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Γλωσσική και κοινωνική αγωγή: ένα διαθεματικό παράδειγμα με 
αφηγηματικά κείμενα και οπτικο-ακουστικά μέσα 

Μαρία Κωττούλα 
mkottoula@gmail.com 

 
Σχολική Σύμβουλος ΔΕ, Β' Αθήνας, ΠΕ02 

Περίληψη: Η εργασία που ακολουθεί στοχεύει στη διαθεματική προσέγγιση εννοιών με 
την αξιοποίηση αφηγηματικών κειμένων και οπτικο-ακουστικών μέσων στη διδασκαλία 
των φιλολογικών μαθημάτων. Με την επιλογή του παραδείγματος "Ρατσισμός- 
Πόλεμος", συνδέονται οριζόντια ενότητες της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της 
Ιστορίας, οι οποίες συνεξετάζονται με κείμενα αναφοράς και ενσωματωμένο 
πολυτροπικό υποστηρικτικό υλικό. Τονίζεται ιδιαίτερα η κοινωνική ή ανθρωπιστική 
ανάγνωση της εικόνας και της κινηματογραφικής αφήγησης, προκειμένου να 
αποτελέσουν διδακτικά εργαλεία στην κατάκτηση της σκέψης και του λόγου. Η 
συνολική διαδικασία αποτιμάται βάσει της κριτικής και δημιουργικής διάστασης κατά 
την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας και της προώθησης της επικοινωνίας και της 
εξωστρέφειας των ομάδων εργασίας.  

Λέξεις- κλειδιά: έννοιες, διαθεματική προσέγγιση, λεκτικά κείμενα, οπτικοακουστικά 
μέσα, δημιουργικότητα. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία και η διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, σύμφωνα με τα προγράμματα 
σπουδών και τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της μάθησης, στρέφεται στην 
αξιοποίηση ποικιλίας κειμενικών ειδών και διαφορετικών αφηγηματικών γλωσσών 
προκειμένου να εκπληρώσει στόχους γλωσσικής και κοινωνικής αγωγής συνδυαστικά. Η 
αξιοποίηση 'γλωσσών' και κειμένων αποσκοπεί στη δημιουργία οπτικών αντί οπτικής και 
ενός γνωστικού αποθέματος για τους μαθητές που εμπεριέχει την εμπειρία και την κρίση. 

Οι οπτικοακουστικοί γραμματισμοί, καθώς αποτελούν σύγχρονα διδακτικά εργαλεία, 
συμβάλλουν στη διαδικασία κατανόησης των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων και 
συνεισφέρουν αφενός στην κριτική αποτίμηση, αφετέρου στην ανασκευή 
νοηματοδοτημένου οπτικοακουστικού, λεκτικού ή υβριδικού υλικού (Kress & Van Leeuwen, 
2001: 15-16). Η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με το 'τί' 
επιτυγχάνουμε και 'πώς' στο ενδοσχολικό σήμερα και στο κοινωνικό αύριο. Η αξιοποίησή 
τους λοιπόν, απορρέει και δεσμεύεται από τις πεποιθήσεις των εμπλεκομένων, άμεσα και 
έμμεσα, στην παιδεία και στη σχολική πράξη. 

Η σχολική παιδαγωγική σήμερα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων των μαθητών σ' ένα περιβάλλον πλούσιο σε οπτικοακουστικό λόγο που συνάδει 
με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας στην κοινωνία των πολυγραμματισμών (Cope & 
Kalantzis, 2000: 350; Pea & Hay, 2002), όχι με την έννοια της συνάρθρωσης διαφορετικών 
γραμματισμών ή της προσθετικής χρήσης τους στη διδασκαλία, αλλά της ενεργοποίησης 
των νοητικών μηχανισμών και της συναισθηματικής εμπλοκής των παιδιών σε περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης. Μ' αυτή την έννοια, ο οπτικοακουστικός, ο ειδησεογραφικός, ο 
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διαδικτυακός γραμματισμός, όπως και η τηλεοπτική αγωγή αντιμετωπίζονται ως γλωσσικά 
όργανα που απαιτούν ανάλυση και έχουν επικοινωνιακή λειτουργία. 

