάμεσα στους  μαθητές/τριες και τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών 
ειδικοτήτων. 

 να σχηματοποιήσουμε μια διαδικασία, ένα μοντέλο διαθεματικού σεναρίου 
διδασκαλίας,  και να μετρήσουμε με διαδικασία αξιολόγησης τα αποτελέσματά της, 
με την προοπτική στο μέλλον να αναπτυχθούν παρόμοια σενάρια με συνεργασία 
καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων (λχ. φιλόλογοι, φυσικοί, ξενόγλωσσοι κτλ.), με 
σταθερό πυρήνα πάντα τον καθηγητή της Πληροφορικής.  

Τα εργαλεία και το πλαίσιο χρήσης τους 

Τα ψηφιακά κόμικ ως εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν:  

α) ως έτοιμο υλικό, μέσω του οποίου ο/η δάσκαλος/α διδάσκει ένα γνωστικό αντικείμενο 
με οπτικοποιημένο τρόπο. 

β) ως εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν οι μαθητές/τριες μέσα από ένα ηλεκτρονικό 
περιβάλλον (όταν, λχ., τους δίνονται  κόμικ σε ψηφιακή μορφή, στα οποία λείπουν οι 
διάλογοι, τους οποίους και  καλούνται να συμπληρώσουν). 

γ) ως περιβάλλον, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν από την αρχή τα 
δικά τους ψηφιακά κόμικ, εφόσον όμως ο/η εκπαιδευτικός τους έχει ήδη διδάξει το 
γνωστικό θέμα και τους έχει καθοδηγήσει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον τρόπο 
γραφής της ιστορίας (Καπανιάρης, 2011). 

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δικής μας δράσης, επιλέχθηκε η (γ) περίπτωση, 
διότι κρίθηκε παιδαγωγικά αξιοποιήσιμο οι μαθητές/τριες να μετέχουν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία, δημιουργώντας δικά τους σενάρια, πάνω σε μαθηματικές έννοιες 
που είχαν ήδη διδαχθεί. 

Από τα λογισμικά που διατίθενται για δημιουργία ψηφιακών κόμικ (βλ. ενδεικτικά 
Οικονόμου, 2013) επιλέξαμε για την υλοποίηση της δράσης μας το Comic Strip Creator, 
δημιουργία του εργαστηρίου CoSy-LLab (Computer Supported Learning Engineering Lab) 
που υπάγεται στο τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. To Comic Strip Creator  παρέχεται δωρεάν και δίνει  δυνατότητα 
για επεξεργασία αντικειμένων και καρέ, καθώς και για εισαγωγή εικόνων και χαρακτήρων 
και εξαγωγή δημιουργιών σε εικόνα (CoSy LLab ; Comic Strip Creator ; Pappa, 2012).  
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Η διαδικασία  

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης «Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω 
εκπαιδευτικών κόμικ», ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία: 

Ενημέρωση:  Αρχικά, οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν από τον καθηγητή Πληροφορικής, 
σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, το πλαίσιο συμμετοχής τους και το χρονοδιάγραμμα 
που θα ακολουθούσαν.  

Δημιουργία ομάδων: Στη συνέχεια, οι 20 μαθητές/τριες, που μετείχαν στη δράση μας, 
σχημάτισαν 5 ομάδες των τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και με 
κριτήριο τη δυνατότητά τους να συνεργαστούν εντός αλλά και εκτός σχολείου.  

Άσκηση στη χρήση του εργαλείου: Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του καθηγητή της 
Πληροφορικής, πλοηγήθηκαν στο Comic Strip Creator και ασκήθηκαν, πάντα σε ομάδες, στη 
δημιουργία ψηφιακών κόμικ.  

Επιλογή των υπό επεξεργασία μαθηματικών εννοιών και σύνθεση σεναρίων: Οι 
μαθητές/τριες συνεργαζόμενοι/ες με τους καθηγητές Πληροφορικής και Μαθηματικών 
επέλεξαν τις μαθηματικές έννοιες  -ενδεικτικά, το Πυθαγόρειο Θεώρημα, τις ιδιότητες των 
δυνάμεων και τη διακρίνουσα του τριωνύμου- με τις οποίες θα ασχολούνταν. Στη συνέχεια, 
κλήθηκαν, αφού αποδομήσουν και  αναλύσουν τις υπό επεξεργασία έννοιες, να συνθέσουν 
σενάρια με κόμικ, προκειμένου να τις «διδάξουν» σε άλλους. 

Υλοποίηση/Ανατροφοδότηση: Οι ομάδες κατά τη διάρκεια της δράσης (ένα διδακτικό 
τρίμηνο) συνεργάζονταν στο εργαστήριο της Πληροφορικής. Επικοινωνούσαν  και εκτός 
ωρών διδασκαλίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία, γεγονός που τους πρόσφερε την 
ευκαιρία για εποικοδομητική αλληλεπίδραση αλλά και για περαιτέρω άσκηση στα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Οι μαθητές/τριες, εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, 
δημιούργησαν αρχικά προσχέδια για  εκπαιδευτικά κόμικ που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των σεναρίων τους και κατόπιν τελικά σχέδια, τα οποία και παρέδωσαν.  
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούσαν συμβουλευτικά, κατευθύνοντας  τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση της προσπάθειας, σε επίπεδο προσδιορισμού -ως προς την ορθότητα και 
τη σαφήνεια- των υπό επεξεργασία μαθηματικών εννοιών και σε επίπεδο καθοδήγησης των 
μαθητών/τριών στην κατάλληλη χρήση του  Comic Strip Creator. 

Παρουσίαση: Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν, σε επίπεδο ομάδων, τις εργασίες τους  στη 
σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Ημέρα Μαθηματικών» και  απέσπασαν 
τον έπαινο των συμμαθητών και των εκπαιδευτικών τους.   

Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών  

Μετά την ολοκλήρωση και την παρουσίαση της δράσης «Διδασκαλία των Μαθηματικών 
μέσω εκπαιδευτικών κόμικ», θεωρήθηκε χρήσιμη η διερεύνηση και καταγραφή των 
απόψεων των μαθητών, σχετικά με τα αποτελέσματά της. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε 
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από τους/τις 
μαθητές/τριες –που συμμετείχαν στη δράση- ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με σχετικά 
ερωτήματα. Οι μαθητές/τριες δήλωσαν, λοιπόν,  σε ποσοστό 80% αθροιστικά, πως μέσω 
της συγκεκριμένης δράσης, κατανόησαν -αρκετά έως πάρα πολύ- καλύτερα τις  
μαθηματικές έννοιες τις οποίες μελέτησαν, όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο γράφημα 2. 
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Γράφημα 2: Ο βαθμός κατανόησης των μαθηματικών εννοιών 

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν για διάφορα χαρακτηριστικά της δράσης μας. 
Στην ερώτηση «Η ‘Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ’ : α. 
κινητοποίησε το ενδιαφέρον μου για το μάθημα των Μαθηματικών,  β. δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις για να συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου, γ. με βοήθησε να καταλάβω 
καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες του μαθήματος, δ. μου έδωσε την ευκαιρία να 
διασκεδάσω μαθαίνοντας» οι περισσότεροι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι η δράση 
κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους για τα Μαθηματικά και ότι είχαν την ευκαιρία να 
διασκεδάσουν, μαθαίνοντας (γράφημα 3).  

 
 

Γράφημα 3: Η άποψη των μαθητών/τριών ως προς τα αποτελέσματα της δράσης 

Επιπρόσθετα, στην ερώτηση που αφορούσε στο εάν θα αντιμετώπιζαν στο μέλλον το 
μάθημα των Μαθηματικών με περισσότερο θετική προδιάθεση, οι μαθητές/τριες που 
μετείχαν στη δράση μας απάντησαν σε ποσοστό 75%, αρκετά έως πάρα πολύ (γράφημα 4). 

 
 

Γράφημα 4: Η στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά, μετά την υλοποίηση της δράσης 

Τέλος, οι μαθητές/τριες διατύπωσαν την άποψη -σε ποσοστό 75%, αθροιστικά τα αρκετά 
και τα πάρα πολύ- πως πρέπει να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς ανάλογες 
δράσεις.  
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Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Η καινοτόμος δράση «Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών κόμικ» 
ενεργοποίησε τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις βοήθησε να αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, καθώς και την επιθυμία τους να μετέχουν 
συνειδητά στη διαδικασία της μάθησης. Περαιτέρω, η δράση συντέλεσε, ώστε να αυξηθεί 
το ενδιαφέρον τους για το μάθημα των Μαθηματικών. Με τα εκπαιδευτικά ψηφιακά κόμικ 
-μια μη παραδοσιακή μέθοδο προσέγγισης της διδασκαλίας- μπορέσαμε να 
προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε την προσοχή των εμπλεκομένων μαθητών/τριών, 
καθώς και να προβάλουμε και να κάνουμε περισσότερο κατανοητές, με προσφιλή στα 
παιδιά τρόπο, μαθηματικές έννοιες. Άλλωστε, στην αντίστοιχη ερώτηση στο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης οι μαθητές/τριες δήλωσαν πως μέσω της δράσης μπόρεσαν 
να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες των Μαθηματικών που διαπραγματεύτηκαν. 

Περαιτέρω, οι μαθητές/τριες κινητοποιήθηκαν να ασχοληθούν με εφαρμογές που 
αφορούσαν στα Μαθηματικά. Μάλιστα, οι ίδιοι απαντώντας στην αντίστοιχη ερώτηση του 
ερωτηματολογίου, θεώρησαν ως πρωτεύον κίνητρό τους το ενδιαφέρον τους για τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργίας κόμικ μέσω Η/Υ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της δράσης, οι μαθητές/τριες προσέγγιζαν το εκπαιδευτικό υλικό με διάφορους 
τρόπους, όπως κείμενα, εικόνες, πολυμέσα, γεγονός που διατηρούσε το ενδιαφέρον τους 
και ταυτόχρονα τους ασκούσε σε χρήση δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα. Περαιτέρω, σχηματοποιήσαμε μια διαδικασία, ένα μοντέλο διδασκαλίας 
που μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες ενδοσχολικές δράσεις για διάφορα 
διδακτικά αντικείμενα (ιστορία, αρχαία ελληνικά κτλ.) με τη συνεργασία καθηγητών 
διαφόρων ειδικοτήτων. 

Συνάμα, μέσα από την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της δράσης και την καθοδηγητική 
παρουσία των εκπαιδευτικών, υποστηρίχθηκε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, 
ανάμεσα στους μαθητές/τριες, ανάμεσα στους  μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, 
ενισχύεται με τη σειρά της και η συνεργατική -θετική στις καινοτομίες- ατμόσφαιρα της 
σχολικής μονάδας, μέσα στην οποία κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί η δράση μας. Το 
πλαίσιο αυτό αποτελεί όρο sine qua non, και για να υλοποιηθεί μια καινοτομία, αλλά και 
για να είναι αποτελεσματική. Άλλωστε, η συνεργασία αποτελεί μια μορφή κοινωνικής 
διαδικασίας, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ανώτερων ανθρωπίνων 
σχέσεων.   

Οπωσδήποτε, βρισκόμαστε μακριά από την εποχή που τα παιδιά διάβαζαν κόμικ  κρυφά 
από γονείς και δασκάλους, οι οποίοι τα αντιμετώπιζαν σαν χάσιμο χρόνου και επικίνδυνα 
για το μυαλό των νεαρών αναγνωστών τους. Σήμερα το κύρος και η παρουσία των 
εκπαιδευτικών κόμικ κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σχολείο, εφόσον χωρίς να αποτελούν 
υποκατάστατο των παραδοσιακών βιβλίων ή των τυπικών μαθημάτων, μπορούν να 
αποβούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, που αναζητούν 
τρόπους για να διδάξουν καλύτερα τους μαθητές/τριές τους (Editorial, 2008).   

Αναφορές   

CoSy LLab (Computer Supported Learning Engineering Lab). Department of Digital Systems, 
University of Piraeus. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από http://cosy.ds.unipi.gr 

http://cosy.ds.unipi.gr/


142  Χ. Κωσταρής, Π. Παπαδημητρίου, Μ. Κατσά 

Comic Strip Creator. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από http://www.comicstripcreator.org/. 
Editorial. (2008). Comic Books in the Classroom. The New York Times.    Ανακτήθηκε στις 21 

Νοεμβρίου 2015 από http://www.nytimes.com/2008/01/03/opinion/03thu4.html?_r=0 
EduComics project (European Union Comenius education project).  Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 

2015 από http://www.educomics.org/ 
Gibson, M. (Last update: 19/11/2012). Dr. Mel Comics.  Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 

http://www.dr-mel-comics.co.uk/ 
Pappa A. (2012). Διδάσκοντας με ψηφιακά comics. Δημιουργία κόμικς με Comic Strip Creator. 

Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
https://pappanna.wordpress.com/2012/03/16/διδάσκοντας-με-ψηφιακά-comics-δημιουργία-κ/ 

Yang, G. (2003). Comics in Education. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
http://geneyang.com/comicsedu/ 

Yang, G. (2008). Graphic Novels in the classroom. Language Arts. Proquest Education Journals, 85, 3. 
Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από https://www.ecu.edu/cs-
lib/trc/upload/Gene_Yang_article.pdf. 

Βασιλικοπούλου, Μ., Μπολουδάκης, Μ., & Ρετάλης, Σ. (2007). Αξιοποίηση των Ψηφιακών Κόμικς 
στην Εκπαίδευση - Προτάσεις για το Μάθημα της Ιστορίας, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των 
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στη Διδακτική Πράξη. Σύρος. Ανακτήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.greekcomics.gr/forums/index.php?showtopic=17544 

Βασιλικοπούλου, Μ., Μπολουδάκης Μ., Αράπογλου Ι., Αλτάνης Ι., Γεωργιακάκης Π., & Ρετάλης Σ. 
(2008). Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε 
Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Τ.Π.Ε. στην 
Εκπαίδευση. Πειραιάς. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.comicstripcreator.org/files/papers/UsingDigitalComics.pdf 

Βασιλικοπούλου, Μ. (2011). Σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού υπερμεσικών κόμικ από μαθητές με 
βάση τις μαθησιακές τους προτιμήσεις. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31634.  

Δακοπούλου, Α. (2008). Εκπαιδευτική Αλλαγή-Μεταρρύθμιση-Καινοτομία στο Α. Αθανασούλα-
Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος & Δ. Χαλκιώτης (επιμ.) Διοίκηση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α’ . Πάτρα: Ε.Α.Π. 

Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.  
Καπανιάρης, Α. (2011). «Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού κόμικ (comic)», Δράση KA1 του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools”. Ανακτήθηκε στις 21 
Νοεμβρίου 2015 από http://www.europestarts.eu/wp-
content/uploads/2014/01/euro_start_comic.pdf 

Κατσαμπέκη, Ε. (2014). Βγάλτε τις κόλλες και γράψτε ένα κόμικ. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 
2015 από http://www.thetoc.gr/webtv/toc-studio/bgalte-tis-kolles-kai-grapste-ena-komik. 

Μαυρογιώργος, Γ. (2008). «Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Φορέας Διαμόρφωσης και Άσκησης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο Α. Αθανασούλα- Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. 
Μαυρογιώργος &  Δ.  Χαλκιώτης (επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική 
Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α’ . Πάτρα: Ε.Α.Π.  

Μαυρογιώργος, Γ. (2010), Καινοτομία και Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου, Δίκτυο Σχολικής 
Καινοτομίας - Φάκελος Εργαστηρίου, σ. 45-56. Ανακτήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.innovation.edu.gr/wp-content/uploads/2013/11/Καινοτομία-και-Εκπαιδευτική-
Πολιτική-του-Σχολείου.pdf. 

Οικονόμου, Β. (2013). Comics. Ανακτήθηκε 21 Νοεμβρίου 2015 από 
https://economu.wordpress.com/ εκπαιδευτικό-υλικό/comics/ 

Παπαδημητρίου, Π., Μάμμος, Κ., & Αναστασόπουλος Ν. (2015). Καινοτόμες δράσεις στο σχολείο: Η 
περίπτωση της Ημέρας Μαθηματικών. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών - Επιστημονικών 

http://www.comicstripcreator.org/
http://www.nytimes.com/2008/01/03/opinion/03thu4.html?_r=0
http://www.educomics.org/
http://www.dr-mel-comics.co.uk/
https://pappanna.wordpress.com/2012/03/16/διδάσκοντας-με-ψηφιακά-comics-δημιουργία-κ/
http://geneyang.com/comicsedu/
https://www.ecu.edu/cs-lib/trc/upload/Gene_Yang_article.pdf
https://www.ecu.edu/cs-lib/trc/upload/Gene_Yang_article.pdf
http://www.greekcomics.gr/forums/index.php?showtopic=17544
http://www.comicstripcreator.org/files/papers/UsingDigitalComics.pdf
http://www.europestarts.eu/wp-content/uploads/2014/01/euro_start_comic.pdf
http://www.europestarts.eu/wp-content/uploads/2014/01/euro_start_comic.pdf


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   143 

Θεμάτων, Πρακτικά συνεδρίου: Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δ/θμια Εκπ/ση, (Ειδικό) 
Τεύχος 4, 146-155. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από http://erkyna.gr 

Πολιτισμός, (2014). Να μπουν τα κόμικς στο σχολείο! Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.iefimerida.gr/news/236748/rompert-nte-niro-se-mikroy-mikoys-mono-2211-se-
toihoys-taratses-parkingk-moyseia-eikones 

Ρετάλης, Σ., Βασιλικοπούλου, Μ., Γεωργιακάκης, Π., & Μπολουδάκης, Μ. (2011). EduComics – 
Αξιοποίηση υπερμεσικών Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Τάξη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ένταξη και 
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία. Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2015 από 
http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1804.pdf 

Παράρτημα  

Φύλλο Εργασίας 

Βήμα 1ο :  Να μπείτε στην ιστοσελίδα :  http://www.comicstripcreator.org/  
 

Βήμα 2ο :  Να κατεβάσετε το πρόγραμμα Comic Strip Creator και να επιλέξετε Double Strip 
 

Βήμα 3ο :  Να δημιουργήσετε τα δικά σας κόμικ με : 
a. Frames, ανάλογα με το σύνολο των εικόνων που θα δημιουργήσετε. 
b. Backgrounds, ως φόντο  
c. Cliparts, ως εικόνες ηρώων που θα βρείτε στο διαδίκτυο ή θα σχεδιάσετε. 
d. Balloons, για τους διαλόγους των ηρώων των κόμικ που θα σχεδιάσετε. 
 

 

 

 
 

 Να βάλετε τα κόμικ σε σειρά που να ακολουθεί μια ιστορία που θα έχετε προσχεδιάσει 
συνεργατικά. 

 Η θεματολογία σας να προκύπτει από τον χώρο των Μαθηματικών  

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες φορές επιθυμείτε τις προσφερόμενες εξάδες από 
frames, προκειμένου να υλοποιήσετε την ιστορία σας. 

 Στο τέλος κάθε εξάδας να κάνετε export σε εικόνα JPEG.  

 Στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το αρχείο με την ονομασία «Μαθηματικά». 
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Παραδείγματα από εκπαιδευτικά κόμικ που δημιούργησαν οι μαθητές 
 

Α. Παρουσίαση με παραστατικό τρόπο μιας ιδιότητας των δυνάμεων: όταν μια ρίζα 
αριθμού υψώνεται στο τετράγωνο, απλοποιείται.  
 

                                                       

Σχέδιο 1 : «Τετραγωνική ρίζα» 

 
Β. Περιγραφή του υπολογισμού πλευράς ορθογωνίου τριγώνου, με εφαρμογή του 
Πυθαγόρειου Θεωρήματος. Πρωταγωνιστούν ο Μίκυ και ο  Ντόναλντ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχέδιο 2: «Πυθαγόρειο θεώρημα» 
 
 

Γ. Υπολογισμός της διακρίνουσας του τριωνύμου με ένα γνωστό μνημονικό τρικ, το «βόδια 
στο τετράγωνο μείον τέσσερις αγελάδες»…  
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Σχέδιο 3 : «Διακρίνουσα τριωνύμου» 
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Ο ρόλος της συνεργατικής κουλτούρας στη διεύρυνση της σχετικής 
αυτονομίας μιας σχολικής μονάδας 

Αγγελική Σταματούρου 
aggstam@yahoo.com 

 
Φιλόλογος στο 4o Γυμνάσιο Αμαρουσίου 

Περίληψη. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται τα περιθώρια αυτονόμησης της 
σχολικής μονάδας, παρά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα 
χαράσσεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας στα πρότυπα ενός συγκεντρωτικού 
διοικητικού συστήματος. Η μελέτη του θεωρητικού πλαισίου καταδεικνύει ότι 
προωθείται η σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων, γεγονός που οδηγεί στην 
ανάπτυξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης και του προγραμματισμού εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η κουλτούρα συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας, η συμμετοχικότητα στη 
λήψη αποφάσεων και η προσπάθεια για προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Όλα μπορούν να 
οδηγήσουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού και στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις κλειδιά: αυτονομία, εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, αυτοαξιολόγηση, 
συνεργατική κουλτούρα. 

Εισαγωγή  

Στο άρθρο 16 του Συντάγματος η παιδεία ορίζεται ως κοινωνικό αγαθό και το κράτος είναι 
υποχρεωμένο να φροντίζει για την ηθική, πνευματική και επαγγελματική αγωγή των 
πολιτών του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζει σε όλους τους νέους και νέες 
εκπαίδευση ίδιας ποιότητας και ως εκ τούτου είναι αναγκασμένο να χαράσσει εθνική 
εκπαιδευτική πολιτική. Επιπλέον, η κεντρική χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής 
καθορίζεται από παράγοντες πολιτικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικοοικονομικούς και 
πολιτιστικούς, εκφράζοντας και καλλιεργώντας τις αξίες και τα πιστεύω της κοινωνίας. Για 
αυτό το λόγο η εκπαίδευση πρέπει να διαμορφώνεται μετά από έρευνα η οποία εκφράζει 
τις ανάγκες της πολιτείας και των κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διαδικασία, 
είτε είναι γονείς, είτε μαθητές, είτε εκπαιδευτικοί.  

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 
επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Κεντρικά 
Υπηρεσιακά και γνωμοδοτικά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) καθορίζει τους στόχους της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, επιλέγει τους 
εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν και γενικά αποφασίζει για πολλά θέματα, άλλοτε 
λειτουργικά και άλλοτε στρατηγικού χαρακτήρα. 

Με τον Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», την Υ.Α. 105657/2002 «Καθηκοντολόγιο Προϊσταμένων, 
Διευθυντών, Εκπαιδευτικών» και Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
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έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» έγινε 
προσπάθεια για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διοικητική δομή της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από το εθνικό επίπεδο 
διαρθρώνεται επιπλέον σε τρία επίπεδα,: α) επίπεδο περιφέρειας, (περιφερειακή 
διεύθυνση εκπαίδευσης), Β) επίπεδο νομού (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 
γ) τοπικό επίπεδο που αφορά τη σχολική μονάδα και τις σχέσεις της με την τοπική 
κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο έγινε προσπάθεια μεταφοράς εξουσιών και λήψης 
αποφάσεων σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κεντρική εξουσία 
παραχωρεί στις επόμενες διοικητικές δομές απεριόριστες αρμοδιότητες. Δόθηκε, όμως, η 
δυνατότητα της προσαρμογής των αποφάσεων στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και στην 
γρήγορη λήψη αποφάσεων και υλοποίησή τους. (Ανδρέου 1999:170).  

Η αυτονομία των σχολικών μονάδων 

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο και ορίζοντας την αυτονομία ως την 
ανεξάρτητη άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων γεννάται το ερώτημα, τι δυνατότητες έχει 
η σχολική μονάδα για αυτοδιαχείριση και αυτονομία, όταν η εκπαιδευτική πολιτική 
αποφασίζεται από τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.  

Εξετάζοντας στη συνέχεια τις αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων της εκπαιδευτικής 
μονάδας θα διαπιστώσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για 
αυτονομία της εκπαιδευτικής μονάδας. Άλλωστε, αυτό είναι μια δυνατότητα που 
προσφέρεται σε κράτη με ομοσπονδιακή οργάνωση και όχι σε ένα κράτος, όπως το 
ελληνικό, το οποίο ακολουθεί το συγκεντρωτικό μοντέλο.  

Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τον όρο σχετική αυτονομία σχολικής μονάδας. 

Διοικητικά όργανα σχολικής μονάδας και αρμοδιότητές τους 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 105657/Δ1/16-10 -2002 (ΦΕΚ 1340,τ.Β΄, Άρθρο27) 
διοικητικά όργανα του σχολείου ορίζονται ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων. 

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής του σχολείου: 

 Κατευθύνει τη σχολική κοινότητα προς την επίτευξη των τιθέμενων στόχων της. 

 Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου. 

 Φροντίζει, ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών.  

 Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους ισότιμα και με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

 Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς, τους ενθαρρύνει, τους καθοδηγεί και τους παρέχει 
κίνητρα για αποτελεσματικότερο τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, φροντίζοντας να 
εξομαλύνει τις τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν. 

Στα καθήκοντα του Συλλόγου Διδασκόντων περιλαμβάνονται : 

 Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων των μαθητών. 
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 Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες 
τους και θα επηρεάσουν την συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική 
στάση για τη ζωή και την κοινωνία. 

 Η καλλιέργεια και η διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει:  

 Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και τέλος να 
το αξιολογεί. 

 Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, 
να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της 
αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικοί στο έργο τους.  

 Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των 
μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.  

 Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και την σύγχρονη 
τεχνολογία στην διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου  

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι παρά την κεντρικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική 
πολιτική υπάρχουν περιθώρια για αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και εφαρμογή 
εκπαιδευτικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, όπως 
αυτές διαμορφώνονται μέσα από την αλληλεπίδραση διδασκόντων, διδασκομένων, 
διεύθυνσης και τοπικής κοινωνίας. Ο ρόλος του διευθυντή δεν είναι τυπικός και 
διαχειριστικός και δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ανώτερης 
διοίκησης στις σχολικές μονάδες. Κατέχει έναν πιο σύνθετο ρόλο με δυνατότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, καθοδήγησης και συντονισμού. Ο Διευθυντής οφείλει να διαθέτει όραμα 
για το σχολείο και να το μεταδίδει στο ανθρώπινο δυναμικό. Παρομοίως, ο σύλλογος 
διδασκόντων έχει αρμοδιότητες και δυνατότητες λήψης αποφάσεων προκειμένου να 
επιτελέσει το ψυχοπαιδαγωγικό του έργο περισσότερο αποτελεσματικά. Κάθε εκπαιδευτική 
μονάδα έχει τη δυνατότητα της κριτικής πρόσληψης και υποδοχής της κεντρικά 
σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Καλείται να την κατανοήσει, αξιολογώντας πώς 
μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και τι δυνατότητες δίνει για 
προσαρμογή στα δικά της κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Τα διοικητικά όργανα του 
σχολείου μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μπορούν να αποφασίσουν 
δραστηριότητες οι οποίες προσδίδουν ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη σχολική μονάδα. 

Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει τη δυνατότητα, εκτός από 
την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, να σχεδιάσει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική 
πολιτική.  

Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
που αφορούν σε θέματα όπως:  

- Εντοπισμό επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και προγραμματισμό 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. 
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 - Λήψη αποφάσεων (προσδιορισμός προβλήματος, εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης, 
αξιολόγηση του προβλήματος). 
- Σωστή κατανομή πόρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
- Αξιοποίηση και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής με την συνδρομή τοπικών 
παραγόντων. 
- Συμμετοχή σε προαιρετικά προγράμματα - ευέλικτη ζώνη. 
- Συμπράξεις και δίκτυα με άλλα σχολεία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τοπικό 
επίπεδο, γέφυρες επικοινωνίας της σχολικής μονάδας με το εξωτερικό περιβάλλον του 
σχολείου.  

Επομένως, κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί από άλλα σχολεία, να 
προγραμματίσει και να υλοποιήσει:  

 πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
γιορτές), 

 σχεδιασμό και εκτέλεση καινοτόμων προγραμμάτων (αγωγή υγείας, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα, διασχολικές συνεργασίες κ.α), 

 ανάληψη πρωτοβουλιών για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με 
προγράμματα αντισταθμιστικής αγωγής,  

 ανάληψη πρωτοβουλιών για προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών ή συμμετοχή σε ευρύτερα επιμορφωτικά προγράμματα, 

 βελτίωση των διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς 
και περισσότερη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην διδασκαλία,  

 συντήρηση βελτίωση και ορθολογική αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων,  

 εξοπλισμός των σχολικών μονάδων με εποπτικά μέσα, σχολικές βιβλιοθήκες, 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

 θέματα υγιεινής και καθαριότητας του σχολικού κτιρίου,  

 ορθολογική χρήση του χρόνου. Η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να οργανώσει τον 
διαθέσιμο χρόνο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, παρά την προσχεδιασμένη από 
το Υπουργείο χρονική πορεία της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων της σχολικής 
μονάδας, 

 διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών 
με διεύθυνση σχολείου,  

 δημιουργία καλών σχέσεων και συνεργασία με γονείς και τοπική κοινότητα (Λαΐνας, 
2000).  