Όπως συνάγεται από τα προηγούμενα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αποκλίνουν σαφώς από τη 
δημιουργία απλών θεατών οπτικοακουστικών μέσων. Η διαδικασία ανάγνωσης του 
αφηγηματικού κώδικα της εικόνας ή της φιλμικής γλώσσας σημαίνει αναγνώριση 
συμβολισμών, μηνυμάτων και ατομική πρόσληψη. Μ' αυτό τον τρόπο, οι μαθητές γίνονται 
αναγνώστες και παραγωγοί της γλώσσας και της τέχνης, δυο οργανικών στοιχείων του 
εξελισσόμενου πολιτισμού, με τις δομές, τις παρεμβάσεις και τις αποκλίσεις που κάθε φορά 
τον ανανεώνουν ιδεολογικά και αισθητικά (British Film Institute, 2000: 51).  

Οι μαθητές, σ' αυτή την περίπτωση, παρακινούνται από την οικείωση που αισθάνονται με 
τον κόσμο των πολυμέσων (Ενδ. έρευνες: Κουτσογιάννης, 2011), στον οποίο γεννήθηκαν και 
ζουν, ο εκπαιδευτικός, όμως, αναλαμβάνει τη μετατροπή του κόσμου της καθημερινής 
εμπειρίας και ενασχόλησης σε κόσμο μάθησης και δημιουργίας μέσα σε πολυτροπικό 
γνωστικό περιβάλλον.  

Το εγχείρημα της οπτικοακουστικής παιδείας εμπεριέχει στοιχεία πειραματισμού, καθώς 
δεν ακολουθείται ευθύγραμμη γνωστική πορεία αλλά και οι γλωσσικοί κώδικες που τη 
συνιστούν είναι διαφορετικοί, συμπληρωματικοί και δυναμικοί. Τα πεδία κατάκτησης 
αυτής της εκπαίδευσης διαχωρίζονται δομικά σε πεδίο ανάγνωσης και παραγωγής λόγου. 
Κατά συνέπεια, η διδασκαλία της ανάγνωσης του οπτικοακουστικού κειμένου υπόκειται σε 
διδακτικούς κανόνες της αναλυτικής- κριτικής διάστασης και η διδασκαλία της εικονο- ηχο- 
γραφής στη συνθετική- δημιουργική. 

Προγράμματα Σπουδών και κινηματογραφική παιδεία 

Η αξιοποίηση του κινηματογράφου ως μέσου οπτικοακουστικών μηνυμάτων, αφορά στην 
αφηγηματική, οπτική και ακουστική - ηχητική γλώσσα. Η άρθρωση των σημασιών που 
προκύπτουν από την ολοκληρωμένη σύνθεση ενός κινηματογραφικού έργου συνδέεται με 
γνωστικά αντικείμενα και ενότητες των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (Γυμνάσιο, 2003; 2011; ΠΣ και 
Οδηγός εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση, 2011). 

Αντίστοιχα λοιπόν, η ενσωμάτωσή του στη διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται με όρους, 
ενταγμένους στο γλωσσικό αυτό σύστημα. Με δεδομένο ότι ο κινηματογράφος δε διαθέτει 
ανεξάρτητο γλωσσικό κώδικα αλλά δημιουργεί τομές με τις γλώσσες της αφήγησης, της 
μουσικής και της εικόνας, καταλαβαίνουμε πως αυτή η 'γλώσσα' συνιστά μια γνωστική 
διαδρομή στον ευρύτερο χώρο των τεχνών και η διδακτική αξιοποίησή της υποστηρίζει την 
ενσωμάτωση των τεχνών στη διδασκαλία, ειδικά ως προς τη σημειολογία και γενικά ως 
προς τη σύμπραξή τους σε μια κινηματογραφική δημιουργία. 