Επίσης, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ) προωθούν ένα διδακτικό μοντέλο το οποίο ενισχύει την 
αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου και τον κριτικό αναστοχασμό, μετατοπίζοντας το 
κέντρο βάρους της διδακτικής πράξης από το διδακτικό αντικείμενο στον εκπαιδευτικό και 
τον μαθητή. Η ευέλικτη ζώνη στο δημοτικό, οι βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο και τα 
πρότζεκτς στο Λύκειο εντάσσονται στις παραπάνω δυνατότητες. Τέλος, η διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης, η οποία δίνεται με τη μορφή δραστηριοτήτων στα σχολικά 
εγχειρίδια ή η διδασκαλία με την αξιοποίηση ΤΠΕ ενθαρρύνουν την αυτονομία του 
εκπαιδευτικού στην διδακτική πράξη. (Σολομών, 2000: 18-19; Καρατζιά–Σταυλιώτη & 
Λαμπρόπουλος, 2006:58-60). 
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Προϋποθέσεις για ανάπτυξη σχετικής αυτονομίας σχολικής μονάδας 

Το σχολείο είναι ένας θεσμός ο οποίος αντανακλά τις αξίες και τις αρχές του κοινωνικού 
συστήματος που τον δημιούργησε. Επηρεάζεται από τις αλλαγές που συμβαίνουν, καθώς 
βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Συχνά είναι καλείται 
να εφαρμόσει αλλαγές, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Για να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίζει τις αλλαγές πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ενεργοποίησης των 
μελών της σχολικής κοινότητας, διαχείρισης και προσαρμογής στην νέα κατάσταση. Η 
αυτοξιολόγηση και ο προγραμματισμός μέσα από ένα πλέγμα σχέσεων, το οποίο καθορίζει 
κουλτούρα συνεργατικότητας, μπορούν να συμβάλουν σε επιτυχημένη ανταπόκριση και 
λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ενισχύεται το σύστημα λήψης αποφάσεων και η σχολική 
μονάδα καθίσταται περισσότερο δυναμική σε σχέση με το τοπικό περιβάλλον και τους 
άλλους κοινωνικούς θεσμούς (Μηλίγκου, 2007:348). 

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 

Η αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας είναι μια συνεχής 
διαδικασία η οποία πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής 
μονάδας. Σύμφωνα με το Ν. 2986/2002 η αυτοαξιολόγηση έχει ως στόχο την βελτίωση και 
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την απόκτηση εικόνας για το 
εκπαιδευτικό έργο, τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών προβλημάτων της σχολικής μονάδας 
και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Η αυτοαξιολόγηση οδηγεί σε αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου, ιεράρχηση στόχων και επανασχεδιασμό με σκοπό την διερεύνηση 
τρόπων βελτίωσής του. (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Η διαδικασία αυτή ενισχύει την 
ικανότητα της σχολικής μονάδας για αυτοέλεγχο, ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
και καινοτόμων δράσεων, δίνει τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να ανταποκριθεί 
καλύτερα στις ανάγκες της. Μέσα από αυτή την διαδικασία δίνεται στη σχολική μονάδα η 
δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων προς την κεντρική διοίκηση και κατά συνέπεια η 
ευκαιρία της συνδιαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, αποφεύγοντας την εξ ορισμού 
άνωθεν επιβολή. (Αργυρίου & Τύπας, 2011:59). Η εσωτερική αξιολόγηση αναδεικνύει την 
σχολική μονάδα σε φορέα δράσης και οδηγεί σε βελτίωσή της μέσα από την αποτίμηση, 
ανάλυση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία. 
(Σολομών, 1999:25).  

Για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, πολύ χρήσιμο εργαλείο θεωρείται 
η ανάλυση SWOT. Πρόκειται για ένα σύστημα αποτίμησης των συνθηκών που επικρατούν 
σε μια σχολική μονάδα και των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία της, είτε 
προέρχονται από το εξωτερικό, είτε από το εσωτερικό της περιβάλλον. Αυτό το σχέδιο 
διερευνά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του σχολικού οργανισμού, τις απειλές και τις 
ευκαιρίες.  

SWOT: Strength-Weaknesses-Opportunities-Treats 

Δυνατά σημεία:  -Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του σχολικού οργανισμού;  
Τι κάνει καλύτερα από τους άλλους;  
Σε ποιους μοναδικούς ή χαμηλού κόστους πόρους έχει πρόσβαση;  
Τι αντιλαμβάνεται η ευρύτερη κοινωνία ως δύναμη του οργανισμού;  

Αδύναμα σημεία: -Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η μονάδα εκεί που υστερεί;  
Τι πρέπει να αποφεύγεται;  
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Τι θα αντιλαμβανόταν η ευρύτερη κοινωνία ως αδυναμία;  

Ευκαιρίες: Πού εντοπίζονται ευκαιρίες για τον οργανισμό;  
Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις;  
Ποια είναι τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες του ανταγωνισμού;  

Απειλές: Ποια εμπόδια αντιμετωπίζει;  
Μπορεί κάποια από τις αδυναμίες να απειλήσει τη βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας; 
(Ferriols et al. 2006) 

Προγραμματισμός σχολικής μονάδας 

Με την αυτοαξιολόγηση, εντοπίζονται οι ανάγκες της σχολικής μονάδας. Επόμενο βήμα 
είναι η διαδικασία του προγραμματισμού. Καθορίζονται οι στόχοι της σχολικής μονάδας και 
διευκρινίζεται ο τρόπος υλοποίησής τους. Ο Fayol (1949) επεσήμανε την αναγκαιότητα του 
προγραμματισμού για την πραγματοποίηση των στόχων. Οι Koontz & O`Donnel (1984) 
υποστηρίζουν ότι ο προγραμματισμός συμβάλλει στην ορθολογικότερη κατανομή χρόνου 
και αρμοδιοτήτων για αποφυγή λαθεμένων ενεργειών και παραλείψεων. Ο 
προγραμματισμός συντελεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε 
περιπτώσεις, όμως, συγκεντρωτικών συστημάτων, όπως είναι το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, πώς μπορεί να συμβάλει ο προγραμματισμός στην εύρυθμη λειτουργία μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας; 

Σύμφωνα με τους Charnov & Montana (1993: 138-144) ο προγραμματισμός ξεκινά από τα 
ανώτερα διοικητικά κλιμάκια ενός οργανισμού και κατευθύνεται προς τη βάση του. 
Μεταφέροντας την θεωρία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνουμε τρεις μορφές:  

Στρατηγικός προγραμματισμός: αφορά στόχους στρατηγικής σημασίας για το μέλλον ενός 
οργανισμού. Είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, η οποία λαμβάνει αποφάσεις 
στρατηγικής σημασίας. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει και ένα όραμα σε 
επίπεδο μονάδας το οποίο, για να υλοποιηθεί θα χρειαστεί χρόνος μεγαλύτερος από ένα 
διδακτικό έτος. Π.χ. στόχος η σχολική μονάδα να γίνει κέντρο αναφοράς για τους κατοίκους 
της περιοχής σε θέματα πολιτισμού. 

Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός: αφορά επιμέρους στόχους που θα συντελέσουν στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα της 
ελληνικής εκπαίδευσης με τις συχνές μετακινήσεις εκπαιδευτικών και αλλαγές στελεχών 
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στρατηγικός και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας.  

Καταλήγοντας στον λειτουργικό προγραμματισμό ο οποίος αφορά όλες τις καθημερινές 
λειτουργίες του οργανισμού, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι η πιο συνηθισμένη 
μορφή προγραμματισμού στις σχολικές μονάδες.  

Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί και πρέπει να καταρτίσει ένα πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Συνεδριάσεις 
του συλλόγου διδασκόντων, επαφές με γονείς, εκδηλώσεις και εορτές, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, επιμορφώσεις ενδοσχολικής φύσης, θέματα καθαριότητας και άλλα ζητήματα 
λειτουργικής φύσης που αφορούν τη σχολική μονάδα.  

Στην περίπτωση της σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας η διαδικασία της 
αυτοξιολόγησης και του προγραμματισμού μπορεί να πάρει την ακόλουθη μορφή: 
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 Διατύπωση των αδυναμιών και δυνατοτήτων του οργανισμού 

 Σχεδιασμό ενός προγράμματος ιεράρχησης και εκτέλεσης των προτεραιοτήτων του 
οργανισμού 

 Εφαρμογή του προγράμματος και  

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότησή του προγραμματισμού. 
(Αργυροπούλου, 2009: 156 ) 

Οργανωσιακή (Συνεργατική) κουλτούρα 

Μετά από όλα αυτά γεννάται το ερώτημα ποιο είδος οργανωσιακής κουλτούρας πρέπει να 
έχει ένας σχολικός οργανισμός, για να είναι σε θέση να υποστηρίζει διαδικασίες, όπως η 
αυτοαξιολόγηση και ο προγραμματισμός προκειμένου να αναπτύσσει πολιτική αυτονομίας 
και ιδιαίτερης προσαρμογής στις επιταγές της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Κατά τον Tagiuri (1968) η οργανωσιακή κουλτούρα περικλείει ένα σύστημα πεποιθήσεων, 
αξιών, νοήματος και γνώσης που αφορά τον οργανισμό. Οι Firestone & Corbett (1988:335) 
γίνονται περισσότερο σαφείς λέγοντας ότι η οργανωσιακή κουλτούρα καθορίζει δυο 
στοιχεία: α) ό,τι υπάρχει στον οργανισμό σχετικά με γνώσεις, πεποιθήσεις, τεχνογνωσία και 
β) το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον ακολουθώντας αξίες και κανόνες που πρέπει να 
διατηρηθούν.  

Ο Schein (1997) αναφερόμενος στην κουλτούρα ενός οργανισμού μίλησε για κοινές αξίες 
και πεποιθήσεις των μελών του. Για σύστημα κοινού νοήματος μίλησαν και οι Robbins & 
Jugde (2011:494) το οποίο διαθέτουν τα μέλη ενός οργανισμού και διακρίνει τον έναν 
οργανισμό από έναν άλλο. Οι Hoy & Miskel (2012) επιχειρώντας να διατυπώσουν έναν 
γενικό ορισμό που συνδυάζει όλα τα παραπάνω λένε ότι οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα 
σύστημα κοινών κατευθύνσεων το οποίο κρατά ενωμένα τα μέλη ενός οργανισμού και τους 
δίνει μια διακριτή ταυτότητα.  

Σύμφωνα με τους (Ιορδάνογλου 2008:237-238; Busher, 2006:90-92; Μπουραντά 2005:122-
123; Παπάνη & Ρόντο 2005:41-42; Daft 2005:399-405; Deal & Kennedy 1983:501) η 
οργανωσιακή κουλτούρα δίνει το στίγμα ενός οργανισμού και διαμορφώνεται είτε μέσα 
από τη διαχρονική πορεία, είτε μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα:  

 Τα μέλη του οργανισμού αποκτούν συλλογική ταυτότητα και μαθαίνουν να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά. Ελαχιστοποιείται η αβεβαιότητα της 
συμπεριφοράς, αλλά κατά κάποιο τρόπο ζητείται από τα μέλη του οργανισμού 
ευθυγράμμιση προς τις αξίες και τις παραδοχές του, διαφορετικά αποβάλλονται ως 
ξένο σώμα.. 

 Συμβάλλει στην αποτελεσματική χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής, καθορίζοντας 
την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού.  

 Η κουλτούρα ενός οργανισμού διευκολύνει ή εμποδίζει τις αλλαγές. Μια αλλαγή σε 
έναν οργανισμό, για να είναι επιτυχής, πρέπει να είναι συμβατή με την κουλτούρα 
του οργανισμού. Ένας οργανισμός του οποίου η κουλτούρα δεν ενθαρρύνει τις 
καινοτομίες δεν θα δεχθεί εύκολα μια αλλαγή.  

Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η οργανωσιακή κουλτούρα είναι μια 
συλλογική υπόθεση που αφορά όλα τα μέλη ενός οργανισμού. Στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών οργανισμών ο νομοθέτης αναθέτει στα διοικητικά όργανα του σχολείου να 
αποφασίσουν για παιδαγωγικά και λειτουργικά θέματα. Κουλτούρα συνεργασίας, 
συμμετοχικότητας στην λήψη αποφάσεων, κουλτούρα καινοτομίας και προσπάθειας για 
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περαιτέρω ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού και της αποτελεσματικότητάς του μπορεί να 
συμβάλει στην επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών.  

Σημαντικό θέμα για την κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ο βαθμός αποδοχής της από τα 
μέλη του. Όταν οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους αποδέχονται τις αξίες του 
οργανισμού τότε μιλάμε για ισχυρή κουλτούρα. Αυτό είναι πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά 
την απόδοση του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι δείχνουν υψηλό βαθμό αφοσίωσης και 
αποδοχής, οι αμφισβητήσεις, οι συγκρούσεις και οι μετακινήσεις είναι λίγες, ενώ η 
εργασιακή δέσμευση υψηλή. (Peters & Waterman, 1982). 

Στους κανόνες συγκαταλέγονται αίσθηση κοινής αποστολής στον οργανισμό, υποστήριξη 
μεταξύ συναδέλφων και αντιμετώπιση από κοινού των προβλημάτων των άλλων, αποφυγή 
κριτικής στους ανωτέρους, ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων, ηγεσία που εκτιμάται και 
εκτιμά τους εργαζομένους. (Gibson, 2007:230-231). 

Οι Hoy & Miskel (2012) αναφερόμενοι στην οργανωσιακή κουλτούρα σχολικής μονάδας 
αναφέρονται σε μια σειρά από σιωπηρές υποθέσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά των μελών της σχολικής μονάδας και τον τρόπο οργάνωσής της:  

 Η αλήθεια τελικά έρχεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

 Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να λαμβάνουν τις πιο σωστές αποφάσεις για το 
συμφέρον των μαθητών τους. 

 οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από ανοιχτή συζήτηση στην οποία ενδέχεται να 
υπάρξουν αντίθετες απόψεις, ίσως και συγκρούσεις, αλλά αν αξιολογηθούν 
αντικειμενικά οι ιδέες των συμμετεχόντων, δεν θα απειληθεί η ενότητα του 
οργανισμού. 

Αυτό το είδος κουλτούρας με τις αξίες, τις παραδοχές και τις συμπεριφορές που μόλις 
περιγράψαμε μπορεί να οδηγήσει έναν σχολικό οργανισμό στο να ανιχνεύσει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της σχολικής του μονάδας, να συνεργαστεί με την τοπική κοινωνία, να αναπτύξει 
την δική του εκπαιδευτική πολιτική, να προγραμματίσει, να οργανώσει, να αξιολογήσει το 
αποτέλεσμα και να επιδιώκει συνεχώς την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
μονάδας.  

Συμπεράσματα 

Οι κοινές αξίες και αντιλήψεις μεταξύ των μελών του οργανισμού, οι καλές διαπροσωπικές 
σχέσεις και ο σεβασμός μεταξύ των διοικούντων και διοικουμένων, η ενθάρρυνση των 
μελών για την κατάθεση νέων ιδεών και την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποκέντρωση των 
εξουσιών ευθύνης προς κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, η θετική στάση στην αλλαγή και η 
χάραξη στρατηγικής που θα εξασφαλίζει συμμετοχή όλων των μελών με στόχο την απόδοση 
του σχολικού οργανισμού, δημιουργεί θετικό εργασιακό περιβάλλον, ενιαία και ισχυρή 
κουλτούρα συμμετοχής, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
υπερήφανα για το έργο τους στο σχολείο, ενισχύεται το αίσθημα συνεισφοράς και 
ικανοποίησης των ανθρώπων που προσφέρουν.  

Τέλος, το πλαίσιο συνεργασίας διευρύνει τις δυνατότητες μάθησής των εκπαιδευτικών και 
τους βοηθά να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Ενισχύονται 
γνώσεις, δεξιότητες και αναπτύσσεται η αυτογνωσία και η επαγγελματική τους συνείδηση. 
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Κυρίαρχες αξίες αυτής της κουλτούρας αναδεικνύονται η συνεχής μάθηση, η προσήλωση 
στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών και όχι μόνο στη γνωστική, η συνεργασία με το 
στενότερο και το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου και γενικότερα το ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού.  
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Περίληψη. Σύμφωνα με μεγάλο αριθμό διεθνών ερευνών, οι διδακτικές τεχνικές της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης έχουν θετική επίδραση τόσο στη διδασκαλία όσο και στη 
μάθηση. Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει τις αρχές της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης και έχουν επενδύσει στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών τους σε αυτές. Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να 
μην έχει επηρεαστεί ακόμη από τη διεθνή έρευνα και τα παραδείγματα άλλων χωρών. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και τα οφέλη αυτής στη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη, προτείνεται ένα 
μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη διαμορφωτική αξιολόγηση,  βασισμένο στις 
επαγγελματικές κοινότητες μάθησης. Τέλος, προτείνεται επιμορφωτικό υλικό στο οποίο 
μπορεί να βασιστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.   

Λέξεις κλειδιά: Διαμορφωτική αξιολόγηση, ενδοσχολική επιμόρφωση, επαγγελματικές 
κοινότητες μάθησης.  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός ερευνητών της εκπαίδευσης επισημαίνει τη θετική 
επίδραση που έχουν οι πρακτικές της διαμορφωτικής αξιολόγησης στις μαθησιακές 
επιδόσεις των μαθητών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η οικοδόμηση της γνώσης, η 
αυτορρύθμιση και ο αναστοχασμός (James et al., 2007). Ωστόσο, παράλληλες έρευνες 
δείχνουν ότι η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών στις σχολικές αίθουσες δεν έχει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα (Vlachou, 2015b). Η αντίθεση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι οι 
καθηγητές εστιάζουν περισσότερο στην αθροιστική αξιολόγηση - δηλαδή στη συλλογή 
δεδομένων μάθησης για την εξαγωγή κρίσεων, πάρα στις αρχές της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης - δηλαδή στην αξιοποίηση των δεδομένων μάθησης για την τροποποίηση των 
μαθημάτων τους και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 
καλύψουν τυχόν κενά στη μαθησιακή τους ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, οι έρευνες δείχνουν ότι 
οι μαθητές δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες αξιολόγησης στη σχολική 
αίθουσα, ενώ ο ρόλος των καθηγητών είναι κυρίαρχος. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν 
αντικατοπτρίζει τις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί 
μέσα από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση (Vlachou, 2015b; James, 
2007). 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή πεποιθήσεων και η εφαρμογή νέων διδακτικών 
προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί αρκετό 
χρόνο (Earl, 2013; Leahy & Wiliam, 2012). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιστέκονται σε 
αλλαγές, αφού οι διδακτικές τους συνήθειες είναι βαθιά ριζωμένες μέσα τους ήδη από τα 
μαθητικά τους χρόνια και αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

mailto:blaxoumaria@yahoo.gr
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Παρόλα αυτά, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης μέσα από μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης που βασίζονται στη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών (γνωστά ως επαγγελματικές κοινότητες μάθησης) αποδεικνύεται να 
έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο σε θέματα διδασκαλίας όσο και μάθησης (Leahy & 
Wiliam, 2012).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις αρχές της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, τις θετικές επιδράσεις της στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και να 
προτείνει υλικό και μοντέλα ενδοσχολικής επιμόρφωσης τα οποία σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
πρακτικές διαμορφωτικής αξιολόγησης.  

Η διαμορφωτική αξιολόγηση και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχο να ενισχύσει τόσο 
τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση (Black et al., 2003; Shepard, 2007; Wiliam, 2011). Καθώς 
όμως τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας 
έχει αυξηθεί για αυτή τη μορφή αξιολόγησης, πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί έχουν 
προταθεί για τη διαμορφωτική αξιολόγηση από μελετητές του είδους. Κάθε ορισμός 
φαίνεται να δίνει έμφαση σε μια διαφορετική πτυχή της αξιολόγησης, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο όρος εξελίσσεται παράλληλα με τις θεωρίες μάθησης και τις ανάγκες της 
κοινωνίας (Vlachou, 2015b).  

Ο πιο πρόσφατος ορισμός έχει προταθεί από τον D. Wiliam (2011). Σύμφωνα με αυτόν, μια 
αξιολόγηση λειτουργεί διαμορφωτικά στο βαθμό κατά τον οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία 
μάθησης συλλέγονται, ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται τόσο από τους καθηγητές όσο 
και από τους ίδιους τους μαθητές ή τους συμμαθητές τους, με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της διδασκαλίας. Οι αποφάσεις αυτές είναι 
πιθανό να είναι καλύτερες από εκείνες που θα είχαν ληφθεί ελλείψει αποδεικτικών 
στοιχείων μάθησης. Όπως είναι φανερό, ο παραπάνω ορισμός δίνει έμφαση στη σημασία 
και την ερμηνεία των αποδεικτικών στοιχείων μάθησης, και όχι στην ίδια την αξιολόγηση. 
Παράλληλα τονίζεται ο ρόλος του μαθητή και των συμμαθητών του στη διαδικασία 
αξιολόγησης, με σκοπό την ενίσχυση της αυτορρύθμισης, της αυτοαξιολόγησης, και των 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών που είναι απαραίτητες δεξιότητες για την 
αυτονομία στη μάθηση και κατ’ επέκταση τη διά βίου μάθηση. 

Οι βασικές στρατηγικές της διαμορφωτικής αξιολόγησης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 
Αρχικά, ο διδάσκων πρέπει να αποσαφηνίσει και να κοινοποιήσει στους μαθητές τους 
μαθησιακούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος ή ενότητας, με σκοπό εκείνοι να 
κατανοήσουν πλήρως την πορεία τους στη μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια ο διδάσκων 
συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία μάθησης μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων, όπως 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, γραπτές δραστηριότητες, 
απορίες μαθητών κ.ά. Τέλος, ο διδάσκων παρέχει στους μαθητές ανατροφοδότηση που 
προωθεί τη μαθησιακή εξέλιξή τους, έτσι ώστε να κατακτήσουν τους μαθησιακούς στόχους 
και να καλύψουν τυχόν κενά στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, κάθε μαθητής 
ενεργοποιείται ως οδηγός στη μαθησιακή του πορεία, καλλιεργώντας δεξιότητες 
αυτογνωσίας για τον εντοπισμό πιθανών κενών, καθώς και δεξιότητες αυτορρύθμισης, 
μπαίνοντας στη διαδικασία να ανακαλύπτει πώς ο ίδιος κατακτά τη γνώση και ποιο είναι το 
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μαθησιακό του προφίλ. Τέλος, οι συμμαθητές ενεργοποιούνται ως πηγή γνώσης για τους 
υπόλοιπους μαθητές, καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες (Leahy et al., 2005). 

 Πού χρειάζεται να 
φτάσει ο μαθητής; 

Πού βρίσκεται ο μαθητής 
τώρα; 

Πώς ο μαθητής θα 
κατακτήσει το στόχο του; 

Διδάσκων 

Μαθησιακοί στόχοι 

Συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων 

Ανατροφοδότηση  

Μαθητής Οδηγός της μαθησιακής του πορείας 

Συμμαθητής Πηγή μάθησης για τους συμμαθητές του 

Πίνακας 1: Οι πέντε στρατηγικές της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

Ειδικοί της αξιολόγησης έχουν κάνει ριζοσπαστικούς ισχυρισμούς σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της διαμορφωτικής αξιολόγησης στην κατάκτηση της γνώσης (Black et 
al., 2003; Popham, 2011; Earl, 2013). Οι ισχυρισμοί αυτοί βασίζονται σε έρευνες ή σε 
ανασκοπήσεις ερευνών και δείχνουν ότι η ενσωμάτωση πρακτικών διαμορφωτικής 
αξιολόγησης έχει σημαντικά οφέλη στις επιδόσεις των μαθητών και την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των P. Black και D. Wiliam 
(1998), οι οποίοι συγκέντρωσαν και μελέτησαν ένα ευρύ φάσμα μελετών σχετικών με τη 
διαμορφωτική αξιολόγηση και κατέληξαν ότι η μέση τιμή επίδρασης (effect size) για τις 
περισσότερες από αυτές τις μελέτες ήταν μεταξύ 0.4 και 0.7, και ως εκ τούτου, υψηλότερη 
από κάθε άλλη εκπαιδευτική παρέμβαση (Black & Wiliam, 2010). Επιπλέον, παρόμοια 
ευρήματα προέκυψαν και από άλλους ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι οποίοι 
επεσήμαναν εξίσου υψηλές τιμές επίδρασης των πρακτικών της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και ιδιαιτέρως της ανατροφοδότησης (Hattie, 2008; Hattie & Timperley, 2007; 
Shute, 2008).  

Συμπερασματικά, η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι ένα 
σημαντικό συστατικό της αποτελεσματικής διδασκαλίας, της κατάκτησης της γνώσης και 
της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα. Ως διαδικασία είναι δομημένη, διαδραστική και 
παρακινεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να εργάζονται από κοινού για να 
συλλέξουν, να ερμηνεύσουν και να ενεργήσουν πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία μάθησης 
των μαθητών, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές ανάγκες των τελευταίων. 

Η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Τα Προεδρικά Διατάγματα για την αξιολόγηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρουν 
ότι η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένους μαθησιακούς 
στόχους και σκοπούς, και να επικεντρώνεται στον εντοπισμό των επιτευγμάτων των 
μαθητών με συστηματικό και έγκυρο τρόπο. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η αξιολόγηση 
αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και της διδασκαλίας, και θα πρέπει 
να ξεκινάει με τον εντοπισμό των μαθησιακών στόχων και να ολοκληρώνεται με τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με το ποσοστό επίτευξής τους. Ως κύριος σκοπός της αξιολόγησης 
αναφέρεται η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού συστήματος εν 
γένει, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών τους με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων (Προεδρικό 
Διάταγμα, 1994, 2014).  



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   159 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι αυτές οι δηλώσεις περιγράφουν τόσο τους 
αθροιστικούς όσο και τους διαμορφωτικούς σκοπούς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 
Ωστόσο, στην πράξη, τα Προεδρικά Διατάγματα και οι σχετικές εγκύκλιοι δίνουν αναλυτικές 
οδηγίες υλοποίησης μόνο των αθροιστικών μορφών αξιολόγησης, όπως είναι τα ωριαία 
διαγωνίσματα, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Αντιθέτως, δε γίνεται καμία 
αναφορά στις στρατηγικές της διαμορφωτικής αξιολόγησης και στους τρόπους εφαρμογής 
τους στην σχολική αίθουσα, με σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας και την επίτευξη της 
μάθησης. Ακόμη, μοναδική αναφορά στο ρόλο των μαθητών στη διαδικασία της 
αξιολόγησής τους γίνεται στο Προεδρικό Διάταγμα 68/2014 σχετικά με  την αξιολόγηση των 
μαθητών στο Λύκειο, όπου εισάγεται ο όρος της αυτοαξιολόγησης των μαθητών, χωρίς 
όμως και πάλι να δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις.  

Όσον αναφορά την εφαρμογή των αρχών της διαμορφωτικής αξιολόγησης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός ερευνών στην 
ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία (Μαυρομμάτης κ.ά., 2008; Vlachou, 2015a). Έρευνα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο από τους Μαυρομμάτης κ.ά. (2008), αναφέρει ότι οι μέθοδοι 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια βαθμίδα βασίζονται 
σε παραδοσιακές μεθόδους συλλογής αξιολογικών πληροφοριών (προφορικά, τεστ, 
διαγωνίσματα), καθώς και ότι η παρατήρηση ως μέσο συλλογής δεδομένων δεν είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλής στους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τα δεδομένα συλλογής μάθησης που προκύπτουν από τις 
αξιολογήσεις των μαθητών για να διαμορφώσει αναλόγως τη μετέπειτα διδασκαλία, ενώ η 
αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη χρήση τους είναι για να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
συζήτησης με τους μαθητές. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την έρευνα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, η αξιολόγηση των μαθητών φαίνεται να λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός 
μηχανισμός, καθώς τα αποτελέσματά της οδηγούν σε αναπροσαρμογή της διδασκαλίας με 
σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων.  

Παράλληλα, από μια έρευνα μικρής κλίμακας για την εφαρμογή των αρχών της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης σε μαθήματα φυσικών επιστημών (Vlachou, 2015a), 
επιβεβαιώνεται ότι οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις αξιολογικές πληροφορίες που 
προκύπτουν από τεστ και διαγωνίσματα για την αναπροσαρμογή των μαθημάτων τους. 
Ωστόσο, τα συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης εστιάζουν περισσότερο στη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων για τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών παρά στην ερμηνεία και τη 
διαμορφωτική διαχείριση των πληροφοριών αυτών. Επίσης, η παρούσα έρευνα ανέδειξε 
την έλλειψη ενεργού ρόλου και συμμετοχής των μαθητών στις διαδικασίες αξιολόγησης, 
αφού ο μόνος αρμόδιος για την αξιολόγηση των μαθητών φαίνεται να είναι ο καθηγητής. 
Επιπλέον, κατά την έρευνα παρατηρήθηκαν μη παραγωγικές τεχνικές ανατροφοδότησης 
από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καθηγητές 
περιορίζονταν στο να ανταποκριθούν στις απαντήσεις των μαθητών τους - προφορικές και 
γραπτές - είτε με διορθωτικές παρεμβάσεις, είτε με θετικά σχόλια (π.χ. μπράβο σου!). 
Όμως, οι συγκεκριμένες μορφές ανατροφοδότησης δεν αντανακλούν τις αρχές της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης, αφού δεν προτείνουν τρόπους κάλυψης των μαθησιακών 
κενών των μαθητών και επικεντρώνονται στο εγώ τους.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) στην έκθεσή του για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 2011, 
προτείνει την ενίσχυση του ρόλου της διαμορφωτικής αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, με στόχο τη βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και των μαθησιακών 
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επιδόσεων των μαθητών. Ακόμη, οι Μαυρομμάτης κ.ά. (2008), βασιζόμενοι στα 
αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνάς τους, επισημαίνουν την αναγκαιότητα 
ενημέρωσης των υπηρετούντων καθηγητών σε θέματα αξιολόγησης, είτε μέσω 
ενδοσχολικών επιμορφώσεων από τους Σχολικούς Συμβούλους, είτε μέσω σχετικών 
εγκυκλίων. Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη μαθημάτων Αξιολόγησης του Μαθητή στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα Εκπαιδευτικών Σχολών. 

Μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη διαμορφωτική αξιολόγηση  

Κάθε μορφή επιμόρφωσης - επαγγελματικής ανάπτυξης στη διαμορφωτική αξιολόγηση 
χρειάζεται χρόνο και δεν μπορεί να βασιστεί στην υπαγόρευση μεθόδων αξιολόγησης. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί βασίζεται  πρωτίστως στην αλλαγή πεποιθήσεων και όχι 
τόσο στην απόκτηση νέων γνώσεων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί 
φαίνεται να έχουν αρκετές παιδαγωγικές γνώσεις, αλλά έχουν δυσκολία στο να 
απαλλαχθούν από απαρχαιωμένους τρόπους διδασκαλίας που είναι βαθιά ριζωμένοι μέσα 
τους ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια. Η βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων 
αξιολόγησης χρειάζεται προσπάθεια και συνεργασία, καθώς δεν φαίνεται να προκύπτει 
φυσικά με την εμπειρία του διδάσκοντος (Hanushek and Rivkin, 2006; Μαυρομμάτης κ.ά., 
2008).  

Ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο φαίνεται να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα τόσο σε θέματα διαμορφωτικής αξιολόγησης, όσο και σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια εκπαιδευτικής βελτίωσης, είναι η Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης (EKM). 
Σύμφωνα με τους Stoll κ.ά., η ΕΚΜ είναι μια ενιαία ομάδα ανθρώπων που δρουν βάσει ενός 
κοινού οράματος σχετικά με τη μάθηση, αλληλοϋποστηρίζονται, συνεργάζονται και 
βρίσκουν τρόπους - εντός και εκτός της  κοινότητάς τους - για να διερευνούν σε βάθος τις 
μαθησιακές πρακτικές που εφαρμόζουν και να μαθαίνουν μαζί νέες και καλύτερες 
προσεγγίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τη μαθησιακή εξέλιξη όλων των μαθητών (Stoll et al., 
2006). 

Οι Leahy και Wiliam (2012) βασιζόμενοι στην εμπειρία τους από την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στην Αγγλία και στη βιβλιογραφία για τις ΕΚΜ, προτείνουν ένα διετές 
πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Σύμφωνα με αυτό, 
η κάθε ΕΚΜ θα πρέπει να απαρτίζεται από 10 έως 12 ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι είτε θα διδάσκουν παρόμοια αντικείμενα (π.χ. μαθηματικά/φυσική), είτε θα 
διδάσκουν στις ίδιες τάξεις. Οι εργασίες της ΕΚΜ θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηνιαίες 
συναντήσεις των 75–120 λεπτών, εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς και διαθέσιμο 
χρόνο μεταξύ των μηνιαίων συναντήσεων (περίπου 2 ώρες ανά μήνα εντός σχολικού 
ωραρίου) για συνεργατικό σχεδιασμό και αλληλοεπισκέψεις μαθημάτων μεταξύ των 
συναδέλφων. Ασφαλώς, η ΕΚΜ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του 
εκπαιδευτικού φορέα ως προς τη στοχοθεσία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και τις 
συναντήσεις που απαιτούνται. Ακόμη, τυχόν απαλλαγές των μελών της κοινότητας από 
επιπρόσθετες δραστηριότητες του σχολείου θα ήταν χρήσιμες και ωφέλιμες. 

Αναφορικά με τις μηνιαίες συναντήσεις της ΕΚΜ, αυτές θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια 
δομή και σειρά δραστηριοτήτων, έτσι ώστε κάθε μέλος της κοινότητας να ξέρει τι να 
περιμένει από αυτές τις συναντήσεις. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται μια εισαγωγή με τους 
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στόχους της κάθε συνάντησης (5 λεπτά) και να ακολουθεί μια εισαγωγική δραστηριότητα 
για να ενισχυθεί το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας (5 λεπτά). Εν 
συνεχεία, κάθε μέλος θα ανατροφοδοτεί την ολομέλεια με τις δραστηριότητες της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης που δοκίμασε τον προηγούμενο μήνα στα μαθήματά του και 
τα αποτελέσματα αυτών (25–50 λεπτά). Ακολούθως, η κοινότητα θα μελετά νέες 
διαπιστώσεις σχετικά με την διαμορφωτική αξιολόγηση, είτε βλέποντας ένα σχετικό βίντεο, 
είτε μελετώντας ένα άρθρο ή απόσπασμα ενός βιβλίου (20–40 λεπτά). Ύστερα, κάθε μέλος 
της κοινότητας θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο ατομικής δράσης για τον επόμενο μήνα 
στο οποίο θα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να εφαρμόσει το υλικό που 
μελέτησε η κοινότητα στη διδασκαλία του (15 λεπτά). Τέλος, η κοινότητα θα πρέπει να 
αξιολογεί κάθε συνάντηση και να προτείνει προτάσεις για βελτίωση της αποδοτικότητας 
των συναντήσεών της (5 λεπτά). 

Ακόμη, όπως αναφέρεται και στον ορισμό που δόθηκε για την ΕΚΜ, η ομάδα 
επιμορφώνεται μέσω συνεργασίας και διερεύνησης νέων πρακτικών. Πολύ σημαντικό είναι 
ότι η ΕΚΜ δεν χρειάζεται κάποιον επιμορφωτή ή κάποιον ειδήμονα της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, η κοινότητα χρειάζεται ένα συντονιστή ο οποίος θα 
διασφαλίζει ότι κατά τις συναντήσεις υπάρχει και είναι διαθέσιμο ό,τι κρίνεται απαραίτητο, 
θα διασφαλίζει ότι ακολουθείται πιστά η ημερησία διάταξη, και θα διατηρεί μια 
συναδελφική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασικό εργαλείο της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και της βελτίωσης των πρακτικών αξιολόγησής τους είναι οι 
αλληλοεπισκέψεις μεταξύ μελών της ΕΚΜ (ένα μέλος της κοινότητας επισκέπτεται το 
μάθημα ενός άλλου μέλους). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές ότι σε αυτές τις 
επισκέψεις θα πρέπει να ακολουθείται το πρόγραμμα του παρατηρούμενου, όχι του 
παρατηρητή. Ο παρατηρούμενος διδάσκων είναι αυτός που ορίζει το σημείο εστίασης της 
παρατήρησης και τις ενδείξεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, έστω ότι 
ο παρατηρούμενος διδάσκων επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των ερωτήσεων που 
θέτει στους μαθητές του και να μειώσει τον αριθμό των κλειστού τύπου ερωτήσεων. Ο 
παρατηρητής θα πρέπει να εστιάσει στις ενδείξεις που σχετίζονται με το στόχο του 
συναδέλφου του και να σημειώσει των αριθμό των κλειστού και ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεων αντίστοιχα, καθώς και να καταγράψει τη μορφή των ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεων. Οι σημειώσεις που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 
ανήκουν στον παρατηρούμενο διδάσκοντα και χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση 
της διδασκαλίας του. 

Επιμορφωτικό υλικό για τη διαμορφωτική αξιολόγηση  

Οι ΕΚΜ θα πρέπει να στηρίξουν την επιμόρφωσή τους σε υλικό το οποίο αντανακλά τις 
ιδέες και τις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης, έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία, και παράλληλα είναι κατάλληλο για αυτό το μοντέλο 
επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο των αρχών της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών και την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων, και εν συνέχεια να δοκιμάσουν την εφαρμογή τους στη διδακτική τους 
πρακτική μέσω μιας σειράς υποστηρικτικών εργαλείων που θα τους είναι διαθέσιμα μέσω 
του υλικού επιμόρφωσης.  
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Στη συνέχεια ακολουθούν προτάσεις επιμορφωτικών πακέτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στη διαμορφωτική 
αξιολόγηση. 

Embedding formative assessment  

Το επιμορφωτικό πακέτο Embedding Formative Assessment των Siobhan Leahy και Dylan 
Wiliam (εκδόσεις SSAT) έχει δημιουργηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σχολεία 
και κολλέγια, μέσω των ΕΚΜ. Περιέχει υλικό για δεκαοχτώ μηνιαίες συναντήσεις της 
κοινότητας και περιλαμβάνει φυλλάδια εργασίας τόσο για τον συντονιστή όσο και για τα 
μέλη της κοινότητας,  video από εφαρμογές εργαλείων της διαμορφωτικής αξιολόγησης σε 
σχολικές αίθουσες, καθώς και συνεντεύξεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Περισσότερες 
πληροφορίες για το επιμορφωτικό πακέτο υπάρχουν στη σελίδα 
https://www.ssatuk.co.uk/cpd/teaching-and-learning/embedding-formative-assessment/ 

Learn how to learn  

Το Learn how to learn ήταν ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο 
υλοποιήθηκε από ερευνητές των αγγλικών πανεπιστημίων Cambridge, Kings College of 
London, Reading και Open University, σε συνεργασία με 40 σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αγγλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν να διερευνήσει 
τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά δίκτυα για να 
βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να κατακτούν τη γνώση μέσα από τις αρχές της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ακόμη, το πρόγραμμα προσπάθησε να αναπτύξει ένα γενικό 
μοντέλο καινοτομίας στη διδασκαλία και την κατάκτηση της γνώσης που ενσωματώνει το 
έργο που γίνεται στις τάξεις, τα σχολεία και τα δίκτυα εκπαιδευτικών. 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.learntolearn.ac.uk/ (user name: guest, 
κωδικός: κενό) υπάρχουν σύνδεσμοι με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και 
τα υλικά του προγράμματος. Χρήσιμοι σύνδεσμοι είναι το Workshop materials for schools 
και το Toolbox for learning at school level, στους οποίους υπάρχει υλικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω 
ΕΚΜ. 

TES, the largest network of teachers in the world   

To TES είναι ένα δίκτυο εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο, το οποίο παρέχει σε 
εκπαιδευτικούς και σχολεία ιδέες διδασκαλίας, ειδήσεις και πηγές σχετικές με 
εκπαιδευτικά θέματα. Η εγγραφή στη σελίδα είναι δωρεάν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αναρίθμητες πληροφορίες. 

Στην ιστοσελίδα του δικτύου υπάρχει επιμορφωτικό πακέτο για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στη διαμορφωτική αξιολόγηση με τίτλο  AfL: Whole School Training 
Materials (https://www.tes.com/teaching-resource/afl-whole-school-training-materials-1-
6107991). Ακόμη, στην ιστοσελίδα υπάρχουν πολλές ιδέες για εργαλεία διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, τα οποία δρουν υποστηρικτικά στην εφαρμογή των αρχών της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης στην πράξη (https://www.tes.com/teaching-resource/assessment-for-learning-
toolkit-6020165). 

https://www.ssatuk.co.uk/cpd/teaching-and-learning/embedding-formative-assessment/
http://www.learntolearn.ac.uk/
https://www.tes.com/teaching-resource/afl-whole-school-training-materials-1-6107991
https://www.tes.com/teaching-resource/afl-whole-school-training-materials-1-6107991
https://www.tes.com/teaching-resource/assessment-for-learning-toolkit-6020165
https://www.tes.com/teaching-resource/assessment-for-learning-toolkit-6020165
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Edutopia, George Lucas Educational Foundation   

Το Edutopia (http://www.edutopia.org/) είναι μια ιστοσελίδα που έχει στόχο να αναδείξει 
βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της συνεχούς 
μάθησης στον πραγματικό κόσμο. Στην παρούσα σελίδα υπάρχουν περισσότερες από 400 
πηγές (βίντεο, άρθρα, συζητήσεις) για τη διαμορφωτική αξιολόγηση οι οποίες θα 
μπορούσαν να διερευνηθούν από τις ΕΚΜ. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα στοιχεία, η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι μια μορφή 
αξιολόγησης που μπορεί να διαδραματίσει ένα κύριο/ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, να αυξήσει τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών και να 
τους καλλιεργήσει δεξιότητες σημαντικές για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους και μετά τα 
σχολικά τους χρόνια. Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, επηρεασμένα από τη διεθνή έρευνα 
και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιφέρει η διαμορφωτική αξιολόγηση στην 
κατάκτηση της γνώσης, έχουν εντάξει τη διαμορφωτική αξιολόγηση ως πυλώνα της 
αξιολόγησης του μαθητή.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί ακόμη από τη διεθνή 
βιβλιογραφία και τα παραδείγματα άλλων χωρών. Ωστόσο, μικρός αριθμός δημοσιευμένων 
ερευνών δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ορισμένες από τις αρχές της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης στη διδασκαλία τους, υπάρχει όμως ακόμη αρκετός χώρος για 
βελτίωση του τρόπου ενσωμάτωσης της διαμορφωτικής αξιολόγησης στη διδασκαλία και 
την εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ της αθροιστικής και της διαμορφωτικής χρήσης της 
αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία παρουσιάστηκε ένα μοντέλο ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης στη διαμορφωτική αξιολόγηση, βασισμένο στις ΕΚΜ. Σύμφωνα με τη διεθνή 
έρευνα, το μοντέλο αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στην ενσωμάτωση των 
αρχών της διαμορφωτικής αξιολόγησης στις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές των 
εκπαιδευτικών και στην αλλαγή πεποιθήσεων σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών. 
Ακόμη, όπως τονίστηκε, η επιμόρφωση αυτή προϋποθέτει ένα οργανωμένο πλαίσιο 
διαδικασιών, την επεξεργασία επιστημονικά ορθού επιμορφωτικού υλικού, καθώς και τη 
στήριξη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών φορέων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
και τις οικονομικές συγκυρίες στη χώρα, η παραπάνω πρόταση επιμόρφωσης μπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνομα στις σχολικές μονάδες, καθώς στόχος της είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της εκάστοτε μονάδας. Η 
φιλοσοφία των ΕΚΜ είναι ότι η πρόθεση για επιμόρφωση ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω 
(bottom-up), δηλαδή από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να 
βελτιώσουν τις πρακτικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους και κατ’ 
επέκταση την ποιότητα της διδασκαλίας τους και την κατάκτηση της γνώσης από τους 
μαθητές. Ακόμη, η λειτουργία αυτών των κοινοτήτων μάθησης δεν έχει ιδιαίτερο 
οικονομικό κόστος για τις σχολικές μονάδες, αφού οι περισσότερες προτάσεις 
επιμορφωτικού υλικού που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι δωρεάν 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

http://www.edutopia.org/
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Ας κλείσουμε με την ελπίδα η παρούσα εργασία και οι προτάσεις που παρουσίασε να 
φανούν εύκολα υλοποιήσιμες και χρήσιμες σε καθηγητές, σχολικές διευθύνσεις και 
σχολικούς συμβούλους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση στις σχολικές 
αίθουσες. Η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών φορέων είναι άλλωστε απαραίτητη σε 
κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια εκπαιδευτικής βελτίωσης. 
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Σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (γονείς -
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Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13 

Περίληψη. Το σχολικό κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και την επίδοση των μαθητών. Κρίσιμο 
ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος παίζουν η προσωπικότητα και η συμπεριφορά 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Προτείνουμε ένα πρόγραμμα, που να 
αγκαλιάζει το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας και έχει στόχο την 
δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο για τη βελτίωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων, εφαρμόζοντες συγκεκριμένες δράσεις και καλές πρακτικές.  

Λέξεις κλειδιά: Σχολικό κλίμα, καινοτομία, προσωπικότητα εκπαιδευτικού, 
συναισθηματική νοημοσύνη. 

Εισαγωγή 

Η δημοκρατία, εκτός από ισότιμη συμμετοχή, σημαίνει και ελευθερία, ισότητα, 
αντιπροσώπευση, αλληλοσεβασμός, διάλογος, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Ένα σχολείο 
δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε αυτές τις βασικές δημοκρατικές αξίες και να 
διαπαιδαγωγεί με αυτές τους μαθητές του.  

Ένας σπουδαίος παράγοντας για την επίτευξη των ανωτέρω είναι και το σχολικό κλίμα. Το 
σχολικό κλίμα συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του οργανισμού και της 
φιλοσοφίας των μελών του, ενώ παράλληλα επηρεάζει την απόδοση των εκπαιδευτικών και 
την σχολική επίδοση των μαθητών, όπως και την ομαλή ένταξη των μαθητών στην 
κοινωνία.  

Ένα σχολείο που θα κυριαρχεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας στα 
εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία θα διακατέχονται από την αίσθηση της συλλογικότητας και 
του συνανήκειν. 

Αυτή η δημοκρατική λειτουργία της σχολικής ομάδας, σχολικής κοινότητας ή τάξης, θα 
λειτουργεί ως πρότυπο για την πολιτική εκπαίδευση των μαθητών. θα τους μαθαίνει: 
συμπεριφορές, ρόλους και τρόπους σωστής και δημοκρατικής συνεύρεσης, σχέσης και 
επικοινωνίας, δημοκρατικούς τρόπους διεκδίκησης και περιφρούρησης των δικαιωμάτων 
τους, αλλά και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ‘άλλο’ και προς την ομάδα. 
Στο δημοκρατικό σχολείο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων (Beane & Apple, 2003).  

Κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος παίζουν η προσωπικότητα και η συμπεριφορά 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ιδιαίτερα καθοριστικός είναι ο ρόλος του 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας (Παναγιωτίδου, 2012). 

mailto:katsiras13@gmail.com
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Παράγοντες διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

Σύμφωνα με τις Καλκάνη & Σκοπελίτου (2015), οι παράγοντες αυτοί είναι: 

• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του Διευθυντή και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις 
του με όλα τα μέλη της κοινότητας. 

• Το πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
μεταξύ αυτών και της Διεύθυνσης. 

• Η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας. 

• Η ύπαρξη οργάνωσης και τάξης. 

• Η από κοινού διαμόρφωση και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς 
των μαθητών. 

• Το πνεύμα καινοτομίας και αλλαγής. 

• Η ανάπτυξη αισθημάτων εμπιστοσύνης και αποδοχής, αναγνώρισης, 
ικανοποίησης και ευχαρίστησης μεταξύ όλων των μελών (Ζμπάινος & 
Γιαννακούρα, 2010; Παναγιωτίδου, 2012).  

Το σχολικό κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και την επίδοση των μαθητών, όπως και τη 
συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Πασιαρδή, 2001). 

Το ζητούμενο είναι η προώθηση καινοτομιών, η προετοιμασία για την εισαγωγή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία νέων γνωστικών αντικειμένων και δράσεων (Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου, 1994, σ. 155) και η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης των δασκάλων επί πρακτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων που απασχολούν 
τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα (Nathan, 2008, σ 24, 1). Ακόμη, η παροχή ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου, με στόχο την εξέλιξη του διδακτικού έργου των 
εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός πολύμορφου 
μαθητικού δυναμικού.  

Η σχολική κουλτούρα, που είναι « … οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, τα σύμβολα, οι 
παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από όλες τις 
άλλες» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο θετικό σχολικό κλίμα (Πασιαρδής, 2004, σ. 150), 
το οποίο δημιουργεί υγιή περιβάλλοντα μάθησης, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τον 
ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών και εξυψώνει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
(Freiberg & Stein, 2005).  

Πολύ συχνά ο σχολικός σύμβουλος είναι εφικτό, με πρωτοβουλία δική του ή του σχολείου, 
να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς ή τη διοίκηση, οπότε με έμμεσο τρόπο, 
καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβάλει στη δημιουργία 
επικοινωνιακών προϋποθέσεων ενός κλίματος συνεργασίας, επηρεάζοντας προς τη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση μαθητές και γονείς. 

Όταν ο σχολικός σύμβουλος βρίσκεται κοντά στο σχολείο, λειτουργεί ως μέντορας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των 
συγκρούσεων και στις διενέξεις μεταξύ μαθητών. Επίσης, η τακτική επαφή του σχολικού 
συμβούλου με το σχολείο, θα αναδείξει και τις επιμορφωτικές ανάγκες του συλλόγου των 
εκπαιδευτικών. Έτσι μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες για διοργάνωση ενδοσχολικών 
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ή άλλων επιμορφώσεων, που θα σχετίζονται με το θέμα, οπότε και θα συμβάλει στην 
απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 

Ειδικά για τις συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ρόλος του 
σχολικού συμβούλου προδιαγράφεται καθοριστικός, εάν με τις ενέργειές του κατορθώσει 
να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην επικράτηση παιδαγωγικής ελευθερίας και 
στην απόκτηση αισθήματος επαγγελματικής ικανοποίησης, που κρίνονται σημαντικοί 
παράγοντες ασφάλειας των εκπαιδευτικών (Γιαννουλέας, 1997). 

Ο ίδιος ο σχολικός σύμβουλος θα πρέπει να αποδεχθεί την αξία της συνεργασίας στα 
σχολεία της γενικής παιδαγωγικής του ευθύνης. Χρειάζεται να αυτό-επιμορφωθεί σε 
τεχνικές σωστής επικοινωνίας και αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρούσεων. Επιπλέον, 
είναι ανάγκη να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες. Η στενή σχέση των 
σχολικών συμβούλων με τις σχολικές μονάδες, θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας να μην τον αντιμετωπίζουν ως ξένο, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί 
αμοιβαίο πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ σχολικού συμβούλου και μελών της σχολικής 
κοινότητας. Το τελευταίο αποτελεί καθοριστικό στοιχείο και συναρτάται ευθέως με το είδος 
των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (Ματσαγγούρας, 2003; Στραβάκου, 2003). 

Συναντήσεις εκπαιδευτικού και γονέων 

Όσον αφορά τις επαφές με τον εκπαιδευτικό, μητέρες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου 
συζητούν πιο συχνά με τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τις μητέρες υψηλότερου μορφωτικού 
επιπέδου (West et al., 2013). Αν οι γονείς νιώθουν ότι αποτυγχάνουν όπως και τα παιδιά 
τους, τότε δεν μπορούν να αναπτύξουν στενές σχέσεις με το σχολείο (Brice-Heath & 
McLaughlin, 1987). Οι αλλοδαποί, λόγω της πιθανής παράνομης παραμονή τους στη χώρα 
και του ιδιαίτερα χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού τους επίπεδου μπορεί να έχουν την 
αγωνία ότι, εάν παραπονεθούν μπορεί το σύστημα να τους εκδικηθεί αποβάλλοντας τα 
παιδιά τους (Leon, 1996). 

Ανασταλτικοί παράγοντες συνεργασίας στη σχολική κοινότητα. 

Ένας ανασταλτικός παράγοντας για συνεργασία είναι ο χρόνος. Σε αυτή τη διαπίστωση 
συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί ακόμη και σε σχολεία που η συνεργασία είναι μέρος της 
κουλτούρας τους και της καθημερινής τους πρακτικής (Cook & Friend, 1991). 

Επίσης άλλο θέμα ανασταλτικότητας αποτελεί η απειλή που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από 
τη συνεργασία και, κυρίως, αυτοί που αισθάνονται άνετα με μια «μοναχική» προσέγγιση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ίσως, φοβούνται ότι η συνεισφορά τους δεν είναι 
σημαντική ή ότι το κόστος του χρόνου που πρέπει να καταβληθεί είναι υψηλό ή ότι οι άλλοι 
δε θα αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους (Laycock, Gable & Korinek, 1991).  

Στο πλαίσιο των καλών διαπροσωπικών σχέσεων ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συζητούν 
μαζί, συλλογίζονται μαζί κι ευχαριστιούνται από τη μεταξύ τους συντροφιά. Έχουν τη 
συναίσθηση ενός κοινού δεσμού, που είναι στην ουσία έκφραση κοινών ενδιαφερόντων, 
κοινών απόψεων και κοινού τρόπου σκέψης (Noddings, 1991, p. 169; Gudyknust/Hall, 1994, 
p. 238).  

Οι μαθητές που συμπαθούν τον εκπαιδευτικό γίνονται ενεργητικοί στις δραστηριότητες της 
τάξης, δεν δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς, δέχονται πρόθυμα τις προσπάθειές 
του να τους επηρεάσει (Χατζηδήμου, 2000, σ. 73; Thompson, 1997, p. 43).  
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Το ύφος που εμφανίζουν οι σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών εξαρτάται, εν μέρει, και από 
το σχολικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική του διδακτηρίου, η διαρρύθμιση και διακόσμηση 
των σχολικών αιθουσών, ο αύλειος χώρος, εκπέμπουν ψυχοδυναμική ενέργεια, 
προδιαθέτουν θετικά ή αρνητικά ως προς τη μάθηση και επηρεάζουν το ψυχοκοινωνικό 
κλίμα 

Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της οικογένειας στις σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών. 
Οι επισκέψεις των γονέων στο σχολείο τους επιτρέπουν να πληροφορούνται την πρόοδο 
των παιδιών τους, να κατανοούν τη συμπεριφορά τους, τις σχέσεις τους με τον 
εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους. Αλλά και ο εκπαιδευτικός πληροφορείται για τα 
ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 
προσδοκίες των γονέων. Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία μπορεί να προσαρμόζει τις 
παιδαγωγικές του ενέργειες στην ατομικότητα του κάθε παιδιού. Η θετική στάση των 
γονέων απέναντι στον εκπαιδευτικό συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικής στάσης και του 
παιδιού τους προς αυτόν (Φλουρής, Κουλοπούλου & Σπυριδάκη, 1981, σ. 77; Ballantine, 
1997, σ. 227), διότι στην αντίθετη περίπτωση, το παιδί είναι δύσκολο να κατανοήσει και να 
ικανοποιήσει και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, με (πιθανό) κίνδυνο να ταυτιστεί με τις 
απόψεις των γονέων και να απορρίψει τον εκπαιδευτικό (Σάλτζμεργκερ, Χένρι & Όσμπορν, 
1996, σ. 102).  

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απουσία προγραμμάτων, που να στοχεύουν στην καλλιέργεια 
θετικού κλίματος. Επίσης, οι δυσλειτουργικές σχέσεις στα γραφεία διαχέονται και φτάνουν 
και μέσα στην τάξη, όση καλή διάθεση και αντοχή κι αν έχουν κάποιοι μεμονωμένοι 
εκπαιδευτικοί – ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, όπου η πολυπαραγοντική ψυχολογική 
επιβάρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών βαίνει αυξανόμενη με αποτέλεσμα την 
επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. 

Απόπειρες λύσης του προβλήματος. 

Προς επίτευξη των ανωτέρω θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα, που να αγκαλιάζει το σύνολο 
των μελών της σχολικής κοινότητας και έχει στόχο την δημιουργία θετικού κλίματος στο 
σχολείο για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, εφαρμόζοντες συγκεκριμένες 
δράσεις και καλές πρακτικές (Goleman,1998, 1999, 2012; Μαλικιώση – Λοϊζου, 2010), έτσι 
ώστε η σχολική μονάδα να γίνει περισσότερο αποδεκτή στην ευρύτερη κοινότητα και το 
σχολείο θα λάβει τη θέση που του αξίζει μέσα στη κοινωνία και να εκπληρώσει τη σοβαρή 
αποστολή του.  