'Ενα ερώτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα σε περίοδο κρίσης 
των θεσμών είναι οι τυπικές και ουσιαστικές ικανότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται μεν στην πρόκληση των γραμματισμών των πολυμέσων  αλλά δε 
διαθέτουν την επιζητούμενη ειδίκευση. Πώς λοιπόν, αναλαμβάνουν αυτό το εγχείρημα 
χωρίς παρεκκλίνει η διδακτική σε επιπόλαιες συμβάσεις με το κινηματογραφικό έργο και σε 
αυθαίρετες γενικεύσεις ή από την άλλη πλευρά πώς εμπιστεύονται την αξία μιας ταινίας ως 
τεκμήριο στο πλαίσιο του μαθήματος; Η απουσία κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ακόμα και 
ζητήματα τεχνικής επεξεργασίας, μπορεί να συμπαρασύρει την οπτική ανάγνωση στην 
εύκολη αποδοχή αξιών και στάσεων, στον εξωραϊσμό των αναπαραστάσεων της 
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πραγματικότητας ή στη μονομερή ερμηνεία μιας κινηματογραφικής ταινίας, ενώ η βασική 
σύμβαση στον οπτικο - ακουστικό γραμματισμό είναι ο διαχωρισμός της κινηματογραφικής 
παιδείας από τη θέαση κινηματογραφικού έργου. Η προσθετική λειτουργία μιας ταινίας, 
καθιστά την εκπαίδευση αυτή δευτερεύουσα, απολαυστική, αλλά και σε ένα βαθμό 
παθητική. Εφόσον, όμως, υπάρχει η εκπαιδευτική πρόθεση οριζόντιας ένταξης της 
κινηματογραφικής παιδείας στη διδασκαλία, απαιτείται η στήριξη των φορέων 
θεσμοθέτησής της σε συνεργασία με επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο. Το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου, η Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση, οι Ανώτατες Σχολές Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεατρολογίας και 
Κινηματογράφου, τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Ελληνική 
Ακαδημία Κινηματογράφου και πολιτιστικοί φορείς ή λέσχες, σύμφωνα και με τη 
διευρωπαϊκή εμπειρία και το πνεύμα των Προγραμμάτων Σπουδών εμπλέκονται στο 
εγχείρημα, με συνεργασίες, ημερίδες, μαθητικά φεστιβάλ1 και εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Στόχος του οπτικο - ακουστικού γραμματισμού είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου 
επιμόρφωσης και δυνατοτήτων αυτομόρφωσης με βιβλιογραφικές προτάσεις, έγκριτο 
ερευνητικό και διδακτικό υλικό υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Υπουργείου και των 
φορέων συνεργασίας (ΠΙ-ΥΠΑΙΘ: Οδηγός εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική 
'Εκφραση, 2011).  

Στόχος των διαθέσιμων πόρων και της ανάπτυξης ανάλογων διδακτικών δεξιοτήτων είναι η 
προαγωγή και των κοινωνικοποιητικών στόχων του σχολείου με εναύσματα δημιουργικού 
διαλόγου, έτσι ώστε το προσωπικό βίωμα , το γνωστικό απόθεμα των μαθητών και οι 
διαφορετικές αντιληπτικές ικανότητες να βρίσκουν πεδίο αξιοποίησης και ανάπτυξης 

(Darrington, 2008; Κουτσογιάννης, 2011). 

Η διδακτική αξιοποίηση μιας ταινίας 

Η διδακτική αξιοποίηση μιας ταινίας στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων 'ανοίγει' άλλη 
διάσταση στην καθημερινή καταναλωτική χρήση της εικόνας. Η εικόνα δεν είναι απλά 
αδιάφορη, ενδιαφέρουσα ή προκλητική. Η αδιάφορη εικόνα μπορεί να γίνει μέσο 
μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων, η ενδιαφέρουσα να αποβεί ρηχή στο περιεχόμενο, άρα 
μιλάμε για έντεχνο εργαλείο προβολής και όχι για αυθόρμητη κατάσταση. Συνεπώς, η 
ανάγνωση της εικόνας βρίσκεται πέρα από τα ανακλαστικά μηνύματα, τη διάθεση της 
στιγμής, γίνεται η ίδια μέσο έκφρασης σημασιοδοτήσεων, έχει πρόθεση που ερμηνεύεται 
από τον θεατή, άρα του δίνει φωνή.   

Αναμορφώνοντας μέσα στην τάξη τις συνθήκες θέασης σε κριτικό περιβάλλον μάθησης, ο 
μαθητής απαγκιστρώνεται από το ρόλο του απλού θεατή και την ατμόσφαιρα ψυχαγωγίας 
και η ταινία γίνεται εργαλείο μάθησης με παύσεις, ενδιάμεσες διατυπώσεις απόψεων, 
έκφραση αντιρρήσεων, ερωτημάτων και προσωπικές ερμηνείες της οπτικής των 
δημιουργών. Η επιλογή προβολής της ταινίας σε ηχητική μορφή (mp3), για παράδειγμα, με 

                                                           
1
 Σχετικά με  δράσεις - σχολικά προγράμματα, βλ. http://cine- mathimata.blogspot.gr, 

http://www.karposontheweb.org, http://animationcenter.gr/modules/news, 

http://www.olympiafestival.gr/05_SchoolCinema/grAbout.htm,http://www.neanikoplano.gr/?LngID=1, 

http://www.gfc.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=176, http://dide-

anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_FOTO/indexFOTO.htm, http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-