Σήμερα, σε εποχές έντονων αβεβαιοτήτων, τα πράγματα αλλάζουν και «η παραδοσιακή 
έμφαση στο ρόλο του σχολείου στην προώθηση της πνευματικής και γνωστικής ανάπτυξης 
του παιδιού, έχει επεκταθεί στην έμφαση του ρόλου της καθοδήγησης, της 
κοινωνικοποίησης, της συμβουλευτικής» (Coolahan, 2004, p. 88). 

 

 

Σχεδιασμός Προγράμματος  

Σκοπός: η καλλιέργεια θετικού κλίματος στον χώρο του σχολείου, με βελτίωση των σχέσεων 
όλων των εμπλεκομένων 
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Εισηγητής: Ο Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης, στα σχολεία που εποπτεύει, ώστε 
το πρόγραμμα να δημιουργεί συνθήκες για επικοινωνία και άνοιγμα 

Ομάδα Α: Διευθυντής – Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτικοί μεταξύ τους 

Ομάδα Β: Εκπαιδευτικοί – Μαθητές, Μαθητές μεταξύ τους 

Χρόνος διεξαγωγής: Ετήσιο πρόγραμμα. 

Έννοιες που διέπουν το πρόγραμμα: ενσυναίσθηση, αποδοχή, ενεργητική ακρόαση, 
ενθάρρυνση, προσφορά θετικής ενίσχυσης, συνεργατικότητα, ανοιχτή επικοινωνία, 
σεβασμός των ορίων του άλλου, συναίσθηση της απήχησης της συμπεριφοράς μας – επειδή 
«τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά» και «όταν συγχρονίζεσαι με τον άλλο, αποκομίζεις 
διαπροσωπικό όφελος» (Goleman, 2012: σ. 26 και 49). 

Εφαρμογή του Προγράμματος 

Στάδιο 1.  

1. Εισαγωγική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και οργάνωση (ομάδες Α και Β) 

• Γνωριζόμαστε – γινόμαστε ομάδα 
• Ανακαλύπτουμε και αναδεικνύουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις ο ένας του άλλου, με 
βιωματικές ασκήσεις (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003) 
• Συζητούμε για το πρόγραμμα, διατυπώνουμε προσδοκίες, καθορίζουμε στόχους και 
δράσεις. 
• Συνάπτουμε συμβόλαιο και αναρτούμε τις αρχές του σε εμφανές σημείο στα γραφεία 
και στις τάξεις. 

2. Εισαγωγική επιμόρφωση από ειδικούς στη συμβουλευτική ψυχολογία και τη 
συναισθηματική και κοινωνική αγωγή. 

3. Έναρξη παράλληλου προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 
θυματοποίησης, η οποία έχει συσχετιστεί αρνητικά με το σχολικό κλίμα (Γιαννακούρα, 
2011) 

4. Ενημέρωση των γονέων για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Στάδιο 2. (Εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων) 

• «Κάθε μέρα διαλέγω δύο, τουλάχιστον, από τις αρχές του συμβολαίου και προσπαθώ 
να τις εφαρμόσω» 

• «Σήμερα ας μοιραστώ με κάποιον\ους μια σκέψη, εμπειρία, συναίσθημα, ευχάριστο ή 
δυσάρεστο» 

• «Τι μπορώ να κάνω για ό,τι με ενοχλεί (Προσπάθεια για αλλαγή οπτικής και 
στρατηγικής) 

• Μια μικρή ενθάρρυνση-θετική ενίσχυση και μια ειλικρινής φιλοφρόνηση ανοίγουν 
διαύλους καλής επικοινωνίας και βελτιώνουν το κλίμα 

• Καθιέρωση πρωινού καφέ, χαλαρής επικοινωνίας Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 
• Μικρές ομάδες με καλλιτεχνικές κλίσεις ομορφαίνουν τον χώρο, με ζωγραφική, 

γκράφιτι, διακόσμηση  
• …και λίγη μουσική στα διαλείμματα  
• Λέσχη\ες ανάγνωσης (για εκπαιδευτικούς) βιβλίων με θέματα συμβουλευτικής 

ψυχολογίας και συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής.  
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• Λέσχες ανάγνωσης (για μαθητές) λογοτεχνικών βιβλίων με ήρωες παιδιά ή έφηβους.  
• Κινηματογραφική Λέσχη με ταινίες σχετικές με τη σχολική ζωή και οργανωμένη 

συζήτηση μετά.  
• Χρήση του ελεύθερου λογισμικού Moodle για επικοινωνία εκπαιδευτικών από τα 

σχολεία της ομάδας ευθύνης του Συμβούλου-Εισηγητή.  

Στάδιο 3. Τελική αξιολόγηση 

(Ερωτηματολόγια, χωριστά για εκπαιδευτικούς και μαθητές). 

Συμπεράσματα 

Παρουσιάσαμε ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την καλλιέργεια θετικού κλίματος στη 
σχολική κοινότητα, που βασίζεται στις θεωρίες της συναισθηματικής και κοινωνικής 
νοημοσύνης και συμβουλευτικής. 

Χρειάζεται καλή θέληση, επιμονή και υπομονή από τους ευαισθητοποιημένους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως βέβαια από τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

Συνοψίζοντας αξίζει να επισημανθεί ότι η αλληλεπίδραση-συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, παρά τα όποια προβλήματα ή δυσκολίες που συγκεντρώνει, δεν είναι 
επωφελής μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως για τους μαθητές, οι οποίοι και 
αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των εκπαιδευτικών καινοτόμων δράσεων και 
παρεμβάσεων. 

Τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια εκπαιδευτική εμπειρία δείχνει ότι, όταν είμαστε 
πρόθυμοι ως εκπαιδευτικοί να εμπλακούμε με τους γύρω μας σε μια διανοητική και 
συναισθηματική «ανταλλαγή» σκέψεων, ιδεών, σχεδιασμών στόχων και οραμάτων, που δεν 
αποκλείεται να περιλαμβάνει εποικοδομητικές διαφωνίες, συγκρούσεις και εμπόδια στην 
επικοινωνία, είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα παραχθεί κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που θα 
μπορούσε να κάνει ο καθένας μόνος του. 
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Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής 

Περίληψη. Ο στόχος και η ανάπτυξη του προκείμενου άρθρου είναι διττοί. Κατά 
πρώτον, ύστερα από μια διευκρινιστική παρουσίαση των όρων «πρότυπα» και 
«πειραματικά» σχολεία και μια επιγραμματική σκιαγράφηση της έννοιας της σχολικής 
αυτονομίας, αποσκοπούμε να καταδείξουμε τις πτυχές αυτονομίας που απαντούν στα 
προαναφερθέντα σχολεία με άξονες του εγχειρήματος αυτού τα δύο ομόκεντρα 
αυτοδιοικητικά όργανα που διέπουν τη λειτουργία τους, δηλαδή τη Διοικούσα 
Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (εφεξής Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το 
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (εφεξής ΕΠ.Ε.Σ.). Κατά δεύτερον, να περιγράψουμε 
τα χαρακτηριστικά των δομών διοίκησης στο χώρο της εκπαίδευσης άλλων χωρών του 
ΟΟΣΑ, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες χαρακτηριστικές λειτουργίες του συστήματός 
τους, προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητές οι ιδιομορφίες και οι παθογένειες της 
ελληνικής περίπτωσης. Τέλος, θα επιχειρηθεί, μια σύντομη επισκόπηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών δομών μέσα από το πρίσμα της 
θεωρίας της πολυπλοκότητας (complexity theory), όπως αυτή εφαρμόζεται τα 
τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση, με σκοπό να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά 
και να αποσαφηνιστούν η λειτουργία και οι αλληλεπιδράσεις όλων των μεταβλητών 
που συναπαρτίζουν είτε τα αποκεντρωμένα είτε τα κεντρικά ελεγχόμενα εκπαιδευτικά 
συστήματα.   

Λέξεις κλειδιά: Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σχολική αυτονομία, δομές 
διοίκησης.  

Εισαγωγή 

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με το ασφυκτικό 
νομικό πλαίσιο λειτουργίας του που καθορίζει αλγοριθμικά και ανελαστικά σχεδόν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων μιας σχολικής μονάδας, αφήνει μηδαμινά περιθώρια 
αυτοδιαχείρισης στις σχολικές μονάδες. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των λειτουργών της Μέσης 
Εκπαίδευσης καθίσταται αποκλειστικά διεκπεραιωτικός, εκτελεστικός των αποφάσεων της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας (Καμπουρίδης, 2002). Επιπλέον, δεδομένου ότι 
η δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εκβάλλει 
νομοτελειακά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οποιαδήποτε διαφοροποίηση των σχολικών 
μονάδων θα στοιχειοθετούσε ανισότητα (Κατσαρός, 2008). Ωστόσο, τα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία της χώρας μας (εφεξής Π.κ.Π.Σ.) ευμοιρούν ένα σχετικά μεγάλο 
περιθώριο αυτονομίας, το οποίο οφείλεται στα δύο αυτοδιοικητικά όργανα, τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και το ΕΠ.Ε.Σ., που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τους (ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, 2009). Η 
διεθνής επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών σε άλλες χώρες, 
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στο δεύτερο μέρος, θα συνδράμει στην απόκτηση ευκρινέστερης εικόνας σχετικά με τη 
δεδομένη ελληνική κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: θύλακες αυτονομίας  

Πρέπει να διευκρινίσουμε ευθύς εξαρχής ότι ο σύνδεσμος «και» ανάμεσα στα Πρότυπα και 
τα Πειραματικά σχολεία χρησιμοποιείται στο άρθρο παρατακτικά κι όχι συζευκτικά, όπως 
ορίζει ο νομοθέτης με τον τελευταίο νόμο 4327/14-5-2015. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, με 
τον οποίο τροποποιήθηκε ο προηγούμενος νόμος (3966/24-5-2011), όπου ο σύνδεσμος 
«και» λειτουργούσε συζευκτικά και δε γινόταν διάκριση ανάμεσα στους δύο τύπους 
σχολείων, ως πειραματικά σχολεία νοούνται εφεξής οι σχολικές μονάδες όπου 
δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, 
σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Αντίστοιχα, ως πρότυπα σχολεία ορίζονται εννέα 
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες οφείλουν να έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα 
τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία, ενώ το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών 
μονάδων εισάγεται είτε με εξετάσεις είτε με κλήρωση κατόπιν απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Είναι γνωστό, βέβαια, πως στη συνείδηση της κοινής γνώμης ταυτίζονται με τα σχολεία 
αριστείας. Ωστόσο, η τροποποίηση ελάχιστων άρθρων στον νέο νόμο, που αφορούν κυρίως 
την ταυτότητα, την εισαγωγή μαθητών και την επιλογή προσωπικού, μας επιτρέπει να 
συμπεριλάβουμε στο κείμενο και τους δύο τύπους σχολείων. 

Μια σφαιρική και ολιστική εφαρμογή της σχολικής αυτονομίας πρέπει να διαχέεται σε όλο 
το φάσμα του σχολικού ιστού και συγκεκριμένα πρέπει να αφορά όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή τη διεύθυνση του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς (Τζέλλος, 2009; Αθανασούλα, 1999). 

Σ’ έναν ιδανικό κόσμο σχολικής αυτονομίας οι προαναφερθέντες παράγοντες θα είχαν τη 
δυνατότητα: 

Οι μαθητές να επιλέγουν το σχολείο που θα φοιτήσουν, τα μαθήματα και την ύλη που θα 
διδαχτούν και πώς θα τη διδαχτούν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τους καθηγητές που θα τους 
διδάξουν, τους συμμαθητές τους, τον τρόπο αξιολόγησής τους, τον κανονισμό λειτουργίας 
και συμπεριφοράς. Ίσως, κατά συνέπεια, το ίδιο να ήθελαν και οι γονείς για τα παιδιά τους 
(Banks, 2005). Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η εκπαιδευτική «ουτοπία» αντιστρατεύεται το 
«εκπαιδευτικό συμβόλαιο» που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, ενώ, επιπλέον, καταστρατηγεί θεμελιώδεις συνταγματικές επιταγές περί 
ισότητας (Apple, 2001).  

Αντίστοιχα, η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αυτορυθμίσουν θέματα, 
όπως: αριθμός μαθητών ανά τάξη, διδακτικά αντικείμενα, διδακτικές στρατηγικές, επιλογή 
σχολικών βιβλίων, επιλογή τρόπων αξιολόγησης, επιλογή προσωπικού, καθορισμός μισθών, 
καθορισμός προγράμματος λειτουργίας, θέσπιση πλαισίου λειτουργίας εκπαιδευτικών, 
διάρθρωση χρόνου (διάρκεια διδακτικής ώρας, αργίες, διακοπές). 

Κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου ιδεατού σχολείου πληρούν τα Πρότυπα 
και τα Πειραματικά Σχολεία. Αυτά κατέχουν το μεγαλύτερο βαθμό σχολικής αυτονομίας σε 
σχέση με τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας. Η αυτονομία αυτή υποστασιώνεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  σε 
εθνικό επίπεδο, και στο ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.κ.Π.Σ., σε σχολικό επίπεδο, στα οποία εκχωρούνται 
σημαντικές αρμοδιότητες και ευθύνες. 
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Πιο συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτελεί ένα αυτοδιοικητικό όργανο, στους κόλπους του 
Υπουργείου Παιδείας, με τις ακόλουθες δικαιοδοσίες: 

α) Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Π.κ.Π.Σ. 

β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  για τον 
ορισμό ενός σχολείου ως Π.κ.Π.Σ. 

γ) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των Π.κ.Π.Σ.  

δ) Επιλέγει τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.κ.Π.Σ.  

ε) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Π.κ.Π.Σ. 

στ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.κ.Π.Σ. 

ζ) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.κ.Π.Σ. 

η) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες. 

θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη 
λειτουργία των Π.κ.Π.Σ. 

ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των μαθητών των Π.κ.Π.Σ., ύστερα 
από γνώμη των ΕΠ.Ε.Σ., και εγκρίνει τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία των 
ομίλων. 

ια) Αποφασίζει για την κατ’ εξαίρεση εγγραφή και φοίτηση σε Π.κ.Π.Σ. μαθητών με 
πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες. 

ιβ) Εγκρίνει και συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκησης 
προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.κ.Π.Σ. 

ιγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον 
καθορισμό της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής κάθε Π.κ.Π.Σ. για τη λειτουργία των 
μαθητικών ομίλων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

ιδ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση 
απόφασης για την πιλοτική εφαρμογή στα Π.κ.Π.Σ. εναλλακτικών συστημάτων διοίκησης 
και λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

ιε) Μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών. 

ιστ) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων. 

ιζ) Διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι. Στους αγώνες 
αυτούς συμμετέχουν μαθητές από τα Π.κ.Π.Σ. και κατά περίπτωση και από άλλα δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

ιη) Επιλέγει και ορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο ή ομάδα γνωστικών αντικειμένων 
έναν σύμβουλο από τους συντονιστές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου στα Π.κ.Π.Σ. 
με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του, ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο των σχολείων 
αυτών με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

ιθ) Πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Π.Π.Σ., με βάση 
τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα ΕΠ.Ε.Σ.  
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Αντίστοιχα, στο ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.κ.Π.Σ. ανατίθεται η παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη 
του, με σκοπό το συστηματικό σχεδιασμό των ερευνητικών και επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων του σχολείου, καθώς και την κατάστρωση  των δράσεων που αφορούν την 
προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Παρακάτω οι αρμοδιότητες αυτές εξειδικεύονται ως 
εξής: 

α) Αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά,  
β)  αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος 
του Π.κ.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, 
τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η 
συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο 
κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, γ) συνεργάζεται με 
τον φορέα με τον οποίο τυχόν συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και 
συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Νόμος 3966/24-5-2011, νόμος 4327/24-5-2015). 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΠΠΣ, αυτά, εκτός από τις κοινές πηγές όλων των 
σχολείων, μπορούν να καταφύγουν σε επιπρόσθετες, όπως τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων του ΑΕΙ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα με τους οποίους συνδέεται, ενώ ακόμα 
έχουν τη δυνατότητα να προσποριστούν οικονομικές ενισχύσεις από δωρεές, χορηγίες, 
κληρονομίες, κληροδοσίες, παροχές από τρίτους, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. 

Μια θεωρητική προσέγγιση στη διοικητική δομή - θεωρία της 
πολυπλοκότητας (complexity theory) 

Η αδρομερής μακροσκοπική εξέταση των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς που 
ακολουθεί, με σκοπό να φωτιστεί καλύτερα η ελληνική περίπτωση, στηρίζεται στη θεωρία 
της πολυπλοκότητας (complexity theory). Αν και η θεωρία αυτή τα τελευταία χρόνια έχει 
μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην έρευνα σε πεδία των φυσικών επιστημών, της 
ανθρωπολογίας και των οικονομικών, η αντίστοιχη εφαρμογή της στην εκπαίδευση είναι 
σχετικά πιο περιορισμένη (Morrison, 2002).  Τα εκπαιδευτικά συστήματα, ωστόσο, λόγω της 
δυναμικής τους φύσης, παρουσιάζουν στοιχεία (όπως οι αλληλεπιδράσεις των μερών, η 
έλλειψη δυνατότητας πρόβλεψης, η ελαστικότητα, η ευαισθησία τους σε κοινωνικές μικρο-
αλλαγές, η αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον, η μη-γραμμικότητα τους) που μπορούν να 
αναλυθούν με τα εργαλεία που προσφέρει η θεωρία. Τα στοιχεία της θεωρίας που 
αποτελούν τα βασικά εργαλεία ανάλυσης είναι η εσωτερική ετερότητα, οι τοπικές 
αλληλεπιδράσεις των μερών, η εσωτερική πολλαπλότητα και ο αποκεντρωμένος έλεγχος 
(Davis & Sumara, 2005). Με τον όρο εσωτερική ετερότητα αναγνωρίζεται η πολλαπλότητα 
των εκπαιδευτικών αναγκών και λειτουργιών που πρέπει να υπηρετεί ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα (π.χ. η γραφειοκρατική και η μαθησιακή λειτουργία, οι οποίες με τη σειρά τους 
ικανοποιούν διαφορετικούς στόχους, όπως διαφορετικά επίπεδα γραφειοκρατίας, 
διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού κ.λπ.). Με τον όρο τοπικές 
αλληλεπιδράσεις των μερών εννοείται η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ των «παικτών» 
του συστήματος, όπως μαθητών, τοπικών κοινωνιών, εκπαιδευτικών, γονέων, πολιτικών, 
γραφειοκρατίας κ.λπ.. Ως  εσωτερική πολλαπλότητα ορίζεται η δυνατότητα που έχουν τα 
μέρη να ενεργούν προς την ίδια κατεύθυνση (όπως π.χ. η κοινή στήριξη από τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς ενός αιτήματος, η προώθηση μιας εκπαιδευτικής δράσης που έχει 
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τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων κ.λπ.). Τέλος, ο αποκεντρωμένος έλεγχος ωθεί τα 
μέρη σε ενεργητικότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή, καθώς, σύμφωνα με έρευνες 
υπό το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αποκαλύπτεται ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, όταν 
υπάρχει αποκεντρωμένος έλεγχος στη λειτουργία του με έναν τρόπο που η αλληλεπίδραση 
των μερών επιτρέπει την ανατροφοδότηση αποφάσεων και ενδεχόμενη ανασκευή 
πολιτικών που μπορεί να ελέγχονται ως μη αποτελεσματικές (Johnson, 2005). Η λειτουργία 
με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την εμφάνιση του φαινομένου που λέγεται ανάδειξη 
(emergence) και η οποία οδηγεί στο σχηματισμό ενός συστήματος που είναι 
αποτελεσματικότερο από το άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών του. 

Μοντέλα διοικητικής δομής της εκπαίδευσης 

Το συγκεντρωτικό μοντέλο εκπαίδευσης 

Στο συγκεντρωτικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο το ελληνικό, 
υπάρχει ένα πυραμιδοειδές σύστημα: οι νόμοι και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι προέρχονται 
από την κορυφή της εξουσίας, που είναι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, και 
μεταφέρονται ως εντολές εκτέλεσης προς τα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα: τις 
περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων. Σε μια τέτοια ανελαστική δομή, η ροή των εντολών έχει 
κατεύθυνση πάντα από πάνω προς τα κάτω και δεν υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης 
ανάδρασης. 

Αποκεντρωμένα μοντέλα εκπαίδευσης 

Στα αποκεντρωμένα μοντέλα εκπαίδευσης υπάρχουν ταυτόχρονα πολλαπλοί κόμβοι 
επηρεασμού και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Γενικότερα, οι παράμετροι που 
επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος είναι το υπουργείο και ειδικότερα οι θεσμοί 
εφαρμογής και άσκησης πολιτικής, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως 
πανεπιστήμια, ινστιτούτα παιδαγωγικής και διδακτικής (στην Ελλάδα το ΙΕΠ, το ΚΕΜΕΤΕ της 
ΟΛΜΕ κ.λπ.), επαγγελματικές οργανώσεις (ΟΛΜΕ και κλαδικές οργανώσεις, όπως ΕΜΕ, 
ΕΕΦ, ΕΕΧ κ.λπ.), θεσμοί και οργανώσεις ειδικού ενδιαφέροντος (όπως η Εκκλησία, σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων και άλλες οργανώσεις), οι τοπικές κοινωνίες και τα σχολεία (μέσα 
από τα σχολικά συμβούλια και το σύλλογο διδασκόντων). Σε αυτό το πλαίσιο 
δημιουργούνται πολλοί και αλληλοσυνδεόμενοι πόλοι επηρεασμού και αποφάσεων. 

Ένα παράδειγμα αποτελούν, κατά τις δεκαετίες του ‘70 και του ’80, οι δυτικές δημοκρατίες 
και οι αναδυόμενες χώρες που μόλις είχαν απαλλαγεί από απολυταρχικά καθεστώτα (όπως 
Αργεντινή, Ισπανία), οι οποίες άρχισαν να αποκεντρώνουν τις εκπαιδευτικές δομές τους, 
προκειμένου να πετύχουν τη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της 
ποιότητας στην εκπαίδευση, προσδοκώντας με αυτές τις αλλαγές την αύξηση του ρυθμού 
της εθνικής ανάπτυξης.  

Υπάρχουν τρεις γενικά αναγνωρισμένες μορφές της αποκεντρωμένης διοίκησης: α) 
αναδιοργάνωση κεντρικών διοικητικών δομών, β) διάχυση αρμοδιοτήτων σε κατώτερα 
επίπεδα διοίκησης και γ) μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων και πόρων.  

Τα εκπαιδευτικά συστήματα συνήθως βρίσκονται ενδιάμεσα  και συχνά μπορεί να 
περιλαμβάνουν στοιχεία και των τριών μορφών. Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση 
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διατηρεί την πλήρη ευθύνη, αλλά εκχωρεί αρμοδιότητες στις περιφερειακές υπηρεσίες, οι 
οποίες εκτελούν τις εργασίες που η κεντρική εξουσία τους αναθέτει χωρίς δυνατότητα 
μεταβολής (Ford, 1999). Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Αρμενία, τη Χιλή και την 
Τανζανία έχουν τέτοια στοιχεία αποκέντρωσης (Hanson, 1997).  

Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει μια μόνιμη μεταφορά λήψης αποφάσεων και 
αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση στις εκπαιδευτικές περιφέρειες και στους 
Δήμους. Σε αυτήν την περίπτωση η περιορισμένη εξουσία που παραχωρείται σε κατώτερες 
ιεραρχικές μονάδες μπορεί να ανατραπεί στην πράξη. Ένα παράδειγμα είναι η Χιλή, όπου η 
κεντρική κυβέρνηση παρέχει το 90% των κεφαλαίων της εκπαίδευσης και έχει μεταβιβάσει 
την ευθύνη για την παροχή εκπαίδευσης στις τοπικές κυβερνήσεις (Winkler & Gershberg, 
2003). 

Στην τρίτη περίπτωση υπάρχει σημαντική σχολική αυτονομία, καθώς μεταβιβάζονται 
διοικητικά και νομικά εργαλεία και ευθύνες σε διοικητικά όργανα, όπως σχολικά 
συμβούλια, σχολικές επιτροπές διαχείρισης. Για παράδειγμα, στο Ελ Σαλβαδόρ οι 
κοινότητες διαχειρίζονται σχολεία, τη μισθοδοσία, τη διατήρηση της υποδομής και τη 
συγκέντρωση πρόσθετων κεφαλαίων. 

Πιο αναλυτικά, το αποκεντρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης μπορεί να διακριθεί σε τρεις 
τύπους: 

1. Το διοικητικό μοντέλο (The Administrative Model) 

Το διοικητικό μοντέλο της διαχείρισης των εκπαιδευτικών είναι το κύριο μοντέλο που 
εφαρμόζουν με διάφορες παρεκκλίσεις οι μεγάλες χώρες, αλλά επίσης έχει εφαρμοστεί σε 
μικρότερες χώρες. Το όργανο που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς ποικίλλει σε αυτό το 
μοντέλο, αν και οι περισσότερες κεντρικές κυβερνήσεις επιλέγουν να διατηρούν την ευθύνη 
για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, συνήθως δίνοντάς τους την ιδιότητα του δημόσιου 
υπαλλήλου. Έτσι, ένα κεντρικό υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη για το μηχανισμό 
προσλήψεων για τους εκπαιδευτικούς, τον καθορισμό των μισθών, τη στελέχωση και την 
κατανομή του προϋπολογισμού και των πόρων σε χαμηλότερα επίπεδα της διοίκησης. Ενώ 
οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως δημόσιοι υπάλληλοι, μια επιτροπή ανεξάρτητη από το 
Υπουργείο είναι υπεύθυνη να εγκρίνει το διορισμό των εκπαιδευτικών. Οι περιφερειακές 
υπηρεσίες αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων και είναι συχνά 
υπεύθυνες για τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις προαγωγές, τις άδειες και τον 
πειθαρχικό έλεγχο. Συχνά οι Περιφέρειες οργανώνουν ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και 
παρέχουν παιδαγωγική επίβλεψη και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (όπως οι δήμοι ή περιφερειακά συμβούλια) ή άλλες αρχές (όπως εκκλησίες) 
μπορούν να αναλάβουν επικουρικά τη διοικητική ευθύνη για λειτουργίες, όπως την 
καταβολή των μισθών (συνήθως χρηματοδοτούνται από το κέντρο) και την παροχή 
στέγασης των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής του σχολείου είναι συνήθως υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Astiz, Wiseman & Baker, 2002). 

 

2. Το μοντέλο της βάσης (The Grassroots Model) 

Στο μοντέλο αυτό, η προσέγγιση στους εκπαιδευτικούς ποικίλλει ανάλογα με το βάθος, 
τους στόχους και την εστίαση της μεταρρύθμισης. Όταν οι γονείς αντιμετωπίζονται ως 
καταναλωτές στους οποίους οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν, τότε τα σχολικά συμβούλια 
έχουν σημαντική ισχύ, όπως είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασίλειου. Οι περιπτώσεις 
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του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Ζηλανδίας αντιπροσωπεύουν την εκδοχή της 
"ελεύθερης αγοράς" του φάσματος. Όταν, από την άλλη πλευρά, η έμφαση δίνεται στη 
συνεργατική σχέση ανάμεσα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινότητα, η 
εξουσία και η ευθύνη διαμοιράζονται περισσότερο σε αυτούς. Αυτή η στρατηγική εταιρική 
σχέση είναι η "δημοκρατική" άκρη του φάσματος. Η προσέγγιση της ελεύθερης αγοράς 
τείνει να μειώσει το ρόλο των εκλεγμένων τοπικών φορέων, όπως η λειτουργία της τοπικής 
εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δημοκρατική προσέγγιση, ενώ δίνει βαρύτητα 
στο επίπεδο του σχολείου, διατηρεί ένα ρόλο για τις τοπικές αρχές, όπως η πρόσφατη 
πρωτοβουλία της αποκέντρωσης στη Σουηδία (Kogan, 1992). 

Οι σχολικές επιτροπές ή συμβούλια είναι υπεύθυνα για την πρόσληψη, την προαγωγή, τον 
πειθαρχικό έλεγχο, την απόλυση, την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Το σχολικό συμβούλιο είναι συνήθως ο επίσημος εργοδότης των 
εκπαιδευτικών, ακόμα και αν οι μισθοί των εκπαιδευτικών τους καταβάλλονται από τα 
δημόσια ταμεία. Μερικές φορές, ειδικά σε συστήματα με γνώμονα την αγορά, το σχολείο 
είναι επίσης υπεύθυνο για τον καθορισμό του επιπέδου των μισθών. Ένα ενδιάμεσο 
στρώμα της διαχείρισης των εκπαιδευτικών, όπως ένα τοπικό ή περιφερειακό σώμα, μπορεί 
να είναι υπεύθυνο για τις προαγωγές, τις μεταθέσεις και την παιδαγωγική επίβλεψη και 
υποστήριξη.  Στο σύστημα που χρησιμοποιεί τη δημοκρατική προσέγγιση, ένας τοπικός 
φορέας μπορεί να καθορίσει τους μισθούς των εκπαιδευτικών όπως στη Σουηδία (Bray, 
2003). 

Η κεντρική κυβέρνηση είναι συνήθως υπεύθυνη για ρυθμιστικές λειτουργίες, όπως τη 
θέσπιση προτύπων για τα προσόντα, την παρακολούθηση των μοντέλων διδασκαλίας, τον 
προσδιορισμό των μισθών και των κλιμακίων. Η Σουηδία ακολουθεί αυτήν την πρακτική, 
ακόμη και αν οι μισθοί εκεί καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο (Reinikka & Smith, 2004).  

3. Το εναλλακτικό ή μικρής κλίμακας μοντέλο (The Alternative Model) 

Η εναλλακτική λύση ή μικρής κλίμακας μοντέλο χρησιμοποιείται κυρίως σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε τοπικό επίπεδο και όχι σε εθνικά προγράμματα. Κινητοποιεί την 
υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης) από τις τοπικές κοινότητες και τις 
μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η μορφή αυτή δομής κυρίως συναντάται σε αναπτυσσόμενες 
χώρες (π.χ. Μάλι). Σε αυτό το μοντέλο, το σχολείο ή η κοινότητα έχουν αναλάβει την 
ευθύνη για την πρόσληψη, την εποπτεία, τον πειθαρχικό έλεγχο, καθώς και την πληρωμή 
των εκπαιδευτικών (Bernbaum, 2011). Οι προσλήψεις, τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι 
αναλογίες μαθητών-δασκάλου, οι μισθολογικές κλίμακες, τα κίνητρα, οι συνθήκες 
απασχόλησης, η παιδαγωγική επίβλεψη και η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση καθορίζονται 
τοπικά και ανεξάρτητα από τα εθνικά πρότυπα.  

Αποκέντρωση και μαθησιακά αποτελέσματα 

Δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία αναφορικά με τη συμβολή της αποκέντρωσης των 
εκπαιδευτικών δομών στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Υπάρχει μια σπανιότητα των 
αξιολογήσεων  και αυτό λόγω της  έλλειψης συστηματικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια μελέτη του 1993, οι περισσότεροι διαχειριστές, 
διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στη Ν. Ζηλανδία βρήκαν ότι η αποκέντρωση είχε ελάχιστη 
επίδραση στη μάθηση των παιδιών. Κάποιοι εκπαιδευτικοί αποφάνθηκαν ότι ο επιπλέον 
χρόνος που χρειάστηκε να δαπανήσουν για τη διαχείριση και τη λειτουργία διοίκησης είχε 
αρνητικές επιπτώσεις, επειδή μειώνεται το ποσό του χρόνου και της προσοχής που 
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αφιερώνονται στις μαθησιακές διαδικασίες στην τάξη (Mitchell, McGee, Molzen, & Oliver, 
1993). Άλλα αποτελέσματα από καινοτομίες των εκπαιδευτικών δομών είναι πιο θετικά. Για 
παράδειγμα, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι υπήρχαν σημαντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής αποκεντρωμένων πρακτικών στη διοίκηση στο 
Μεξικό (1990-1994) και τη Βραζιλία (Cohen, 2004). 

Μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πραγματικά αποκεντρωμένο; 

Μια αποτελεσματική στρατηγική αποκέντρωσης απαιτεί μια ισορροπημένη ρύθμιση 
καταμερισμού της εξουσίας ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Για παράδειγμα, το 
Υπουργείο Παιδείας μπορεί να καθορίζει την πολιτική για τα ελάχιστα προσόντα των 
εκπαιδευτικών, αλλά οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνουν σε τοπικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την πολιτική αυτή. Αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα που 
παρατηρείται συχνά (π.χ. Αργεντινή, Ισπανία), όπου η ευθύνη είναι αποκεντρωμένη, αλλά η 
στρόφιγγα της χρηματοδότησης ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως έχει 
αποδειχθεί σε μελέτες αλλαγής εκπαιδευτικών συστημάτων, η εξαιρετικά λεπτή ισορροπία 
που υπάρχει ανάμεσα στην ικανότητα λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και τη 
δυνατότητα υλοποίησής τους από διαθέσιμους πόρους, καθορίζει και το βαθμό επιτυχίας 
της αποκεντρωμένης δομής. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Από την παράθεση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.κ.Π.Σ. γίνεται 
φανερό πως τα σχολεία αυτά μπορούν να αυτοδιαχειριστούν θέματα, όπως: ταυτότητας, 
λειτουργίας, εκπαιδευτικού, στελεχιακού και επιστημονικού προσωπικού, μαθητικού 
δυναμικού, μαθημάτων, αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος, διδακτικών μεθόδων 
και στρατηγικών, αξιολόγησης, εσωτερικής και εξωτερικής, επιμόρφωσης, 
αυτοχρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, τα Π.κ.Π.Σ. διαθέτουν πολλές από τις συνιστώσες 
που συνθέτουν ένα αυτόνομο σχολικό περιβάλλον. Συγκρινόμενα, όμως, με τα μοντέλα 
αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων της αλλοδαπής αποδεικνύεται πως απέχουν 
πόρρω από αυτά. Και, δυστυχώς, η απόσταση αυτή μεγαλώνει για τα άλλα σχολεία, που 
αποτελούν και την πλειονότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού φάσματος. 

Όσον αφορά τη διεθνή εμπειρία σχετικά με την αποκέντρωση της διαχείρισης των 
εκπαιδευτικών δομών, τεκμαίρεται πως η τελευταία από μόνη της δεν αποτελεί το 
μοναδικό στοιχείο για ένα άρτια σχεδιασμένο και λειτουργικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η 
αποκέντρωση ασκεί έμμεση επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, αν και συνήθως έχει 
βαθύ αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Στην πραγματικότητα, η 
αποκέντρωση της διαχείρισης των εκπαιδευτικών δομών φαίνεται να έχει  αποτελέσματα 
καλύτερα όταν είναι μέρος ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο έχει αποτελεσματική 
λειτουργία. Καμία χώρα δεν έχει πλήρως αποκεντρωμένη διαχείριση των εκπαιδευτικών. Το  
κύριο θέμα είναι να προσδιοριστεί ποιες λειτουργίες εκτελούνται καλύτερα κάτω από 
κεντρικό έλεγχο και ποιες πραγματοποιούνται καλύτερα αποκεντρωμένα. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και παιδαγωγική εποπτεία μπορούν να 
αποκεντρωθούν και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι τα 
σχολεία και οι κοινότητες μπορούν να προσλάβουν δασκάλους απευθείας.  Όπως 
συνάγεται από διεθνείς έρευνες, απαιτείται η  δημιουργία ενός πολύ πιο ευνοϊκού 
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περιβάλλοντος για την αποτελεσματική ανάπτυξη πολιτικών που έχουν τη δυνατότητα να 
βελτιώσουν ριζικά την απόδοση των σχολείων. Ειδικότερα, οι παρακάτω προϋποθέσεις 
θεωρούνται ως οι σημαντικότερες για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής:  

- Η διαφάνεια και η δημοσιότητα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής 

- Η αξιολόγηση της πολιτικής 

- Εντατική συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας 

- Διαβούλευση με ομάδες ενδιαφερομένων  

- Διαφανείς και προβλέψιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

- Ώριμη και εύρυθμη λειτουργία των οργάνων διακυβέρνησης 

- Σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα κεντρικού σχεδιασμού δεν είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις 
περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 
στασιμότητα και τελμάτωση. Είναι λοιπόν αναγκαία μια περισσότερο αποκεντρωμένη 
διοίκηση, με ταυτόχρονο όμως στόχο την αναβαθμισμένη παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού 
έργου. 
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Σχολική Σύμβουλος ΠE05 Περιφέρειας Πειραιά 

Περίληψη. Στο κείμενο που ακολουθεί προτείνονται και τεκμηριώνονται σκοποί της 
διδασκαλίας και της μάθησης, τους οποίους οφείλει να επιδιώκει το σχολείο σε μια 
ανοικτή κοινωνία και παρουσιάζονται εναλλακτικές τους μορφές, μέσα από τις οποίες 
μπορούν να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί. Συγκεκριμένα γίνεται 
αναφορά στη θεωρία ανάπτυξης και στους άξονες οργάνωσης των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών (ΑΠΣ) στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης. Επίσης γίνεται 
αναφορά στις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας του επoικοδομητισμού (μέθοδος της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μέθοδος της διερευνητικής -αποκαλυπτικής 
μάθησης) αλλά και στην αυτενέργεια που θα πρέπει να επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται δύο παραδείγματα και ακολουθούν τα συμπεράσματα.  

Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα σπουδών, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, 
αυτενέργεια εκπαιδευτικού, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα άλλαξαν σημαντικά τα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
της χώρας μας. Η διαμόρφωση νέων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών στην κοινωνία 
δημιούργησε νέες συνθήκες κι επομένως νέες ανάγκες και απαιτήσεις στα σχολεία αλλά και 
γενικότερα στην εκπαίδευση. Οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών συγκεντρώνουν 
πάντοτε το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού κόσμου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
διαδικασίες της μάθησης, τις μορφές επικοινωνίας και τις νοητικές ενέργειες των μαθητών 
(Κουλουμπαρίτση, 1997) 

Η αποτελεσματική διδασκαλία στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης συνδέεται με την 
διαδικασία της επίτευξης κατάλληλων στόχων για όλα τα παιδιά. Υπεύθυνος αυτής της 
διαδικασίας είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη τάξη, διότι 
προσαρμόζει το αντικείμενο της διδασκαλίας του ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού που 
έχει να αντιμετωπίσει (Ζωγόπουλος & Γκολώνης, 2014) Αναγνωρίζοντας κάθε φορά τις 
ανάγκες του κοινού του, θέτει τους διδακτικούς στόχους και προσπαθεί να τους επιτύχει 
διαμορφώνοντας την διδακτέα ύλη αλλά και το περιεχόμενο της διδασκαλίας και 
επιλέγοντας κάθε φορά τη διαδικασία της αξιολόγησης. (Κουλουμπαρίτση, 2003) Τέλος, ο 
εκπαιδευτικός είναι αυτός που επιλέγει τα μέσα και τα υλικά της διδασκαλίας. 

Ο εκπαιδευτικός στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης κατα τη διαδικασία της οργάνωσης 
της διδασκαλίας θα πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα (Βάμβουκας, 1994): 

• Ποιος είναι ο γενικότερος στόχος του μαθήματος  
• Τι προσπαθεί να επιτύχει η διδακτική ενότητα 
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• Ποιες είναι οι έννοιες- πληροφορίες-στάσεις-δεξιότητες που απορρέουν από τη διδακτική 
ενότητα 
• Η μέθοδος της διδασκαλίας και οι στρατηγικές όπως ορίζονται από τους άξονες 
οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
• Πως πραγματοποιείται η Αξιολόγηση 
 

Οι άξονες οργάνωσης του Προγράμματος σπουδών στο μικροεπίπεδο της 
σχολικής τάξης 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης οργανώνεται με 
τους εξής 5 άξονες:  

Α/Α Άξονες 

1 πρόβλημα 

2 περιεχόμενο/η πληροφορία 

3 έννοιες 

4 ενδιαφέρον 

5 δεξιότητες 

Το πρόβλημα:  

Επιτυχημένη θεωρείται η διδασκαλία η οποία θα κινητοποιήσει τους μαθητές να 
αναζητήσουν την γνώση.  

Για να γίνει η επιλογή του προβλήματος θα πρέπει να προσδιοριστούν οι έννοιες και οι 
πληροφορίες του, να ορισθούν οι ικανότητες που καλείται να ασκήσει, να προσδιοριστούν 
τα προσόντα και το αντικείμενο των ενδιαφερόντων των μαθητών που απαρτίζουν την 
σχολική τάξη, να βασίζεται στα διαθέσιμα μέσα και υλικά και να πραγματοποιείται η 
σύνδεση του με την κοινωνική πραγματικότητα (Τραλιανός, 2008) 

Για να επιτευχτεί η σωστή διατύπωση του προβλήματος θα πρέπει να γίνεται κατανοητό το 
ζητούμενο από τη σχολική τάξη, να διασαφηνίζονται τα στάδια επίλυσης του και να είναι τα 
υλικά διαθέσιμα.  

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρήσει με την εννοιολογική ανάλυση του 
προβλήματος κατά την οποία καλείται να αναλύσει αρχικά μόνος του τις διαστάσεις της 
έννοιας και έπειτα έχοντας στόχο την επιλογή της σωστής δραστηριότητας να διασπάσει 
την γενική έννοια σε ειδικές έννοιες (Κουλουμπαρίτση, 1997) 

Για τις Δραστηριότητες θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης της ανάγκης για 
προκαταρκτική συζήτηση ή εξατομικευμένη εργασία από τα αρχικά στάδια ή αν χρειάζεται 
από τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Με βάση το πρόβλημα που τίθεται επιλέγονται οι πηγές και τα υλικά. 

Το περιεχόμενο / η πληροφορία: 

Η επιλογή του θέματος γίνεται με βάση λίστα στην οποία περιέχονται οι βασικές έννοιες, 
που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές. 

Σε αυτό τον άξονα οι δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:  
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• Να δημιουργηθεί κατάλληλο περιεχόμενο ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
διαφοροποιήσουν την εργασία. 
• Να δομηθεί μια λίστα πληροφοριών η οποία θα δίνει έμφαση σε αυτήν (πληροφορία). 
• Να δημιουργηθεί ένα διάγραμμα απεικόνισης της σχέσης: έννοια-πληροφορία-
δραστηριότητα.  
• Να προσδιοριστούν οι πηγές που θα μπορούν χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. 

Το ενδιαφέρον: 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των εμπειριών οι οποίες μπορούν 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η κύρια δραστηριότητα που θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε αυτό τον άξονα δεν είναι άλλη από τη συζήτηση με τους μαθητές για 
τα θέματα που θα αναλάβουν ως δραστηριότητες. Ακόμη θα πρέπει να γίνει παρουσίαση 
των υλικών και του εξοπλισμού, που οι μαθητές γνωρίζουν να χειρίζονται. 

Οι έννοιες:  

Δομή οργάνωσης εννοιών:  

• Καθορισμός προηγούμενων εννοιών, που θα χρησιμοποιηθούν και παρουσίαση 
διαγράμματος της σχέσης των εννοιών 
• Δραστηριότητες κατανόησης των εννοιών 

Οι δεξιότητες: 

Επιλογή δεξιοτήτων: 

• Προσαρμογή δεξιοτήτων στα επίπεδα των μαθητών 
• Ένταξη δεξιοτήτων σε ειδικό θέμα 
• Πηγές και υλικά 
• Επίδειξη εφαρμογής των δεξιοτήτων 
• Ανατροφοδότηση 

Η βάση της Θεωρίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών βρίσκεται στη Θεωρία 
Μάθησης του Εποικοδομητισμού Ο εποικοδομητισμός ως γνωστική θεωρία μάθησης αλλά 
και ευρύτερα ως φιλοσοφικό και επιστημολογικό ρεύμα, έχει τις ρίζες του στις δεκαετίες 
του 1920 και του 1930. Βασίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, μία από τις οποίες 
είναι ότι το κάθε άτομο κατασκευάζει τις δικές του αναπαραστάσεις για τη γνώση, με 
βάση τις προσωπικές του εμπειρίες. Επομένως, δεν υπάρχει μια και μοναδική «ορθή» 
αναπαράσταση της γνώσης. Ήδη ο Immanuel Kant (1944) στο έργο του Η κριτική του 
πρακτικού λόγου είχε επισημάνει αυτή την ιδέα, την οποία δέχθηκαν ο J. Dewey (Πολενάκης, 
1980) και αργότερα ο J. Piaget (Αβαριτσιώτη, 2001), οι οποίοι υπήρξαν οι επιστήμονες με τη 
μεγαλύτερη συμβολή στο ρεύμα αυτό. 

Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο εποικοδομητισμός είναι:  

• Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2006 ) 
• Η προώθηση της διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001)  
• Η αυτενεργός μάθηση ( Γκότοβος, 1994 ) 
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Οι διδακτικές μέθοδοι του Εποικοδομητισμού:  

Η μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση, στο 
σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές 
ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, δίνεται έμφαση σε δύο βασικούς 
άξονες: στο μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα ( Σφυρόερα, 2004) 

Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το μαθητή, διακρίνουμε τρεις επιμέρους διαστάσεις: την 
ετοιμότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης, τα ενδιαφέροντά του και τον ιδιαίτερο 
τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Αντίστοιχα, το αναλυτικό πρόγραμμα και η διδασκαλία 
διακρίνονται από τις εξής τρεις διαστάσεις: το περιεχόμενο, την επεξεργασία του 
περιεχομένου και το τελικό προϊόν (Δανασσής-Αφεντάκης, 2004 ) 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει πως οι μαθητές διδάσκονται το ίδιο αντικείμενο με 
την ουσιώδη διαφορά ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουν το θέμα αλλά 
και το επίπεδό του (Χαραλάμπους, 1999)  

Η μέθοδος της διερευνητικής ή ανακαλυπτικής μάθησης  

Η ανακαλυπτική – διερευνητική μέθοδος είναι μια από τις διδακτικές προσεγγίσεις η οποία 
στηρίζεται περισσότερο στις αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των μαθητών παρά στην 
παρουσίαση της διδακτέας ύλης από τον εκπαιδευτικό (Κολιάδης, 2005). 

Η αυτενέργεια του εκπαιδευτικού και οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης  

Η κατανόηση της εκπαιδευτικής διεργασίας απαιτεί μια συστηματική διεπιστημονική 
διερεύνηση του μείζονος θέματος του τρόπου κατάκτησης της γνώσης, όπως και της 
κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 2005) 

Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα και θα πρέπει να 
είναι οπλισμένος με στέρεη επιστημονική μόρφωση, εκπαιδευτική συνείδηση, 
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση.  

Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που αυτενεργεί είναι η επιδίωξη της συμμετοχής του 
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και η καλλιέργεια μεθοδολογικών δεξιοτήτων για την 
αυτόνομη μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα νέα διαρκώς 
εξελισσόμενα δυναμικά περιβάλλοντα. (Ματσαγγούρας, 1998)  

Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό για κάθε αυτενεργό εκπαιδευτικό:  

• να κατέχει επαρκώς το Επιστημονικό Πεδίο του μαθήματος, που θα αναλάβει να διδάξει,  
• να διαθέτει ανάλογη εμπειρία της Διδακτικής του μαθήματος (Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας και Μάθησης),  
• να έχει βασική κατάρτιση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Παιδαγωγικά) σε δύο 
επίπεδα: της Θεωρίας και της Πρακτικής.  

Ακολουθούν δύο παραδείγματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπου διαφαίνονται οι 
σημαντικότερες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης.  
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Πρώτο παράδειγμα 

Το πρώτο παράδειγμα αφορά στη διαμόρφωση ομάδας κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εκπαιδευτικού δίωρου με τους μαθητές μας. Θα αναφέρουμε με σαφήνεια την πορεία την 
οποία θα ακολουθήσουμε ώστε να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη 
διαμόρφωση της ομάδας της τάξης μας (Ματσαγγούρας, 2001) 

Η αρχή του σχολικού έτους έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία του 
σχολικού έτους που θα ακολουθήσει. Οι μαθητές όταν ξεκινούν ένα νέο σχολικό έτος 
βιώνουν μια ψυχολογική ένταση η οποία συνοδεύεται από διάφορες προσδοκίες αλλά και 
φόβους. Έτσι ο εκπαιδευτικός αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που 
θα συμβάλλουν στην εξάλειψη των φόβων των μαθητών και το απαραίτητο έδαφος ώστε 
να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες των μαθητών. Παρακάτω ακολουθούν κάποια βήματα η 
εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία της τάξης κατά τη 
διάρκεια του έτους και στη δημιουργία ομάδων. Προετοιμασία της τάξης: 

Αρχικά θα πρέπει να οργανωθεί ο χώρος της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 
σύμφωνα με το είδος της διδασκαλία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, 
για παράδειγμα η διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π ή ημικυκλίου προσφέρεται για την 
ομαδοκεντρική (κατά ομάδες) διδασκαλία, που παρέχει τη δυνατότητα της κατά πρόσωπο 
επικοινωνίας  

Καλή οργάνωση της διδασκαλίας: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο έναρξης της σχολικής 
ώρας και  στην  στάση  του σώματος του. Ο τρόπος εισόδου του εκπαιδευτικού στην τάξη 
καθώς και οι πρώτες του αρχικά κινήσεις και επιλογές εκφράζουν με σημειολογικό τρόπο 
τις προθέσεις και τις προσδοκίες του. Στη διάρκεια της λειτουργίας της τάξης ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξασκήσει τους μαθητές στη διαδικασία σχηματισμού ομάδας, 
είτε των 2 ατόμων ή και σε μεγαλύτερες των 3-5 μαθητών, οι οποίες ενδεχομένως να είναι 
ομοιογενείς ή και ετερογενείς ως προς τη σύνθεση. Όλες οι ομάδες, ομοιογενείς ή όχι 
λειτουργούν ταυτόχρονα και ομαδικά. Στις ομοιογενείς ομάδες θα πρέπει να δίνεται 
διδακτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο τους ενώ στις ετερογενείς ομάδες θα 
πρέπει να δίνεται κοινό υλικό και με την προϋπόθεση ότι οι καλύτεροι μαθητές που 
συμμετέχουν στην ομάδα θα βοηθήσουν τους αδύνατους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι συνεχώς στο 
πλάι των μαθητών ώστε να τους εποπτεύει και παράλληλα να τους καθοδηγεί ιδιαίτερα 
όταν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι μαθητές μια καινούρια δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητας όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να φροντίζει να αλλάζει τους μαθητές θέση, σύντροφο, απόσταση από τον 
εκπαιδευτικό σχετικά συχνά (3-4 φορές μέσα στο σχολικό έτος) για να εξασφαλιστεί η ίση 
κατανομή ευκαιριών μάθησης αλλά και για να εμποδιστεί η δημιουργία ομοιογενών ζωνών 
(ζώνες καλών ή αδύνατων μαθητών) (Ματσαγγούρας, 1987) 

Διδακτικές ενέργειες: ανάπτυξη κινήτρων στους μαθητές 

Τα κίνητρα συνδέονται με τη μάθηση και τη σχολική επίδοση (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999) 
και μελετώνται από την Παιδαγωγική Ψυχολογία για τη διερεύνηση της σχέσης με την 
αποτελεσματικότητα της μάθησης.  
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Οι υποστηριχτές της νέας παιδαγωγικής τονίζουν τη σημασία που έχουν οι ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του μαθητή στην αγωγή και μάθησή του. Η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική 
ανέδειξε την αξία του ενδιαφέροντος για την αγωγή του παιδιού και προσπάθησε να 
διερευνήσει το θέμα μελετώντας τα «κίνητρα μάθησης» ισχυρίζεται δε ότι η επιτυχία της 
μάθησης αποδίδεται πολλές φορές στα κίνητρα (Meirieu & Freinet, 2001) Εάν ένας μαθητής 
έχει κίνητρα θα οδηγηθεί στην επιτυχία ενώ αν δεν έχει κίνητρα τότε τα αποτελέσματα της 
μάθησης θα είναι πενιχρά ή αρνητικά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να 
ενισχύσουν τα κίνητρα μάθησης ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται το σχολικό 
περιβάλλον, η προηγούμενη σχολική εμπειρία, συναισθηματικοί παράγοντες, η 
επικοινωνία, οι διδακτικές δραστηριότητες/τεχνικές, οι στρατηγικές μάθησης, οι νέες 
τεχνολογίες και το εκπαιδευτικό υλικό με κοινό παρονομαστή και βασική προϋπόθεση την 
ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το ρόλο της κινητροποίησης στην 
αποτελεσματική μάθηση. Με αυτά τα δεδομένα ο εκπαιδευτικός ο οποίος διδάσκει π.χ. τη 
ξένη γλώσσα θα πρέπει : 

Να καθορίσει το επίπεδο της γλώσσας (π.χ. Α2 επίπεδο στα Γαλλικά), να προσδιορίσει τις 
διδακτικές ενέργειες που θα χρησιμοποιήσει και την σειρά την οποία θα ακολουθήσουν. Θα 
πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια στους διδακτικούς στόχους που έχει θέσει όταν 
αναφέρεται στους μαθητές και να φροντίζει να παρουσιάζει τις εκάστοτε πληροφορίες με 
απλότητα και πληρότητα και να τις προσαρμόζει σύμφωνα με τους ρυθμούς της 
συγκεκριμένης τάξης που έχει να αντιμετωπίσει. 

Ο εκπαιδευτικός μέσω του καθοδηγητικού ρόλου που διαθέτει θα πρέπει να θέτει σε 
εγρήγορση συνεχώς τους μαθητές, να τους υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις τους, το χρόνο 
λήξης των δραστηριότητα τους και το αναμενόμενο επίπεδο αυτών. Ακόμη, θα πρέπει να 
αξιολογεί το βαθμό κατανόησης του μαθήματος αλλά και τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων ώστε, μέσω της ανατροφοδότησης, να φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών είτε αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία είτε 
όχι. 

Δεύτερο παράδειγμα 

Θετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

Στην προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε ομάδες με τους μαθητές ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Θα αναφέρουμε ποιές πιστεύουμε ότι θα είναι αυτές 
οι δυσκολίες και τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να τις αντιμετωπίσουμε. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία θετικής σχέσης μεταξύ του δασκάλου και του 
μαθητή διότι έτσι ο μαθητής αισθάνεται ασφάλεια, καλύπτονται οι κοινωνικές του ανάγκες 
και νιώθει αγάπη και προσοχή. Ο δάσκαλος για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να αναπτύξει 
τη δεξιότητα της προσεκτικής ακρόασης των μαθητών και να έχει αναπτυγμένη 
ενσυναίσθηση ώστε να καταλαβαίνει σχετικά εύκολα τα συναισθήματα των μαθητών. Η 
άμεση οπτική επικοινωνία και η παρακίνηση των μαθητών σε διάλογο είναι κάποιοι από 
τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

Εξεύρεση τρόπων που θα συμβάλλουν στην οικειότητα μεταξύ των μαθητών 

Ο εκπαιδευτικός από την αρχή το σχολικού έτους θα πρέπει να οργανώσει διάφορες 
δραστηριότητες με σκοπό να αναπτυχτεί οικειότητα μεταξύ των παιδιών ώστε να αρχίσουν να 
κοινωνικοποιούνται.( Ματσαγγούρας, 2001). Για παράδειγμα μπορεί να χωρίσει τους μαθητές 
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σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (όνομα, χρώμα ένδυσης) Ο 
εκπαιδευτικός ακόμη θα πρέπει να φροντίζει να λειτουργεί η τάξη με το συνεργατικό 
σύστημα. Να προσπαθεί να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στη σχολική τάξη. Αυτό θα 
συμβάλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία της διότι με αυτόν τον τρόπο εκτονώνονται οι 
διαφορές. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός δίνοντας ένα πρόβλημα στους μαθητές και 
αφήνοντάς τους ελεύθερους να διερευνήσουν πιθανές προτάσεις/λύσεις μεταξύ τους θα 
ενισχύσει τις διαμαθητικές σχέσεις. Επίσης εφαρμογή αλληλοδιδακτικών δραστηριοτήτων 
π.χ. ανταλλαγή φύλλων εργασίας και ετεροαξιολόγηση μεταξύ των ομάδων αλλά και 
δραματοποίηση ή παιχνίδια ρόλων είναι δράσεις που ωφελούν το σύνολο της τάξης διότι έτσι 
οι μαθητές εξοικειώνονται με το διδακτικό αντικείμενο. Πολύ σημαντική είναι επίσης η 
έμμεση προβολή των μαθητών που αγνοούνται από τους υπόλοιπους και η σταδιακή ένταξή 
τους στην ομάδα. Ο έπαινος πρέπει να είναι ειλικρινής και να καθορίζει τί ακριβώς επαινεί 
π.χ. την επιμέλεια, τη συμμετοχή στην ομάδα, την επιμονή κ.ά. Η εφαρμογή των πρακτικών 
αυτών θα συμβάλει αναντίρρητα όχι μόνο στην γνωριμία των παιδιών αλλά μακροπρόθεσμα 
θα δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ τους.    

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την πυξίδα που προσανατολίζει την 
καθημερινή διδακτική πράξη οργανώνοντάς την. Ωστόσο προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις πολλαπλές απαιτήσεις οι οποίες διαμορφώνονται στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης 
καθώς και στις συνεχείς αλλαγές του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος έχει ανάγκη 
διαρκούς αναμόρφωσης, η οποία οφείλει να πραγματώνεται με επιστημονικά έγκυρες 
διαδικασίες και με επίκεντρο τον μαθητή. 

Η διδακτική πράξη δε στηρίζεται μόνο στις ενέργειες του εκπαιδευτικού, αλλά και στις 
αντιδράσεις και δραστηριότητες των μαθητών στον ίδιο χώρο προκειμένου να επιτευχθεί 
από αυτούς η μάθηση. Οι διδακτικές μέθοδοι του εποικοδομητισμού αποβλέπουν στο να 
εξοπλίσουν τον εκπαιδευτικό με διδακτικές προσεγγίσεις, στρατηγικές και μέσα, που θα τον 
βοηθήσουν να κάνει τη διδασκαλία του πιο ελκυστική στους μαθητές. Έτσι αυτοί θα θέλουν 
να εργάζονται στην τάξη για την κατάκτηση της γνώσης και την καλλιέργεια αξιών, στάσεων 
και συμπεριφορών, οι οποίες θα τους καταστήσουν χρήσιμους τόσο στους εαυτούς τους 
όσο και στην κοινωνία που ζουν. 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο 
μεγιστοποιεί τη μάθηση και τις αναπτυξιακές δυνατότητες όλων των μαθητών. Οι 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες προστατεύουν τους μαθητές από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό. Ωστόσο ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού πρέπει να αναβαθμιστεί με τη δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο θα 
διασφαλίζει περισσότερη αυτονομία στο ρόλο του ακολουθώντας νέες προσεγγίσεις, 
πρακτικές και τρόπους διδασκαλίας οι οποίες θα οδηγούν στη δημιουργία ενός σχολείου 
ανοιχτού στην κοινωνία, με όραμα, αυτόνομο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
εποχής μας. 
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Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από τις πιλοτικές 
δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Comenius Regio 
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Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ15, Α΄ Αθήνας 

Περίληψη. Το Comenius Regio ARCA.DIA.logue είχε ως στόχο του να βοηθήσει 
εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και μαθητές να θέσουν ερευνητικά ερωτήματα 
μελετώντας το παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσουν επίγνωση  της ιστορικής, 
τοπικιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την επίτευξη των στόχων αυτών οι 
συμμετέχοντες φορείς κλήθηκαν να οργανώσουν δημιουργικές και ευχάριστες 
δραστηριότητες στην Τέχνη, την Ιστορία και τον Πολιτισμό με τη συνεργασία της 
τοπικής κοινωνίας για να νιώσουν το άγγιγμα του παρελθόντος στο παρόν, και να 
αισθανθούν τη συνέχεια της ζωής. Στο πλαίσιο του ανοίγματος του Σχολείου στην 
κοινωνία και μέσα από τη διακρατική πολυπολιτισμική συνεργασία, τα στελέχη της 
εκπαίδευσης, οι καθηγητές και οι μαθητές μέσα από έρευνα-δράση ανακάλυψαν και 
κατανόησαν τη σημασία της «ενότητας» στην «ποικιλομορφία» σε ένα κοινό πλαίσιο.  

Λέξεις κλειδιά: Σχολείο, κοινωνικό περιβάλλον, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Comenius 
Regio ARCA.DIA.logue 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλά μοντέλα έρευνας – δράσης, με πιο σημαντικά αυτά των K. 
Lewin, (1951), St. Kemmis, (1993), J. Elliott, (2007) και J. McNiff, (1995).  Παρόλα αυτά εμείς 
θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τελικά ειδικά προσχεδιασμένα μοντέλα για μια συγκεκριμένη 
έρευνα δράσης (Altrichter, 1993: 28-29). “Καθένας που επιχειρεί έρευνα δράσης πρέπει να 
βρει το μονοπάτι του, βασιζόμενος στα ιδιαίτερα ερευνητικά ερωτήματα και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της εργασίας” και αυτό γιατί, η κάθε έρευνα δράσης είναι ουσιαστικά μία 
διαρκής διαδικασία αλλεπάλληλων φάσεων ή κύκλων, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση 
του εκπαιδευτικού και του έργου του.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Comenius Regio «ARCA.DIA.logue: Our path to awareness of our 
cultural, regional and historical heritage» μία διακρατική συνεργασία της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Απουλίας 
(Κάτω Ιταλία)- έθεσε ως στόχο του να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και μαθητές 
να θέσουν ερευνητικά ερωτήματα μελετώντας το παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσουν 
επίγνωση  της ιστορικής, τοπικιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη 
συνεργασία Σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Αφετηρία της έρευνας-δράσης υπήρξε μία 
κατάσταση, ένα ζήτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς από στους σχεδιαστές του 
προγράμματος, το ζήτημα του ανοίγματος του Σχολείου στην τοπική κοινωνία με σκοπό τη 
μεταλαμπάδευση της Παράδοσης. Σχεδιάστηκαν οι πρώτες δράσεις στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αυτής έρευνας δράσης και με βάση τη δυναμική των ομάδων, δημιουργήθηκαν 
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σχέσεις συνεργασίας, ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις και οι 
αυτοαξιολογήσεις της ομάδας λειτούργησαν ανατροφοδοτικά σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, ενώ ο συντονιστής λειτούργησε για την ομάδα των εκπαιδευτικών ως 
κριτικός φίλος – συνεργάτης.  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius Regio «ARCA.DIA.logue: Our path to 
awareness of our cultural, regional and historical heritage»  

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος στο πλαίσιο της έρευνας δράσης, οι 
συμμετέχοντες φορείς κλήθηκαν να οργανώσουν δημιουργικές και ευχάριστες 
δραστηριότητες στην Τέχνη, στην Ιστορία και στον Πολιτισμό με τη συνεργασία της τοπικής 
κοινωνίας για να νιώσουν το άγγιγμα του παρελθόντος στο παρόν και να αισθανθούν τη 
συνέχεια της ζωής. Οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα σχολεία από την Ελλάδα υπό την 
παιδαγωγική ευθύνη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ήταν: 

• το 2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας 
• το 11ο  Γυμνάσιο Ιλίου 
• το 2ο  ΚΑΠΗ Ιλίου 
• ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου, «οι Προσέληνοι» 

Από την Ιταλία (Απουλία-Σαλέντο) οι εμπλεκόμενοι φορείς υπό την παιδαγωγική ευθύνη 
της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Απουλίας ήταν οι εξής: 

• Instituto Comprensivo di Corigliano d’Otrnato con Melpigniano,   
• Circolo Culturale "Argalio",  
• Comune di Corigliano d' Otranto,  
• Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo,  
• Istituto Salesiano "Nicola Comi" 

Από το Ι.Κ.Υ., τo πρόγραμμα εγκρίθηκε και ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013, ολοκληρώθηκε 
δε τον Αύγουστο του 2015.  

 

Εικόνα 1: Σχολείο και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τα λογότυπα του προγράμματος  
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Για τις ανάγκες και την προβολή του προγράμματος δημιουργήθηκε o ιστότοπος 
https://comeniusarcadia.wordpress.com/, όπου μπορεί να ανατρέξει ο οποιοσδήποτε για 
να δει και να παρακολουθήσει επακριβώς το τι υλοποιήθηκε τα δύο αυτά χρόνια στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου 
κλήθηκε να κάνει το άνοιγμα στην τοπική κοινότητα, ενώ το 2ο Γυμνάσιο Νέας 
Φιλαδέλφειας κλήθηκε να πραγματοποιήσει δράσεις μέσω της Τέχνης, οι οποίες 
προβλήθηκαν και αυτές με τη σειρά τους στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Διαγενεακές συνεργασίες 11ου Γυμνάσιου Ιλίου και του 2ου ΚΑΠΗ Ιλίου 

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου σε συνεργασία με το 2ο ΚΑΠΗ 
Ιλίου ήταν:  

• οι διαγενεακές σχέσεις με σκοπό τη γνωριμία με τις Παραδόσεις, τα  
             Παραμύθια, τα Ήθη και τα Έθιμα και την παραδοσιακή καθημερινή ζωή,  
• η Μουσειακή αγωγή, καθώς και 
• θέματα Αγωγής Υγείας, Οικονομίας, Παραδοσιακές Τέχνες & Επαγγέλματα 

Σε έναν κατά προσέγγιση αριθμητικό απολογισμό από το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου ενεπλάκησαν 
στην υλοποίηση του προγράμματος αθροιστικά, πέραν από τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα εκπαιδευτικούς  

• γύρω στους 600 μαθητές  
• πάνω από 180 ενήλικες εκτός σχολείου 
• και τα  25 νήπια του διπλανού νηπιαγωγείου 

Για τις ανάγκες του προγράμματος υπήρξαν, πέραν των μονίμων συνεργατών του 
προγράμματος (2ο ΚΑΠΗ Ιλίου & Σύλλογος Αρκάδων «οι Προσέληνοι»), και συνεργασίες με 
εξωτερικούς προς το πρόγραμμα συνεργάτες, όπως το 16ο Νηπιαγωγείο Ιλίου, ο Χορευτικός 
Σύλλογος Σαντορίνης, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», ο ίδιος 
ο Δήμος Ιλίου και τα Μουσεία: Ακρόπολης, Κυκλαδικό, Βυζαντινό κ.ά. Είναι σημαντικό ότι 
το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου που είχε στοχοθετήσει το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία για 
την υλοποίηση του προγράμματος: 

 ενεργοποίησε τη σχολική κοινότητα: μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, και λοιπούς 
εργαζόμενους, 

 αξιοποίησε το 16ο Νηπιαγωγείο με το οποίο συνορεύει, 

 συνεργάστηκε με τον κυρ Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο, παραδοσιακό τεχνίτη- 
μέλος του Αρκαδικού Συλλόγου για δύο συνεχείς σχολικές χρονιές,  

 σύναψε μια ουσιαστική σχέση συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους 
εργαζόμενους και τα μέλη του 2ο ΚΑΠΗ Ιλίου,  

 αδελφοποιήθηκε με το Istituto Comprensivo Corigliano d'Otranto, που βρίσκεται 
στην Απουλία στην Ιταλία. 

Γέφυρες επικοινωνίας και ενεργή πολιτειότητα 

Το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου (ως φορέας κοινωνικής και πολιτικής 
κοινωνικοποίησης), η καθημερινή εμπειρία των μαθητών στο σχολείο (πολιτική και 
πολιτιστική κουλτούρα του σχολείου), αλλά και γενικότερα οι εμπειρίες που βιώνουν οι 
μαθητές ως πολίτες στον κόσμο έξω από το σχολείο, επηρεάζουν τον τρόπο που 
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αντιλαμβάνονται τα όσα διδάσκεται στο σχολείο o μαθητής,  (Κοντογιαννοπούλου - 
Πολυδώριδη, 2005). Για το λόγο αυτό αναγκαίο είναι οι σχολικές μονάδες να ανοιχτούν 
στον κοινωνικό περίγυρο για να στηρίξουν και να διευρύνουν τη διδακτική τους πράξη. Ο 
ενεργός πολίτης είναι προϋπόθεση της καλής λειτουργίας της δημοκρατίας, ενώ η 
εκπαίδευση με ανοιχτές τις πόρτες του σχολείου είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση 
ενεργών μαθητών-πολιτών. Το να επικοινωνήσει κανείς σε ποικίλα περιβάλλοντα 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτειότητας και διαμορφώνει τον αυριανό 
ενεργό πολίτη. Για τους λόγους αυτούς στο πλαίσιο του προγράμματος προσπαθήσαμε να 
«χτίσουμε» πολλές και ποικίλες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Σχολείου και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Το μοντέλο επικοινωνίας του Shannon, αν και είναι εξαιρετικά 
απλό, υπήρξε η βάση που μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ποικίλα κανάλια επικοινωνίας 
μεταξύ του σχολείου και του κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε αναφερόμαστε στο 
προκαθορισμένο από το πρόγραμμα κοινωνικό περιβάλλον (2ο ΚΑΠΗ Ιλίου & Σύλλογος 
Αρκάδων), είτε αναφερόμαστε σε άλλους φορείς (Μουσεία, Δήμος, Σύλλογοι κά). Σε κάθε 
δράση πάντως προσπαθούσαμε να μειώσουμε, όσο ήταν δυνατόν, τους πιθανούς σύμφωνα 
με το Shannon «θορύβους», χάρη σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη παρέμβαση. Στην εικόνα 
που ακολουθεί απεικονίζονται σχηματικά οι άξονες που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος. 

 

Εικόνα 2. Δίκτυα επικοινωνίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν λεκτικές (σεμινάρια, θεατρικά δρώμενα κ.ά) και μη 
λεκτικές δράσεις (θεατρική παράσταση με σκιές, βασισμένη στο παραμύθι «η κυρά Καλή 
και οι Δώδεκα μήνες»), όπου για κάθε μία από αυτές τις δράσεις δίνονταν συγκεκριμένες 
οδηγίες στους μαθητές, ενώ πάντοτε προϋπήρχε μια συστηματική προετοιμασία. Έγινε 
επίσης προσπάθεια η επικοινωνία να είναι λειτουργική, αποτελεσματική με κανόνες, όρια 
και ενσυναίσθηση. Ακολουθούσε πάντοτε στο τέλος αξιολόγηση και συζήτηση των 
εκπαιδευτικών με τους μαθητές στην τάξη με στόχο την κατάκτηση της ενεργής 
πολιτειότητας. Παράλληλα, ακολουθούσε, σε συστηματική βάση μετά από κάθε δράση, 
συνάντηση με τους συντονιστές για περαιτέρω αξιολόγηση της δράσης και σχεδιασμός της 
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επόμενης. Όλες οι αξιολογήσεις  δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του προγράμματος και στο 
βιβλίο «Διαγενεακές συνεργασίες και Σχολική Εκπαίδευση» που εξέδωσε το 11ο Γυμνάσιο 
Ιλίου. 

Ενδεικτικές προτάσεις 

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκαν δράσεις που αφορούσαν τη Γλώσσα και τις 
Επιστήμες, την Παράδοση και τα Παραμύθια, το Περιβάλλον, τη Γεωγραφία, την Τοπική 
Γεωγραφία, τον Πολιτισμό. Από όλες αυτές τις δράσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες 
στον ιστότοπο του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/, ορισμένες έχουν ως άμεσο στόχο τους 
την καλλιέργεια των διαγενεακών σχέσεων.  

 

Εικόνα 3. Συγκεντρωτική απεικόνιση των θεματικών των προτάσεων 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος και με άξονα το άνοιγμα του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία σχεδιάστηκαν τα εξής: 

1/ ένα βιβλίο με θέμα: «Διαγενεακές συνεργασίες και Σχολική Εκπαίδευση» που 
περιλαμβάνει όλα τα σενάρια που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί του 11ου Γυμνασίου Ιλίου, 
στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το 2ο ΚΑΠΗ Ιλίου ως συμμετέχοντα φορέα στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARC.DIA.logue, καθώς και τις αξιολογήσεις που ακολουθούσαν κάθε 
δράση. Στο βιβλίο αυτό βρίσκει κανείς και εκπαιδευτικά σενάρια διαγενεακών σχέσεων από 
το Instituto Compresivo di Corigliano d’Otranto. Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να 
ανατρέξετε στη διεύθυνση: https://comeniusarcadia.wordpress.com/2015/09/05/relations-
between-generations-and-school-a-book-published-by-the-a-athens-di-d-e/). 

2/ WebQuests (διδακτικές ενότητες σε μορφή ιστοεξερευνήσεων). Πρόκειται για μαθήματα 
σε μορφή που είναι προσανατολισμένη στην έρευνα. Οι περισσότερες ή όλες οι 
πληροφορίες που δίνονται στις ιστοεξερευνήσεις προέρχονται από το Web. Το μοντέλο 

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2015/09/05/relations-between-generations-and-school-a-book-published-by-the-a-athens-di-d-e/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2015/09/05/relations-between-generations-and-school-a-book-published-by-the-a-athens-di-d-e/
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WebQuest αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Bernie Dodge στο πανεπιστήμιο του San 
Diego των Ηνωμένων Πολιτειών το Φεβρουάριο του 1995. Στο πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποίησαν τις ιστοεξερευνήσεις ως έναν τρόπο αξιοποίησης του Διαδικτύου και με 
την πίστη ότι η ενεργή εμπλοκή των μαθητών με το διαδίκτυο θα τους οδηγεί στα 
μονοπάτια της σκέψης που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Οι ιστοεξερευνήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για το πρόγραμμα, ανά θεματική είναι:  

Θεματική: «Οικογένεια και ανθρώπινες σχέσεις» 

“Ερευνώντας την ελληνική οικογένεια”. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρει κανείς 
στο σύνδεσμο: http://zunal.com/webquest.php?w=287473  

Θεματική: Μουσείο & Σχολείο 

- «Το Μουσείο «ταξιδεύει» στο Σχολείο: Μουσειοσκευές». Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείς να βρει κανείς στο σύνδεσμο: 
http://zunal.com/webquest.php?w=287131  

- «Εκπαιδευτική Δράση: τα «βιβλία των Καλλιτεχνών». Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείς να βρει κανείς στο σύνδεσμο: http://zunal.com/webquest.php?w=259535  

- «Το Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας». Θεματική: Παραδόσεις – Λαογραφία. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρει κανείς στο σύνδεσμο: 
http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=901  

Θεματική: «Παραμύθια»  

- «Oui, je parle français»: Αξιοποιώντας ένα παραμύθι στο μάθημα της Γαλλικής 
γλώσσας. Βλ.:   www.zunal.com/webquest.php?w=289467  

Θεματική: «Παιδαγωγικά» 

- Διδάσκοντας το χορό: «Αλέξης Ζορμπάς». Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να 
βρει κανείς στο σύνδεσμο: http://zunal.com/conclusion.php?w=291600  

3/ Τα «Παραμύθια για αλλαγή» είναι μια πρόταση της σύμπραξης Comenius Regio 
ARCA.DIA.logue για καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και διδακτικούς σχεδιασμούς. 
Με την ανταλλαγή ιστοριών και παραμυθιών μεταξύ παππούδων (μέλη 2ου ΚΑΠΗ Ιλίου) και 
μαθητών (11ου Γυμνάσιο Ιλίου) και μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό του πλαισίου από 
τους εκπαιδευτικούς και τη συντονίστρια του προγράμματος οικοδομήθηκαν σχέσεις 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο γενιές, ενώ δόθηκαν απλές αλήθειες και σπουδαίες αξίες 
στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρακάτω: 
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/tales-for-change/,  μπορεί κανείς να δει 
τα παραμύθια και τις ιστορίες καθώς και άλλα σεμινάρια ή εκδηλώσεις για το θέμα αυτό. 
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι μεταφράστηκαν στα αγγλικά τα παραμύθια που 
διηγήθηκαν οι παππούδες των ΚΑΠΗ Ιλίου στους μαθητές, ενώ διατίθενται σε μορφή e-
book στον ιστότοπο τα κάτωθι παραμύθια: 

1. Η πριγκίπισσα και ο εφευρετικός Νέος, (The princess and the inventive young 
man) 
2. Ο τεμπέλης Γέρος, (The lazy Old Man) 
3. Η έξυπνη κόρη του χωρικού, (The smart daughter of the villager) 
4. Οι τρεις πρίγκιπες, (The Three Princes)  

http://zunal.com/webquest.php?w=287473
http://zunal.com/webquest.php?w=287131
http://zunal.com/webquest.php?w=259535
http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=901
http://www.zunal.com/webquest.php?w=289467
http://zunal.com/conclusion.php?w=291600
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/tales-for-change/
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Στα γαλλικά μεταφράστηκαν, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν διδακτικά σενάρια, τα εξής 
παραμύθια: 

1. Η κυρά- Καλή και οι δώδεκα μήνες (La Bonne Dame et les douze mois) 
2. To μέλι της συγνώμης (Le Miel du pardon) 

Σε μορφή θεάτρου σκιών ανέβηκε το παραμύθι : 

1. Η κυρά και οι δώδεκα μήνες 

Αντίστοιχα στην Ιταλία, προετοιμάστηκαν διδακτικές ασκήσεις για τα παραμύθια :  

1. Αληθινό, αληθινότατο (Vero Verissimo) 
2. H τύχη (Le fate) 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι στο Σχολείο του Corigliano, οι παππούδες διηγήθηκαν 
και δύο παραμύθια στη μειονοτική γλώσσα «griko», τα οποία οι μεγαλύτεροι μαθητές 
διασκεύασαν σε μορφή θεατρικής παράστασης. Οι δράσεις αυτές βιντεοσκοπήθηκαν και 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του προγράμματος. Πρόκειται για τα παραμύθια:    

1. Ο Φράγκο στ’ αγγούρια, ("Φράνκο st'anguria") και  
2. Το ξωτικό sciakuddhi (“Lu sciakuddhi”) 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Στο πλαίσιο του ανοίγματος του Σχολείου στην τοπική κοινότητα έγινε μια διαγενεακή 
προσέγγιση, όπου μέσα από την αναδρομή στο παρελθόν, ενθυμούμενοι τους κώδικες που 
έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, εκπαιδευτικοί και μαθητές και λοιποί 
συμμετέχοντες, μπόρεσαν να αισθανθούν τη συνέχεια της ζωής στην πατρίδα  μας, και κατ’ 
επέκταση στον κόσμο. Επιπρόσθετα, η εμπειρία βοήθησε τον καθένα μας να σκεφτεί τη 
σημασία της παραγωγής νέων αξιών μέσα από αυτή την εθνική και παγκόσμια κληρονομιά. 
Με τον τρόπο αυτό στο πλαίσιο του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία και μέσα από 
τη διακρατική πολυπολιτισμική συνεργασία και την έρευνα-δράση, τα στελέχη της 
εκπαίδευσης, οι καθηγητές και οι μαθητές ανακάλυψαν και κατανόησαν τη σημασία της 
«ενότητας» στην «ποικιλομορφία» σε ένα κοινό πλαίσιο.    
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Το συμμετοχικό διοικητικό πρότυπο και η συνεργατική 
οργανωσιακή κουλτούρα στο ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο: 

δεδομένα και ζητούμενα 

Μαρία Νέζη 
mgnezi@gmail.com 

 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Πειραιά 

Περίληψη. Αντικείμενο της εισήγησής μας είναι μια σύντομη επισκόπηση σε έρευνες, 
που έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα 2001-2011 στο πλαίσιο είτε μεταπτυχιακών 
είτε διδακτορικών σπουδών και οι οποίες διερευνούν το βαθμό που το συμμετοχικό 
διοικητικό πρότυπο εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και τον τρόπο που επηρεάζει την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα 
στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν το 
διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναφέρονται 
στο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει ο Ν. 1566/1985, ο οποίος επιμερίζει τα διοικητικά 
καθήκοντα σε μονοπρόσωπα (διευθυντής, υποδιευθυντής) και πολυπρόσωπα-
συλλογικά (σύλλογος διδασκόντων) διοικητικά όργανα. Σύμφωνα με μελετητές τα 
συλλογικά διοικητικά όργανα αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοκρατικής 
διοίκησης των οργανισμών, η θεσμοθέτηση, δε, συλλογικών οργάνων εκπαιδευτικής 
διοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας, νομού, δήμου, σχολικής κοινότητας (Ν.1566/1985) 
συνιστά την πρακτική έκφραση της ρητορικής που κυριάρχησε στις αναπτυγμένες 
χώρες τη δεκαετία του ’80 σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συνεργατικού 
πρότυπου οργάνωσης και διοίκησης στο πλαίσιο αποκεντρωτικών τάσεων για την 
αυτοδιοίκηση των σχολικών μονάδων. Ζητούμενο είναι σε ποιον βαθμό το συμμετοχικό 
μοντέλο διοίκησης έχει επηρεάσει την οργανωσιακή κουλτούρα των σχολείων και την 
οργανωσιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σε κατευθύνσεις περισσότερο 
συνεργατικές, δεδομένου ότι στα σχολεία φαίνεται να συνυπάρχουν και να 
αλληλοσυμπληρώνονται δυο θεωρητικά μοντέλα σχολικής κουλτούρας: το μοντέλο της 
απομόνωσης/ατομισμού (individualism) και το μοντέλο του κατακερματισμού ανά 
ειδικότητα (balkanization), που υποστηρίζονται από ανάλογες οργανωσιακές δομές του 
ελληνικού σχολείου σε συνάρτηση με το πρόγραμμα σπουδών.  

Λέξεις κλειδιά: συμμετοχικό διοικητικό πρότυπο, οργανωσιακή κουλτούρα. 

Εισαγωγή 

Το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού δημόσιου σχολείου 

Το ελληνικό μοντέλο της εκπαιδευτικής διοίκησης χαρακτηρίζεται ως γραφειοκρατικό, 
πολύπλοκο λόγω μεγέθους και δομών, και συγκεντρωτικό, δεδομένου ότι οι βασικότερες 
αποφάσεις που αφορούν στη δομή, στον προγραμματισμό και στη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994; Μιχόπουλος, 1998; Κουτούζης, 1999; Καζαμίας, 
2006; Κατσαρός, 2008) και οι δυνατότητες για διαφοροποιήσεις από νομό σε νομό και από 
σχολείο σε σχολείο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας, είναι σχεδόν 
μηδαμινές (Παπαναούμ, 2003; Μλεκάνης, 2005; Κωτσίκης, 2003; Παπακωνσταντίνου & 

mailto:mgnezi@gmail.com


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 9ο, 2016   201 

Αναστασίου, 2013). Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2003) η δυνατότητα για λήψη 
αποφάσεων και δράσεων από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα περιορίζονται σε 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη του διδακτικού τους έργου, όπως την 
οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τον σχολικό εξοπλισμό (Παπακωνσταντίνου & 
Αναστασίου, 2013).  

Σχετικά με το πρότυπο διοικητικής οργάνωσης που εφαρμόζεται σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, διατυπώνονται απόψεις ότι «το σχολείο στη χώρα μας λειτουργεί με βάση τις 
αρχές του Taylor. Διακρίνεται για την ιεραρχική δομή, από τη μικρή συμμετοχή των μελών 
στη λήψη αποφάσεων και από περιορισμένη ανάθεση εξουσίας στα μέλη του. Παράλληλα 
δίνει έμφαση στο παραγόμενο προϊόν και όχι στη διαδικασία που οδηγεί σε αυτό.» 
(Ζωγόπουλος, 2008). Ωστόσο δεν λείπουν διαπιστώσεις που αναγνωρίζουν ότι αποτελεί 
εξαίρεση το κύτταρο της εκπαίδευσης που είναι η σχολική μονάδα, η οποία στηρίζεται σε 
οριζόντια δομή και ως εκ τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων των 
εκπαιδευτικών (Καμπουρίδης, 2002; Τέγας, 2007). Αρκετοί χαρακτηρίζουν «ιδιόμορφη» την 
εκπαιδευτική γραφειοκρατία στο βαθμό που συνδυάζει αυστηρή ιεραρχική δομή, έλεγχο 
και εξάρτηση από την κεντρική εξουσία με μια τάση για λειτουργική αυτονομία και 
αυτονομία των εκπαιδευτικών-επαγγελματιών στο επίπεδο του σχολείου και στην τάξη, 
ενώ εμφανίζει χαρακτηριστικά, όπως ασάφεια και επικάλυψη εντολών, αρμοδιοτήτων και 
υπευθυνοτήτων και προσωποποίηση των εργασιακών σχέσεων, τα οποία αποκλίνουν από 
το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας (Κατσαρός, 2008).  

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.1566/1985, 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002) οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η θεσμοθέτηση 
συλλογικών οργάνων εκπαιδευτικής διοίκησης (Ν.1566/1985) κινείται εντός του 
θεωρητικού πεδίου των νεοκλασικών και νεότερων λειτουργικών θεωρητικών 
προσεγγίσεων που προωθούν τη δημοκρατική διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών 
(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013) και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των 
εργαζομένων σε συνδυασμό με την αποκέντρωση στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων (Κατσαρός, 2008). Στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων ο διευθυντής 
θεωρείται «πρώτος μεταξύ ίσων», δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ειδικευμένοι 
επαγγελματίες, και είναι υπόλογος για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα συλλογικά 
όργανα, στα οποία συμμετέχει, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία 
του σχολείου, τον συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και 
των υπηρεσιακών εντολών, μετέχει στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και 
συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). Ο 
σύλλογος των διδασκόντων αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στη σχολική μονάδα 
και αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων, την καλύτερη εφαρμογή των 
εγκυκλίων και γενικά την καλύτερη λειτουργία του σχολείου (Παπακωνσταντίνου & 
Αναστασίου, 2013). Ωστόσο, μια οργανωτική ιδιορρυθμία που επισημαίνεται αφορά στην 
αντίφαση ότι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί ως μονοπρόσωπα όργανα δεν έχουν 
διοικητικές αρμοδιότητες αλλά ως μέλη του συλλογικού οργάνου του συλλόγου 
διδασκόντων συναποφασίζουν με τον διευθυντή (Γεράκη, 2013).  

Μολονότι το συμμετοχικό διοικητικό πρότυπο φαίνεται να ενισχύει το μοντέλο της 
κατανεμημένης, ηθικής ηγεσίας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κριτική που ασκεί ο 
Hargreaves με την εισαγωγή του όρου μοντέλο της τεχνητής συνεργατικότητας. Σύμφωνα με 
τον Hargreaves το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης  
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 αποπροσανατολίζει και υποτιμά τους εκπαιδευτικούς, καθώς τα συλλογικά όργανα 
εκπαιδευτικής διοίκησης α) είναι αποτέλεσμα διοικητικής ρύθμισης και όχι 
κοινωνικής ανάγκης β) έχουν υποχρεωτικό και όχι αυθόρμητο χαρακτήρα γ) 
συνδέονται με την υλοποίηση εντολών από ανωτέρους δ) είναι σχεδιασμένα για να 
έχουν προβλέψιμες αποφάσεις που προσφέρουν δημοκρατική νομιμοποίηση σε 
άνωθεν εντολές, 

  ευθύνεται για καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην άσκηση της διοίκησης σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας. (Hargreaves, 1995).  

Οργανωσιακή κουλτούρα και συμπεριφορά στο ελληνικό δημόσιο σχολείο 

Σύντομη επισκόπηση σε έρευνες 

Αντικείμενο της εισήγησής μας είναι μια σύντομη επισκόπηση σε ερευνητικές εργασίες με 
ζητούμενο τον βαθμό που το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης έχει επηρεάσει την 
οργανωσιακή κουλτούρα των σχολείων και την οργανωσιακή συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών σε κατευθύνσεις περισσότερο συνεργατικές. Πρόκειται για έρευνες που 
διερευνούν την ποιότητα της ηγεσίας, της επικοινωνίας και της κουλτούρας στις σχολικές 
μονάδες στη διάρκεια μιας δεκαετίας: 

 Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Διδακτορική διατριβή. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 
(http://hdl.handle.net/10442/hedi/13525) 

 Πομάκη, Π. (2007). Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και ο 
ρόλος της διεύθυνσης.(http://digital.lib.auth.gr/record/76281) 

 Κούλα, Β. (2011). Οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και 
εκπαιδευτικών: Συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 
(http://hdl.handle.net/10442/hedi/25165) 

Η Χατζηπαναγιώτου (2001) διερευνά τον ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στο πλαίσιο του 
συνεργατικού διοικητικού πρότυπου οργάνωσης και διοίκησης, που εισάγει ο Ν. 
1566/1985, και το βαθμό συνεργασίας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι παρά το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ότι τα όργανα διοίκησης 
κάθε σχολείου (διευθυντής και σύλλογος διδασκόντων) αποφασίζουν για θέματα 
εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου, για τον προγραμματισμό και τον απολογισμό του 
εκπαιδευτικού έργου, για την παιδαγωγική διάσταση και το κλίμα του σχολείου, για τη 
σύνδεση του με την τοπική κοινωνία, για τις δυνατότητες συνεργασίας του προσωπικού, 
θέματα όπως η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, η διδακτική μεθόδευση, οι 
σχέσεις με τους γονείς και την τοπική κοινωνία δεν συγκαταλέγονταν στην ημερήσια 
διάταξη θεμάτων της συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, αλλά συζητιόνταν 
περιστασιακά με αφορμή κάποια εγκύκλιο και ευκαιριακά (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
Μολονότι στο συμμετοχικό διοικητικό πλαίσιο (Ν.1566/1985), οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να έχουν άποψη όχι μόνο για το τι είναι σημαντικό για τη διδακτική διαδικασία αλλά και για 
το σχολείο τους, την κουλτούρα του, το προφίλ, τη λειτουργία του και αναμένεται να 
αναπτύξουν έναν επαγγελματισμό συνεργασίας μεταξύ τους, σύμφωνα με την έρευνα οι 

http://hdl.handle.net/10442/hedi/13525
http://digital.lib.auth.gr/record/76281
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25165
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εκπαιδευτικοί φαίνεται α) να αγνοούν την εκπαιδευτική νοµοθεσία και να μην έχουν 
συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που τους δίνει να συνδιαµορφώσουν, στο πλαίσιο µιας 
εθνικά χαραγμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, τη δική τους ενδοσχολική πολιτική, β) να 
έχουν µία συγκεχυμένη άποψη για αυτό που ονοµάζεται διοίκηση σχολείου και συνήθως να 
την ταυτίζουν µε το πρόσωπο του διευθυντή και τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου 
µονοµελούς διοικητικού οργάνου, γ) να αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή τους στο 
πολυπρόσωπο διοικητικό όργανο που καλείται σύλλογος διδασκόντων ως ένα θέµα 
επιβεβλημένης εκ των άνω καθοδήγησης, δ) να συνδέουν την εφαρμογή και την εκτέλεση 
των αποφάσεων του συλλόγου µε τα µονοµελή όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας, 
τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή, και όχι µε την ατοµική δέσμευση και ευθύνη του κάθε 
συμμετέχοντος σε συλλογικές διαδικασίες, ε) να έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι ο 
εκπαιδευτικός είναι απλός διεκπεραιωτής των εγκυκλίων και των νόµων που επιβάλλονται 
'εκ των άνω' και ότι η συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων µπορεί θεσµικά να 
προβάλλεται ως σηµαντική, στη διοικητική πράξη όµως είναι τυπική και μη ουσιαστική 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Έξι χρόνια αργότερα η Πομάκη (2007) σε έρευνά της με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και το ρόλο του διευθυντή (Πομάκη, 2007) διαπιστώνει ότι οι 
έλληνες εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους συναδελφικές και τις 
διαφοροποιούν από τις συνεργατικές πρακτικές. Σύμφωνα με την Πομάκη (2007) οι 
εκπαιδευτικοί με τον όρο συναδελφικότητα εννοούν το θετικό και φιλικό κλίμα 
διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους και όχι τις συγκεκριμένες 
συνεργατικές πρακτικές τις επικεντρωμένες στο διδακτικό έργο, που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και την επαγγελματική ανάπτυξή τους, όπως 
αποσαφηνίζονται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Στην ίδια έρευνα επιβεβαιώνεται ότι στο 
ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο επικρατεί η κουλτούρα του κατακερματισμού 
(balkanization) (D. Hargreaves, 1995) με κριτήριο την ειδικότητα (Πομάκη, 2007). Ωστόσο, 
σύμφωνα με την ερευνήτρια αυτός ο τύπος σχολικής κουλτούρας δεν φαίνεται να 
επιβαρύνει τόσο το κλίμα των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 
όσο η ανάπτυξη άλλων άτυπων υποομάδων και κλικών που υποστηρίζουν τα μικροπολιτικά 
τους συμφέροντα και αναπαράγουν τους ανταγωνισμούς τους (Πομάκη, 2007). Όσον 
αφορά στην ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί, η 
ερευνήτρια διαπιστώνει το μέτριο βαθμό και τον επιφανειακό χαρακτήρα των 
συνεργατικών πρακτικών: η συνεργασία υφίσταται κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών της 
ίδιας ειδικότητας και χαρακτηρίζεται επιφανειακή, καθώς δεν άπτεται θεμάτων ουσίας της 
διδακτικής πράξης (Πομάκη, 2007). Τα ζητήματα στα οποία συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί 
της ίδιας ειδικότητας αφορούν στην ανταλλαγή μαθησιακών πόρων, ιδεών και συμβουλών 
και στον γενικό συντονισμό της πορείας της διδακτέας ύλης, που μακράν διαφέρει κατά την 
ερευνήτρια από τον συστηματικό συνεργατικό σχεδιασμό (Πομάκη, 2007). Από την έρευνα 
προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με πρακτικές παρατήρησης της 
διδασκαλίας συναδέλφων τους ούτε οργανώνονται συστηματικά τέτοιου είδους πρακτικές, 
ούτε εφαρμόζονται διαδικασίες καθοδήγησης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, ούτε 
συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την επίλυση κάποιου ζητήματος αλλά φαίνεται να 
τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση στην αξία της αυτονομίας, την οποία συγχέουν με τον ατομικό 
χαρακτήρα της διδασκαλίας (Πομάκη, 2007). Επίσης φαίνεται ότι η σχολική κουλτούρα του 
κατακερματισμού ανά ειδικότητα που χαρακτηρίζει το ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο και 
υποστηρίζεται από την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, επιτρέπει στα μέλη των 
υποομάδων να αναπτύσσουν μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα να 
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διατηρούν ανεξαρτησία και επιφυλακτικότητα απέναντι στα μέλη των διαφορετικών 
ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η συνεργασία όλων, να υποθηκεύεται η 
αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων του σχολείου και η συλλογική λειτουργία του με 
στόχο τη βελτίωση (Πομάκη, 2007). Στην ίδια έρευνα επιβεβαιώνονται ευρήματα της 
Χατζηπαναγιώτου (2001) που αφορούν στα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς 
στο συλλογικό διοικητικό όργανο του σχολείου, τον σύλλογο διδασκόντων. Πρόκειται 
κυρίως για θέματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας των μαθητών και σε μικρότερο βαθμό για 
τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων. Ειδικά ο σύλλογος των 
καθηγητών φαίνεται να λειτουργεί ως συλλογικό διοικητικό όργανο, όταν έχει να 
αντιμετωπίσει θέματα επίδοσης και συμπεριφοράς των μαθητών ή θέματα που άπτονται 
της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για συνεδριάσεις που 
σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Πομάκη, 2007). Η έρευνα 
της Πομάκη (2007) επιβεβαιώνει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και την 
ισχύουσα κουλτούρα του σχολείου, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ποιότητα των 
διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους και διαπιστώνει 
τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο διευθυντής στην προώθηση της συνεργασίας, 
αλλά παράλληλα σχεδόν ισότιμα και τους περιορισμούς που του τίθενται από την ισχύουσα 
δυναμική του συλλόγου διδασκόντων (Πομάκη, 2007).  

Σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή στον τρόπο λειτουργίας του συνεργατικού διοικητικού 
μοντέλου στο ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο, το 2011 η Κούλα διερευνά τις 
διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών και τη συμβολή 
τους στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Διαπιστώνει ότι οι σχέσεις 
παραμένουν τυπικές και υπηρεσιακές, μολονότι στις περισσότερες σχολικές μονάδες 
υλοποιούνται πολύ συχνά συναντήσεις συνεργασίας ανάμεσα στον διευθυντή και στον 
σύλλογο των διδασκόντων (Κούλα, 2011). Σύμφωνα με την έρευνα οι περισσότερες 
συναντήσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών γίνονται κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών 
συνεδριάσεων και ο χώρος και η αφορμή της συνάθροισης δεν ενδείκνυνται για συζήτηση 
και δημιουργία καλών σχέσεων, αντιθέτως ευνοούνται οι τυπικές και υπηρεσιακές σχέσεις 
(Κούλα, 2011). Σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ότι οι 
εκπαιδευτικοί τονίζουν τη χρησιμότητα της συνεργασίας με τους διευθυντές σε θέματα 
διοικητικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά και δηλώνουν ότι επιθυμούν να εμπλέκονται στη 
λήψη αποφάσεων για θέματα σχετικά με τη σχολική μονάδα και τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας και να έχουν άποψη και συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών 
του σχολείου, στην οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 
σχολικών εκδηλώσεων (Κούλα, 2011). Στην έρευνα μεταξύ άλλων τονίζεται ο ρόλος της 
επικοινωνίας στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και ο τρόπος επιλογής του 
διευθυντή στο είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει με τους 
εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά στην επικοινωνία η ερευνήτρια διαπιστώνει ότι μολονότι η 
επικοινωνία διευθυντή και εκπαιδευτικών είναι καθημερινή, οι σχέσεις τους δεν είναι καλές 
διαπροσωπικές και αναζητά τις αιτίες στο πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιούνται οι 
συναντήσεις, στα θέματα που διαπραγματεύονται οι συνομιλητές, στη διάθεση και στο 
χρόνο που αφιερώνουν κατά την επικοινωνία (Κούλα, 2011). Στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα θέματα συζητήσεων είναι σχετικά με τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών, τις 
απουσίες και την εξωτερική τους εμφάνιση και δεν προχωρούν σε θέματα ουσίας που 
μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη 
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων (Κούλα, 2011). Στο συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγει η έρευνα είναι ότι ενώ θεωρητικά τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί 
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αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, του φιλικού και 
συνεργατικού κλίματος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, 
στην πράξη δεν επιβεβαιώνονται παρά τυπικές συναδελφικές ή υπηρεσιακές σχέσεις 
(Κούλα, 2011). Η ερευνήτρια φαίνεται να αποδίδει το εύρημα τόσο σε παγιωμένες 
νοοτροπίες καχυποψίας, συντηρητισμού και αυταρχισμού όσο και στην έλλειψη κατάρτισης 
σε θέματα παιδαγωγικής, κοινωνικής ψυχολογίας, διοίκησης, ηγεσίας που θα ενίσχυαν την 
αυτοπεποίθηση, τη γνώση συνεργατικών πρακτικών και τις ηγετικές ικανότητες των 
εκπαιδευτικών (Κούλα, 2011).  

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα μας από την επισκόπηση των ερευνών σχετικά με τον 
βαθμό που το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης έχει επηρεάσει την οργανωσιακή κουλτούρα 
των σχολείων και την οργανωσιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σε κατευθύνσεις 
περισσότερο συνεργατικές καταλήγουμε στα εξής:  

• παρά τον επιμερισμό των διοικητικών καθηκόντων σε μονοπρόσωπα (διευθυντής, 
υποδιευθυντής) και πολυπρόσωπα-συλλογικά (σύλλογος διδασκόντων) διοικητικά όργανα 
που το συνεργατικό πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης επιβάλλει, οι εκπαιδευτικοί 
επιδεικνύουν άγνοια και αδιαφορία σε θέματα διοίκησης, συμμετέχουν μάλλον τυπικά στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης, ενώ συχνά εκλαμβάνουν τη συμμετοχή τους ως άνωθεν 
επιβεβλημένη, προκειμένου να νομιμοποιηθούν και να διεκπεραιωθούν αποφάσεις 
κεντρικά ειλημμένες. Καθώς δεν φέρουν ατομική διοικητική ευθύνη, φαίνεται να 
αποδίδουν την ολοκληρωτική ευθύνη της διοίκησης και της εφαρμογής των αποφάσεων 
του συλλόγου στον διευθυντή του σχολείου, ενώ συχνά εκδηλώνουν δυσφορία, όταν 
πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στον καθαρά διδακτικό-
παιδαγωγικό τους ρόλο. Τέλος άλλα συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής, όπως η Σχολική 
Επιτροπή και το Σχολικό Συμβούλιο, για τα οποία προβλέπεται διαχειριστικός ή 
υποστηρικτικός ρόλος στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, λειτουργούν μάλλον στα όρια 
της τυπικής διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους και δεν έχουν ουσιαστική παρέμβαση 
στο άνοιγμα της σχολικής κοινότητας στην τοπική κοινωνία. 

• παρά το συμμετοχικό, συνεργατικό, δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης που 
προωθείται από το Ν. 1566/1985, φαίνεται να συνυπάρχουν και να 
αλληλοσυμπληρώνονται δυο θεωρητικά μοντέλα σχολικής κουλτούρας: το μοντέλο της 
απομόνωσης/ατομισμού (individualism) και το μοντέλο του κατακερματισμού ανά 
ειδικότητα (balkanization), που υποστηρίζονται από ανάλογες οργανωσιακές δομές του 
ελληνικού σχολείου που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών: κατακερματισμός γνωστικών 
αντικειμένων που επιζητούν εξειδικευμένους επαγγελματίες στο γνωστικό τους 
αντικείμενο. Στα ελληνικά δευτεροβάθμια σχολεία φαίνεται ότι ο ατομικός χαρακτήρας της 
διδασκαλίας εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη μορφή κουλτούρας για τους περισσότερους 
εκπαιδευτικούς· αυτή η μορφή κουλτούρας της διδασκαλίας συνίσταται στο να διδάσκουν 
οι εκπαιδευτικοί κυρίως μόνοι τους σε απομονωμένες τάξεις, ανταλλάσσοντας λίγη 
βοήθεια, επαγγελματικές συμβουλές, υποστήριξη και ανατροφοδότηση, χωρίς να 
εμπλέκονται στον κοινό σχεδιασμό ή στο στοχαστικό διάλογο για τις πρακτικές τους 
(Πομάκη, 2007). Η τάξη για τον εκπαιδευτικό είναι «το κάστρο του» και δεν συζητάει το τι 
γίνεται εκεί μέσα με τους συναδέλφους του. Η κουλτούρα του ατομισμού μοιάζει με «ένα 
καλάθι αυγά»: απομονωμένες αίθουσες που απομακρύνουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε 
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αυτοί να βλέπουν και να καταλαβαίνουν πολύ λίγα από την εργασία των συναδέλφων τους 
(Θεριανός, 2013). Παράλληλα προς αυτό το μοντέλο σχολικής κουλτούρας αναπτύσσεται 
και το μοντέλο του κατακερματισμού ανά ειδικότητα που περιγράφει τον κατακερματισμό 
των εκπαιδευτικών σε ξεχωριστές, αποκλειστικές και αλληλοσυγκρουόμενες υποομάδες με 
διαφορετικά ενδιαφέροντα, στόχους και ερμηνείες της διδασκαλίας. Οι ομάδες 
οργανώνονται με βάση τα γνωστικά αντικείμενα και συχνά ο βαθμός επιρροής τους στο 
σύλλογο των διδασκόντων συναρτάται προς τη βαρύτητα του γνωστικού αντικειμένου στο 
πρόγραμμα σπουδών (Πομάκη, 2007). Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν 
προωθούνται στο σχολικό περιβάλλον αυθεντικά συνεργατικές πρακτικές τουλάχιστον στο 
πεδίο της ειδικότητας, αλλά λειτουργούν οι ομάδες αυτές ανακουφιστικά για τα μέλη τους 
και συχνά ανταγωνιστικά προς τις άλλες ομάδες-ειδικότητες. Παρά την κριτική που 
υφίσταται το συνεργατικό μοντέλο διοικητικής οργάνωσης ότι προωθεί πρακτικές τεχνητής 
συνεργατικότητας στην προσπάθεια καλλιέργειας συνεργατικής κουλτούρας, το ελληνικό 
δευτεροβάθμιο σχολείο στην καθημερινή λειτουργία του φαίνεται να μην υιοθετεί τέτοιου 
είδους πρακτικές, καθώς όπως προκύπτει και από τον τρόπο ανάθεσης των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων στα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων δεν προβλέπονται ομάδες 
εργασίας ή επιτροπές (Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002). 

• Όσον αφορά στις ομάδες που λειτουργούν στο ελληνικό σχολείο και επηρεάζουν την 
οργανωσιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για 
οργανώσεις με σταθερή δομή και προσανατολισμό. Λειτουργούν μάλλον άτυπα εντός ή 
εκτός του συλλογικού οργάνου του συλλόγου διδασκόντων και συνήθως εξυπηρετούν 
μικροσυμφέροντα και μικροπολιτικές. Και όταν ακόμα συγκροτούνται με κριτήριο την 
ειδικότητα, δεν προωθούν γνήσια συνεργατικές πρακτικές ούτε καταργούν στην πράξη την 
απομόνωση του εκπαιδευτικού μέσα από διαδικασίες συμμετοχικής παρατήρησης 
διδασκαλιών ή ένταξης νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών. Στην καλύτερη περίπτωση οι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ενισχύονται οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους 
και το φιλικό κλίμα. Η λειτουργία των άτυπων ομάδων στη σχολική μονάδα φαίνεται να 
επηρεάζεται από την ποιότητα της προσωπικότητας του διευθυντή και το στυλ της ηγεσίας 
που επιλέγει αλλά ταυτόχρονα και από τη σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων. Συνήθως 
σύλλογοι με σταθερό προσωπικό έχουν διαμορφώσει παγιωμένες σχέσεις και το φιλικό 
κλίμα, που ενδεχομένως επικρατεί, δεν διευκολύνει πάντοτε την ένταξη των νεοφερμένων 
συναδέλφων ή την υιοθέτηση αλλαγών που προτείνει ο διευθυντής. Σε ακραίες 
περιπτώσεις το μοντέλο οργάνωσης που επικρατεί στη σχολική μονάδα μπορεί να θυμίζει 
το μοντέλο της χαλαρής συνοχής/ζεύξης, σύμφωνα με το οποίο κάθε υποσύστημα/ομάδα 
διατηρεί την αυτονομία του αλλά το όλο σύστημα χαρακτηρίζεται από απουσία 
συντονισμού, αφού η σύνδεση των επιμέρους ομάδων είναι αβέβαιη και χαλαρή 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Στην περίπτωση δε που το προσωπικό του σχολείου δεν είναι 
μόνιμο και σταθερό, ενδέχεται οι ομάδες να συγκροτούνται στη βάση επίκαιρων 
προβλημάτων και λύσεων, να χαρακτηρίζονται από ρευστότητα στη συμμετοχή των μελών 
και μεταβλητότητα στην επιλογή των μέσων και μεθοδεύσεων. Για να δανειστούμε την 
τυπολογία του Handy το μοντέλο της οργανωσιακής κουλτούρας που αναπτύσσεται θα 
μπορούσε να είναι ο Διόνυσος, όπου όλοι διεκδικούν πόρους και μέσα από τον οργανισμό 
χωρίς να δεσμεύονται.  

• Σχετικά με την επικοινωνία που αναπτύσσεται στους σχολικούς οργανισμούς, 
ενδιαφέρον εύρημα στις μελέτες που διεξήλθαμε είναι ότι παρά τη συχνή επικοινωνία 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές, οι σχέσεις που διαμορφώνονται δεν 
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απομακρύνονται από την υπηρεσιακή τυπικότητα. Στις συγκεκριμένες έρευνες φαίνεται ότι 
ακολουθείται το μοντέλο της τυπικής επικοινωνίας μέσα από τις τακτικές ή έκτακτες 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Συνηθισμένο θέμα της επικοινωνίας είναι η 
διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στους μαθητές (επίδοση, συμπεριφορά, φοίτηση, 
εμφάνιση). Ευκαιριακά και όχι συστηματικά γίνεται ενημέρωση των εκπαιδευτικών για 
θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, για καινοτόμα προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων κ.α.  

Ολοκληρώνοντας τις διαπιστώσεις μας για τον τρόπο εφαρμογής του συνεργατικού 
διοικητικού μοντέλου στο ελληνικό σχολείο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο και με τον διευθυντή σχολικής μονάδας, φαίνεται ότι 
παρά το μοντέλο της συνεργατικότητας και της κατανεμημένης ηγεσίας που προωθεί το 
θεσμικό πλαίσιο, οι δεσμοί που αναπτύσσονται τόσο ανάμεσα στα άτομα όσο και στις 
ομάδες χαρακτηρίζονται από χαλαρή συνοχή, το γραφειοκρατικό και πολιτικό στυλ ηγεσίας 
εναλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα, η 
επικοινωνία παραμένει τυπική και παρά το διακηρυσσόμενο συναδελφικό κλίμα, η 
κουλτούρα που επιβιώνει είναι μάλλον ατομιστική.  

Προτάσεις 

Η εφαρμογή ενός αποκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης, με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης του 
σχολείου δεν εγγυάται ότι τα σχολεία θα αξιοποιήσουν τη δύναμη που τους παραχωρείται 
ούτε ότι θα ανέβει το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Χατζηπαναγιώτου (2001) 
υποστηρίζει ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να τηρούνται τρεις (3) προϋποθέσεις: α) 
εσωτερική αναμόρφωση της σχολικής μονάδας (school restructuring) εδραιωμένη στη βάση 
της αυτονομίας β) ενδυνάμωση (empowerment) των συμμετεχόντων στη σχολική 
οργάνωση γ) συμμετοχή (participation) κυρίως των εκπαιδευτικών αλλά και όσων είναι 
αποδέκτες (μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία) της εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία, 
προκειμένου να μοιράζεται η δύναμη και η ευθύνη της λήψης αποφάσεων.  

Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται η Πομάκη (2007), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
για να λειτουργήσει το ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο ως επαγγελματική κοινότητα 
μάθησης, απαιτείται α) σαφής ανασχηματισμός του ισχύοντος συστήματος διοίκησης που 
προωθεί μια στενή φιλοσοφία για το ρόλο της διοίκησης και δεν έχει ως προτεραιότητα την 
εδραίωση κουλτούρας συνεργασίας β) οργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
κατάρτισης των διευθυντών προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής – παιδαγωγικής – 
μετασχηματιστικής ηγεσίας γ) αναδιαμόρφωση του περιεχομένου των προπτυχιακών 
σπουδών των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δ) συστηματική οργάνωση 
επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, με στόχο την προώθηση των συνεργατικών 
πρακτικών πάνω στη διδακτική πράξη. 

Συνοψίζοντας, φαίνεται να είναι δύσκολο να εδραιωθεί κουλτούρα συνεργασίας στο 
ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο παρά τα περιθώρια που το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει 
για τη λήψη πρωτοβουλιών εντός της σχολικής μονάδας, καθώς κρίνεται καταλυτικός ο 
ρόλος των προγραμμάτων σπουδών στη διαμόρφωση κουλτούρας κατακερματισμού 
(κατακερματισμός γνωστικών αντικειμένων και κατά συνέπεια των ειδικοτήτων των 
διδασκόντων). Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται επιτακτικά το αίτημα της ενδυνάμωσης 
(empowerment) των εκπαιδευτικών με συστηματική επιμόρφωση τους με στόχο την 
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εξοικείωσή τους με συνεργατικές πρακτικές και την ενίσχυση των ηγετικών τους ικανοτήτων 
(Κούλα, 2011). 
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Το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα και η σχέση του με το 
περιβάλλον 
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Περίληψη. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει την λειτουργία του σχολείου 
ως ανοικτού κοινωνικού συστήματος το οποίο βρίσκεται σε σχέση συνεχούς 
αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον. Το σχολείο είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, με δεσπόζοντα τον ανθρώπινο παράγοντα. Δέχεται την επίδραση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και ασκεί τη δική του επίδραση πάνω σε αυτό. Τα άτομα τα 
οποία συνιστούν τον σχολικό οργανισμό, έχουν το καθένα την δική του θέση και τον 
ρόλο του μέσα σε αυτόν και καλούνται να ανταποκριθούν στους σκοπούς και στόχους 
του ιδρύματος και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα είναι 
φορείς ιδιαίτερων αναγκών, προσδοκιών και ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών που 
επηρεάζουν την συμπεριφορά τους μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον το σχολείο 
αντιμετωπίζει προκλήσεις και αλλαγές που απορρέουν είτε από το εσωτερικό είτε από 
το εξωτερικό περιβάλλον. Απέναντι στην πολυπλοκότητα και το ασταθές του 
συγκειμένου στο οποίο εντάσσεται, καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιεί μηχανισμούς 
αυτοπροστασίας και αναπροσαρμογής ώστε να λειτουργήσει ευέλικτα και 
αποτελεσματικά και να πραγματώσει επιτυχώς την βασική του αποστολή, τη μάθηση 
και τη διδασκαλία. 

Λέξεις κλειδιά: ανοικτό κοινωνικό σύστημα, αλληλεπίδραση, αναπροσαρμογή  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το σχολείο αποτελεί ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα 
το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και το ευρύτερο 
κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την 
λειτουργία του σχολείου ως ανοικτού κοινωνικού οργανισμού, με αναφορές σε σχετικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις και παραδείγματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
άντλησης περιπτώσεων προς μελέτη, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας η οποία 
διεξάγεται για το σύγχρονο σχολείο. Το κύριο τμήμα του επιστημονικού κειμένου 
αναπτύσσεται πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: τη λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού 
συστήματος, την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών της σχολικής μονάδας και τους 
μηχανισμούς αυτοπροστασίας τους οποίους ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός 
μπροστά στις αλλαγές και την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Ως προς τη δομή, κάθε 
θεματική ενότητα αποτελείται από δύο υποενότητες, οι οποίες αφορούν στη θεωρητική 
προσέγγιση και σε σχετικά παραδείγματα αντιστοίχως. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα 
συμπεράσματα και τις ακόλουθες βιβλιογραφικές αναφορές. 

mailto:al1973papachristou@yahoo.gr
mailto:amaz@ath.forthnet.gr
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Το σχολείο ως κοινωνικό σύστημα 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το σχολείο ως κοινωνικό σύστημα, παίρνει από το περιβάλλον πόρους (διδακτικό 
προσωπικό, μαθητές, μέσα) και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας παράγει 
εγγράμματους και μορφωμένους μαθητές και απόφοιτους (Πασιαρδής, 2004). Οι Getzels 
και Guba, εκπρόσωποι της συστημικής θεωρίας, περιγράφουν τη λειτουργία του σχολείου 
με βάση το μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων, και ορίζουν τις βασικές παραδοχές του 
θεωρητικού μοντέλου. 

Σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (2013), η θεωρητική προσέγγιση των ανοικτών 
συστημάτων, υπήρξε μία αντίδραση στην πρότερη μη ρεαλιστική παραδοχή ότι η 
συμπεριφορά μέσα στους οργανισμούς, μπορεί να απομονωθεί από τις εξωτερικές 
επιδράσεις. Οι οργανισμοί λαμβάνουν εισροές από το περιβάλλον, τις μετασχηματίζουν και 
παράγουν εκροές. Είναι κοινωνικές μονάδες που σχηματίζονται για την επίτευξη κάποιων 
σκοπών και υφίστανται μετασχηματισμούς κατά την πορεία πραγμάτωσης συγκεκριμένων 
στόχων (Etzioni , 1964).  

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), οι Getzels και Guba (1957), βασικοί εκπρόσωποι της 
θεωρίας των κοινωνικών συστημάτων στην εκπαίδευση, περιγράφουν το σχολείο ως ένα 
σύστημα εισροών και εκροών, μέσα στο οποίο δημιουργούνται σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις, καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του συστήματος. 
Κυριότερες εισροές στο σύστημα είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το σχολικό 
περιβάλλον, η κοινότητα και οι αξίες της, οι πόροι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι 
αποφάσεις της πολιτείας για την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικές εκροές είναι οι γνώσεις και 
στάσεις των μαθητών, οι στάσεις του προσωπικού, οι αποφάσεις και οι λύσεις των 
προβλημάτων.  

Το σύστημα διακρίνεται από την τάση να επιτυγχάνει την ισορροπία, όταν αυτή 
διαταράσσεται λόγω των αλλαγών. Μπορεί να προσαρμόζεται, δηλαδή να επιδέχεται και 
να αφομοιώνει τις αλλαγές αυτές, και  ενεργοποιεί τον μηχανισμό της αναπληροφόρησης 
για να αποκαταστήσει την ανισορροπία που απορρέει από τις εξωτερικές μεταβολές, ώστε 
να εξασφαλίσει την επιβίωση. Η ύπαρξη σκοπών οι οποίοι δίνουν κατεύθυνση, 
υποσυστημάτων που διαπλέκονται μεταξύ τους, δομών, κανόνων και κυρώσεων, ο 
δεσπόζων ανθρώπινος παράγοντας και ο σχετιστικός χαρακτήρας του σχολείου ως 
κοινωνικού συστήματος, με την έννοια του ότι είναι αυτόνομο και ταυτοχρόνως κομμάτι 
ενός ευρύτερου συγκειμένου, συνιστούν τις θεωρητικές παραδοχές του μοντέλου των 
κοινωνικών συστημάτων (Πασιαρδής, 2004). Επιπλέον, τα συστήματα έχουν εναλλακτικούς 
δρόμους για να φθάσουν στο ίδιο τέλος και έχουν εξασφαλισμένη τη δυνατότητα της 
επιλογής και της δοκιμής όλων των εναλλακτικών δρόμων (Ματσαγγούρας, 2003). 

Σύμφωνα με τους Lunenburg και Ornstein (2011), ο Getzels διεύρυνε, στα τέλη της 
δεκαετίας του 70΄, το μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων, αναφερόμενος στις διαστάσεις 
των κοινοτήτων, οι οποίες πλαισιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την τροφοδοτούν 
με εισροές. Έκανε λόγο για: 1)την τοπική κοινότητα (local community), όπως είναι η σχολική 
κοινότητα ή η τοπική γειτονιά, 2)την διοικητική κοινότητα (administrative community),  
όπως είναι η πόλη ή ο δήμος, 3)την κοινωνική (social community), που έχει να κάνει με τις 
σχέσεις και τους ανθρώπους εντός των τοπικών ή διοικητικών συνόρων, 4)την θεσμική 
(instrumental community), όπως  η επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών, 5)την εθνική 
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(ethnic community), που αφορά σε ένα συγκεκριμένο εθνικό σύνολο, 6)και την ιδεολογική 
(ideological community) η οποία έχει να κάνει με τις αξίες και την ιδεολογία ενός 
κοινωνικού συνόλου. 

Μέσα από μία εσωτερική μετασχηματιστική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται και 
αλληλοεπιδρούν υποσυστήματα, όπως για παράδειγμα οι διδακτικές μέθοδοι, τα βιβλία, τα 
εποπτικά μέσα, το αναλυτικό πρόγραμμα, το διδακτικό προσωπικό, οι οικονομικές παροχές, 
οι σχολικές εγκαταστάσεις, παράγονται τα τελικά αποτελέσματα. Το σχολείο ως κοινωνικός 
οργανισμός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να επιτυγχάνει την αποδοτική μετατροπή των 
εισροών σε επιθυμητές εκροές (Everard & Morris, 1999). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες οφείλουν 
να συνδέουν το σχολείο με τις διάφορες διαστάσεις του περιβάλλοντος και να το οδηγούν 
στην προσαρμογή του. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο να ενδυναμώνουν τους 
δεσμούς με τις κοινότητες, οι οποίες πλαισιώνουν τη σχολική μονάδα και επηρεάζουν το 
περιβάλλον, που με τη σειρά του επηρεάζει την εργασία τους με τους μαθητές (OECD, 
2008). 

Παραδείγματα 

Ακολουθεί αναφορά σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ελλαδικό 
συγκείμενο. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι αυστηρά 
συγκεντρωτικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά κύριο λόγο από τον διευθυντή μέσης 
εκπαίδευσης (Πασιαρδής, 2012; Στυλιανίδης, 2008). Η εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής 
μονάδας, καθορίζεται από τις κατευθύνσεις που δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο πέρα 
από το κλειστό αυτό πλαίσιο, δίνονται πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης και 
δραστηριοποίησης στους μαθητές, πράγμα το οποίο καταδεικνύει το χαρακτήρα του 
ιδρύματος ως ανοικτού κοινωνικού συστήματος.  

Το σχολείο συμμετέχει εθελοντικά στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, σε δράσεις που 
αφορούν στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και τις 
Φυσικές Επιστήμες. Μικρές ομάδες μαθητών και των τριών τάξεων, συμμετέχουν ενεργά, 
εντός του ωρολογίου προγράμματος, σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 
ενημέρωση από συμβούλους, ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με 
επισκέψεις σε συμβουλευτικούς σταθμούς και τοπικές επιχειρήσεις καθώς και με 
παρουσίαση θεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες, όπως για παράδειγμα, για τη 
φωτοσύνθεση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, το σχολείο εντάσσεται στο 
δίκτυο περιβαλλοντικής δράσης «Οικολογικά Σχολεία» με στόχο την ανάπλαση του αύλειου 
χώρου. Δίνεται έμφαση στην ενθάρρυνση μαθητών με χαμηλή σχολική επίδοση για 
συμμετοχή και δημιουργική έκφραση.  Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν έμπρακτα τον 
ανοικτό προσανατολισμό του σχολείου σε δημιουργικές δράσεις μέσα σε κλίμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας.  

Καταβάλλονται προσπάθειες εκ μέρους των μελών της διοίκησης του σχολείου να 
εμπλέξουν υποστηρικτικά στα σχολικά δρώμενα τους γονείς και τους τοπικούς φορείς. Ο 
σύλλογος γονέων, η τοπική κοινότητα, ο δήμος  και ιδιώτες επιχειρηματίες, βοηθούν στην 
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, παρά την γενικότερη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
ως προς την εξασφάλιση των αναγκαίων  πόρων από τις σχολικές διευθύνσεις. 
Παρατηρείται ένας προσανατολισμός τόσο από τον διευθυντή και τους διδάσκοντες, όσο 
και από τους γονείς, προς την ικανοποίηση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των 
ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών μάθησης. Σε 
γενικές γραμμές, η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα, φαίνεται 
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να συνεργάζεται αποτελεσματικά και προς όφελος των μαθητών με τους γονείς και τους 
κοινωνικούς φορείς.  

Οργανωσιακή συμπεριφορά, ρόλος και προσωπικότητα 

Θεωρητική προσέγγιση 

Τα κοινωνικά συστήματα αποτελούνται από ανθρώπους και όχι απλώς από θέσεις σε μια 
γραφειοκρατία (Πασιαρδής, 2004). Κάθε άτομο φέρει σε έναν οργανισμό, ένα μοναδικό και 
ιδιαίτερο σύνολο από προσωπικά χαρακτηριστικά καθώς και ένα υπόβαθρο από εμπειρίες 
από άλλους οργανισμούς (Griffin & Moorhead, 2001). Επιπλέον, το άτομο καλείται να 
διαδραματίσει ένα ρόλο και να ανταποκριθεί επαρκώς στις προσδοκίες του συστήματος. Η 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ρόλο που αναλαμβάνει το μέλος ενός οργανισμού και την 
προσωπικότητα που φέρει, είναι η οργανισμιακή και κοινωνική συμπεριφορά, η μελέτη της 
οποίας πραγματοποιήθηκε αρχικά από τους Getzels και Guba . 

Ο θεσμικός ρόλος του ατόμου και οι προσδοκίες του οργανισμού αφενός, η προσωπικότητα 
και οι ιδιαίτερες ανάγκες αφετέρου, αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία του μοντέλου των 
κοινωνικών συστημάτων. Ο οργανισμός αποτελείται από θέσεις και σταθερές διαδικασίες, 
θέτει στόχους και διαμορφώνει προσδοκίες σημαντικές για την λειτουργία του. Οι στόχοι, 
γενικοί και προσωπικοί, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των οργανισμών. Στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τίθενται ευρύτεροι στόχοι 
που είναι κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, ωστόσο είναι πιθανόν οι 
προσωπικοί και οι γενικοί στόχοι να είναι ασυμβίβαστοι, ή οι γενικοί στόχοι να ικανοποιούν 
μερικές μόνο από τις προσωπικές επιδιώξεις (Ρέππα, 2008). Το θεσμικό στοιχείο του 
οργανισμού, παρέχει μία βάση για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των μελών του σε 
σχέση με τους ρόλους που καλούνται να εκπληρώσουν (Πασιαρδής, 2004).  

Τα άτομα φέρουν ιδιαίτερες ανάγκες, ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, τρόπους 
συμπεριφοράς, δεξιότητες και εσωτερικές παρωθητικές δυνάμεις. Όλα αυτά 
αλληλεπιδρούν με τις επιταγές και τη δομή του συστήματος. Μέλημα των ρυθμιστών του 
συστήματος είναι να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, σύγκλιση των δύο διαστάσεων, της 
οργανωτικής και της ιδιογραφικής, ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων και αποδοτική 
παρουσία των ατόμων μέσα στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους Griffin και Moorhead 
(2011), οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να προσπαθούν να κατανοήσουν τις βασικές 
μορφές ανθρώπινης συμπεριφοράς και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν την παρουσία 
των ατόμων μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών και καταστάσεων στους οργανισμούς, 
καθώς επίσης τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους απέναντι στον οργανισμό. 

Παραδείγματα 

Στη συνέχεια περιγράφονται δύο περιπτώσεις μελών (διευθυντής, υποδιευθυντής) μίας 
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται στοιχεία 
σχετικά με την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων ατόμων 
καθώς και με την αλληλεπίδραση τους με τον οργανισμό και τους γενικούς στόχους αυτού.  

Η υποδιευθύντρια της μονάδας είναι άτομο ιδιαίτερα εργατικό και αφοσιωμένο στη θέση 
ευθύνης την οποία έχει αναλάβει στο σχολείο. Ανήκει σε αυτό οργανικά επί πολλά έτη. 
Αξιοσημείωτη, όσον αφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες, είναι η 
ευαισθητοποίηση και η εθελοντική δραστηριοποίηση της σε θέματα περιβαλλοντικής 
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προστασίας και αισθητικής. Συχνά αναφέρεται, σε επίπεδο άτυπης επικοινωνίας με τα άλλα 
μέλη του συλλόγου διδασκόντων, στις σχετικές δραστηριότητές της (μέλος περιβαλλοντικής 
οργάνωσης, συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις). Προσδοκά ότι αυτή η προσωπική 
τάση θα μπορούσε σε συνδυασμό με προγραμματισμένες και συντονισμένες ενέργειες εκ 
μέρους της διοίκησης του σχολείου, των διδασκόντων και των μαθητών, να ενισχύσει τον 
περιβαλλοντικό προσανατολισμό της μονάδας, πράγμα που αποτελεί και έναν από τους 
γενικούς στόχους του ιδρύματος.  

Προβαίνει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την περιβαλλοντική και 
αισθητική ανάπλαση του αύλειου χώρου μέσω δενδροφύτευσης και άλλων σχετικών 
δραστηριοτήτων. Ενημερώνει τους διδάσκοντες και τους προτρέπει να γίνουν μέτοχοι στο 
εγχείρημα, το οποίο θα έχει ως κέντρο και σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και την ενίσχυση των δεσμών τους με τη σχολική μονάδα. Οι ιδέες και το σχέδιο 
της υποδιευθύντριας γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό τόσο από τους καθηγητές όσο και από 
τα παιδιά. Το σχολικό κλίμα ενισχύεται θετικά και όλοι γίνονται μέτοχοι μιας προσπάθειας 
η οποία αναμένεται να συντελέσει στη βελτίωση της σχολικής ατμόσφαιρας και 
λειτουργίας. Οι διδάσκοντες, στους οποίους ανήκει και η γράφουσα, δηλώνουν ότι 
προτίθενται να υποστηρίξουν την υποδιευθύντρια τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και σε 
επίπεδο δράσης και υλοποίησης του προγράμματος. Οι στόχοι οι οποίοι τίθενται 
εναρμονίζονται πλήρως με τις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των διδασκόντων να ασκούν 
το έργο τους μέσα σε έναν προσεγμένο περιβάλλοντα σχολικό χώρο καθώς και με την 
ατομική ευαισθησία στα θέματα της περιβαλλοντικής αισθητικής και προστασίας. 

Την προαναφερόμενη σχολική μονάδα, διευθύνει ένας ιδιαίτερα μορφωμένος διευθυντής 
με πολυετείς σπουδές στη φιλολογία και φιλοσοφία καθώς και  διδακτορικό στη 
φιλοσοφία. Αξιόλογο είναι το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο και πλούσια η 
δραστηριότητά του σε επίπεδο δημοσιεύσεων και διαλέξεων. Στη διάρκεια των 
συνεδριάσεων, ανάμεσα στα παιδαγωγικά και διοικητικά θέματα της ημερησίας διάταξης, 
περιλαμβάνει συχνά προσωπικές αναφορές και ενημερώσεις σχετικές με φιλοσοφικού 
περιεχομένου ομιλίες και άρθρα του. Η νηφάλια ιδιοσυγκρασία του, η επικοινωνιακή 
ικανότητα και ο μεστός λόγος που τον διακρίνουν, ελκύουν το ενδιαφέρον των 
διδασκόντων, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτήν την ιδιαίτερη προσωπική 
διάσταση της δράσης του διευθυντή. Ορισμένοι δε, αξιοποιούν το περιεχόμενο των 
δημοσιεύσεων και των διαλέξεων για διδακτικούς σκοπούς. Είναι φανερό επομένως ότι η 
προσωπική έφεση και δραστηριοποίηση του συγκεκριμένου διευθυντή προς την 
κατεύθυνση της γνώσης και των φιλοσοφικών αναζητήσεων, έχει θετικό αντίκτυπο στα 
μέλη του συλλόγου διδασκόντων και δύναται να εμπλουτίσει το διδακτικό τους έργο, στο 
βαθμό που οι ίδιοι μπορούν να αξιοποιήσουν το προσφερόμενο σε αυτούς υλικό το οποίο 
προέρχεται από την πνευματική του δράση. 

Μηχανισμοί αυτοπροστασίας των κοινωνικών συστημάτων. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Τα σχολεία ως ανοικτά συστήματα είναι ευαίσθητα στις επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτά μπορεί να τα επηρεάσει και αντιστρόφως. 
Σήμερα όλοι αναμένουν από το σχολείο πολύ περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν, 
δεδομένου του ότι είναι αναγκασμένο να δραστηριοποιείται μέσα σε ένα ιδιαίτερα 
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δύσκολο και πολύπλοκο κόσμο, ο οποίος υφίσταται καταιγιστικές πιέσεις πανταχόθεν, 
χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και συνεχείς αλλαγές (Στυλιανίδης, 2008). Η 
αβεβαιότητα, οι απειλές και οι προκλήσεις, μέσα στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και 
της κοινωνίας της πληροφορίας, υπαγορεύουν την ενεργοποίηση μηχανισμών 
αυτοπροστασίας του συστήματος. Το όριο ανάμεσα στην εκπαίδευση και το περιβάλλον 
είναι διαπερατό και η επικέντρωση στο περιβάλλον και τα ζητήματα που την επηρεάζουν, 
είναι ένας καθοριστικής σημασίας παράγων αποτελεσματικότητας αλλά και επιβίωσης 
(Pashiardis, 1996). 

Τα κοινωνικά συστήματα αναπτύσσουν μπροστά στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 
διάφορους μηχανισμούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους, για να 
προστατευθούν και να επιβιώσουν (Πασιαρδής, 2004). Οι μηχανισμοί που σχετίζονται με τα 
εντός του συστήματος μέρη και διαδικασίες, είναι κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, μέθοδοι 
πρόβλεψης για το μέλλον όπως για παράδειγμα η μέθοδος Delphi, η περιβαλλοντική 
ανίχνευση, καθώς και η διαφοροποίηση και αναπροσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών του 
συστήματος με στόχο την ευέλικτη και επαρκή λειτουργία του. Τα ανοικτά κοινωνικά 
συστήματα επιστρατεύουν μηχανισμούς που έχουν να κάνουν και με τα εκτός του 
συστήματος μέρη, με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι η δημιουργία δεσμών με 
οργανισμούς και υπηρεσίες, ο συνεταιρισμός και η δημιουργία ομάδων επιρροής με στόχο 
την επίτευξη αλλαγής του περιβάλλοντος προς όφελος του οργανισμού.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται επιπλέον λόγος για υιοθέτηση προληπτικής προσέγγισης 
και δράσης (proactive approach), για δημιουργία δεσμών συνεργασίας με τους μετόχους, 
όπως με τους γονείς, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας, τους ντόπιους 
επιχειρηματίες, τους πολιτικούς φορείς (partnerships with stakeholders) και για  
επιχειρηματικούς ρόλους, υπεύθυνους για την δικτύωση του σχολείου με  τους 
εξωτερικούς φορείς και την οικοδόμηση δημοσίων σχέσεων (marketing roles) (Bush, 2001).  
Η υιοθέτηση επιχειρηματικού στυλ ηγεσίας (Πασιαρδής, 2012) έχει να κάνει με τη 
δημιουργική χρησιμοποίηση των εξωτερικών δικτύων και πόρων προς όφελος της σχολικής 
αποστολής. Αξιοσημείωτη εδώ είναι η αναφορά των Everard και Morris (1999, κεφ.9, σ.172) 
στην έννοια της  αμοιβαίας ευθύνης : « οι οργανισμοί συνάπτουν συμφωνίες με τους 
μετόχους, μέσω των οποίων, ως αντάλλαγμα για οφέλη που αποκομίζει μία πλευρά, άλλα 
οφέλη πρέπει να δοθούν στην άλλη πλευρά. Ο διευθυντής πρέπει λοιπόν να εποπτεύει τα 
άγραφα συμβόλαια αυτού του τύπου».  

Ιδιαίτερα σημαντική ανάμεσα στις στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η 
μέθοδος της ανίχνευσης (scanning), η οποία ορίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως οι 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει μία σχολική μονάδα με στόχο να γνωρίσει περισσότερο το 
περιβάλλον της, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τις συνέπειες μιας σειράς 
εξωτερικών παραγόντων που πιστεύεται ότι επιδρούν στην ευρύτερη λειτουργία της και να 
αντλήσει δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εισροές στο σχεδιασμό του 
μέλλοντος (Στυλιανίδης, 2008). Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η δημιουργία και χρήση 
ερωτηματολογίων για τη συλλογή στοιχείων και γνωμών από την τοπική κοινότητα ή τους 
γονείς. Όπως αναφέρει ο T.Bush στο έργο του (2001, CH.1, p.14-15), ο Foskett κάνει λόγο 
για την περίπτωση διευθυντού επαρχιακής σχολικής μονάδας, ο οποίος χρησιμοποίησε τη 
μέθοδο της περιβαλλοντικής ανίχνευσης με στόχο να βελτιώσει την φήμη του σχολείου. Το 
αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφάρμοσε ήταν να αυξήσει σε ποσοστό 40% το μαθητικό 
δυναμικό της μονάδας του. 
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Παραδείγματα 

Ακολουθεί η περιγραφή μηχανισμών αυτοπροστασίας, τους οποίους ενεργοποιεί για να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, σχολική μονάδα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ίδρυμα είναι οργανωμένο γραφειοκρατικά 
και οι εργαζόμενοι σε αυτό εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες με πανεπιστημιακή 
μόρφωση. Οι διευθύνοντες και τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων είναι στην πλειοψηφία 
τους καλοί γνώστες  της επιστήμης και της ειδικότητάς τους, λειτουργούν αυτόνομα, και 
είναι επικεντρωμένοι κυρίως στο διδακτικό έργο και ακολούθως στην κάλυψη των 
γραφειοκρατικών απαιτήσεων. Αντιμετωπίζουν τους κανόνες ως ένα στοιχείο καθοδήγησης 
για τους ίδιους, για τα καθήκοντα και το έργο τους, παρά ως ένα περιοριστικό παράγοντα. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει ένας γενικός προσανατολισμός των μελών του 
οργανισμού προς την τυπολογία του «κοσμοπολίτη» (Πασιαρδής, 2004). Η δομή της 
μονάδας έχει ενδυναμωτικά χαρακτηριστικά (Hoy & Miskel, 2013), διότι υπάρχει κλίμα 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας, δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στον 
προγραμματισμό, συνεκτικότητα, συντονισμός, ευελιξία, άμεση πρόσβαση στην 
πληροφορία και μία γενική αίσθηση αυτονομίας και αυτοεκτίμησης μέσα σε ένα καλά 
οργανωμένο σύστημα. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με μελέτη του Andrew 
Volk (p. 10), έχουν θετικό αντίκτυπο στις επαγγελματικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Δύο 
παραδοσιακά αντίθετες έννοιες, η γραφειοκρατία και ο επαγγελματισμός φαίνεται ότι 
υπάρχουν και λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο Gouldner (1954), ήταν αυτός ο οποίος 
συνέδεσε αρχικά τους δύο όρους. Σύμφωνα με άρθρο του T Velayutham (1994, p. 75-76), 
νεότεροι ερευνητές όπως οι Balderson και Marjoribanks (1977), μας δείχνουν μέσα από το 
ερευνητικό τους έργο πως η αρμονική συνύπαρξη αυτών των δύο δομικών διαστάσεων, 
μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τη λειτουργία του σχολείου, ώστε να διασφαλίζεται μία 
ισορροπία ανάμεσα στις γραφειοκρατικές ανάγκες και την τάση των επιστημόνων-
εκπαιδευτικών να λειτουργούν αυτόνομα και να προβαίνουν σε πρωτοβουλίες. 

Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικοοικονομικής κρίσης της ελληνικής κοινωνίας 
αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας, το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει 
σημαντικά ζητήματα και προβλήματα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά.  
Οι κρατικές παροχές για την εκπαίδευση υφίστανται δραστική μείωση με αποτέλεσμα να 
μην προσλαμβάνεται επαρκής για όλες τις σχολικές μονάδες αριθμός εκπαιδευτικών. Στο 
συγκεκριμένο ίδρυμα, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού, ικανή να προκαλέσει ζητήματα δυσλειτουργίας. Διδάσκοντες, μαθητές και 
γονείς ζητούν επιτακτικά την εξεύρεση λύσεων. Συντρέχουν θετικές για την επίτευξη 
λύσεων προϋποθέσεις όπως, κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών, έντονη επιθυμία 
για τη βελτίωση του συστήματος και της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης, ευελιξία 
εκ μέρους του διευθύνοντος καθώς και προσανατολισμός προς συμμετοχικές διαδικασίες.  

Μέσα από διαδικασίες κοινής συνεννόησης, και επαρκούς πληροφόρησης καθηγητών και 
γονέων, επιστρατεύεται ο μηχανισμός της αναπροσαρμογής των εσωτερικών λειτουργιών. 
Γίνεται ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και οι απαιτούμενες αλλαγές στο διδακτικό 
πρόγραμμα. Οι διδάσκοντες δηλώνουν διατεθειμένοι να αναλάβουν κάποιες επιπλέον 
διδακτικές ώρες για να διευκολύνουν κατά το δυνατόν την κάλυψη των κενών. Ορισμένοι 
δε, αναλαμβάνουν οικειοθελώς να παραδώσουν αμισθί, κατ΄ οίκον μαθήματα σε μαθητές 
με χαμηλή επίδοση για να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα γνωστικά κενά. Απώτερος 
σκοπός των εσωτερικών αλλαγών είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της 
κεντρικής αποστολής του ιδρύματος που δεν είναι άλλη από το διδακτικό έργο.  
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Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου είναι ανεπαρκής και προβληματικός. Οι 
διδάσκοντες τα αντικείμενα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, οι μαθητές και οι γονείς 
επιθυμούν από κοινού την βελτίωση της μονάδας , δεδομένης της γενικότερης ραγδαίας 
τεχνολογικής προόδου και των έντονων προκλήσεων της εποχής για τη δημιουργική 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση. Η οικονομική δυσπραγία 
εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση από την μονάδα σύγχρονου εξοπλισμού. Οι 
διευθύνοντες προβαίνουν στον σχεδιασμό ενός ανοίγματος του σχολείου σε φορείς που θα 
μπορούσαν να στηρίξουν πρακτικά και οικονομικά αυτήν την προσπάθεια εξασφάλισης 
μέσων. Καταβάλλεται προσπάθεια δικτύωσης της μονάδας με άλλους παρεμφερείς 
οργανισμούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα) με επιχειρήσεις, 
ιδιώτες και τραπεζικά ιδρύματα για την εύρεση χορηγιών. Εκπαιδευτικοί και γονείς 
προσφέρουν εθελοντικά τεχνολογικό υλικό. Η επικοινωνιακή πολιτική την οποία εξαρχής 
ασκεί ο διευθυντής απέναντι σε εξωτερικούς φορείς που θα μπορούσαν να ωφελήσουν το 
ίδρυμα, σε συνδυασμό με τις επιμέρους προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των γονέων, 
φέρουν σύντομα ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη σχολική μονάδα. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Ο ρόλος του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος στο σύγχρονο συγκείμενο της 
πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης και της ταχύτατης ανάπτυξης της γνώσης, θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα καταλυτικός. Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα με 
τα δικά της χαρακτηριστικά και ανάγκες. Επιδίωξη του σχολείου είναι ο εξοπλισμός των 
ατόμων με τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να ικανοποιήσουν τις προσωπικές 
τους ανάγκες, και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας (Φλουρής, 1983). 
Σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (2013) είναι ανάγκη το σχολείο να βρίσκεται σε στενή 
σχέση με το περιβάλλον διότι αυτό παρέχει όχι μόνο προκλήσεις ή περιορισμούς, αλλά και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη. Απαιτούνται ορθολογικός εκπαιδευτικός προγραμματισμός με 
προοπτική  και συνεχής προσπάθεια όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η ευέλικτη, δημιουργική και προγραμματισμένη, βάσει στρατηγικών, 
αντιμετώπιση των ζητημάτων του παρόντος, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον. 
Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται δίνοντας ίσως ένα έναυσμα για περαιτέρω μελέτη 
γύρω από τις πρακτικές με τις οποίες το σύγχρονο σχολείο, ως ανοικτό στην κοινωνία 
σύστημα, μπορεί να θέσει τις βάσεις για μία ελπιδοφόρα και δημιουργική μελλοντική 
πορεία. 
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