GR&page=607&newsid=2336  
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βασικές πληροφορίες για το θέμα της αλλά όχι για την υπόθεση καθαυτή μπορεί να 
ανασύρει μια παλέτα συναισθημάτων, που συνδέονται με ένα θέμα χωρίς να είναι γνωστές 
η αφήγηση και η εικόνα. Η θέαση της ταινίας στη συνέχεια αποκαλύπτει τον πραγματικό 
ρόλο των ήχων στους συναισθηματικούς τονισμούς (British film Institute: 7-8). Ο μαθητής, 
έτσι, αφενός αντιλαμβάνεται ότι γεγονός και προκαλούμενη αίσθηση μέσω των ήχων έχουν 
άρρηκτη σχέση, αφετέρου ότι η σκηνοθετική πρόθεση αναπλαισιώνει την αφήγηση και τη 
χρωματίζει με τη δύναμη του γλωσσικού κώδικα που επιλέγει. 'Αρα, το 'πως' μιας υπόθεσης 
έχει μια μοναδική διατύπωση. Ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν από τη μεταγραφή του 
αισθήματος της αγωνίας από ένα λογοτεχνικό έργο στον κινηματογράφο, καθώς ο 
υποκριτικός ρόλος του ήρωα και τα μέσα παραγωγής συναισθημάτων από τη συγγραφική 
δύναμη μεταπίπτουν στη σκηνοθετική. Προκειμένου για ιστορικές ταινίες τεκμηρίωσης ή 
μυθοπλασίας, η ανάγνωση του παρελθόντος αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, 
συνυφασμένη συνήθως με γραπτές ή/και προφορικές πηγές. Από παιδαγωγική άποψη, οι 
προβολές ταινιών πρέπει να συνδέονται συνειδητά με το σήμερα και την τρέχουσα 
πραγματικότητα, προκειμένου το παρελθόν να προσεγγίζεται με τα μάτια του σύγχρονου 
κόσμου. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο, να γίνεται αντιληπτή η σκηνοθετική ανάπλαση 
του ιστορικού υλικού, των πηγών και των μαρτυριών. Ούτως ή άλλως, οι καθαρά ιστορικές 
ταινίες ή οι υβριδικές με έντονο και το βιωματικό στοιχείο βρίσκονται σε απόσταση από την 
επίσημη ιστορία, όχι γιατί την αντιστρατεύονται αλλά γιατί δημιουργούν υποκειμενικά 
κάτοπτρα γεγονότων (British Film Institute,  2000: 22), όταν το ίδιο το σχολικό βιβλίο 
αποτελεί μια επίσημη πηγή πληροφοριών.  

Διδάσκοντας με κινηματογράφο, θα πρέπει να διδάξουμε τη σαφή διαφοροποίηση του 
ιστορικού χρόνου και του διηγηματικού- κινηματογραφικού και να επισημάνουμε το ρόλο 
του μαθητή - θεατή, ο οποίος γίνεται μάρτυρας γεγονότων του παρελθόντος στο παρόν. 
Αναμφισβήτητα, όμως, η ταινία συγκροτεί ένα πολιτισμικό πλαίσιο, γιατί ενοποιεί οριζόντια 
ιστορικά, ιστοριογραφικά και κοινωνικά πεδία με στόχο την ενσυναίσθηση του θεατή στην 
προβολή μιας οπτικής του κόσμου. Τα εκφραστικά μέσα της κινηματογραφικής ταινίας, το 
πλήθος των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην παραγωγή και η σύνδεση του 
κινηματογράφου με πολλές μορφές έκφρασης, όπως τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική, 
το χορό και την κινηματογραφική τεχνολογία ευνοούν την οργάνωση και υλοποίηση 
σχεδίων εργασίας ή διαθεματικών προσεγγίσεων. Μ' αυτό τον τρόπο, αναπτύσσονται 
ικανότητες ανάλυσης- σύνθεσης στην προσέγγιση  διαφορετικών πολιτιστικών προϊόντων, 
μια διαδικασία που απαιτεί ενεργούς μαθητές. Με αφετηρία το θέμα και την ιδέα, τα 
προϊόντα τέχνης 'μιλούν' με τους αποδέκτες τους, επισημαίνεται η σκηνοθετική πρόθεση, 
ενώ η πρόσληψη εξατομικεύεται, με την προϋπόθεση ότι ο φιλμικός λόγος προσεγγίζεται 
ως προϊόν της κοινωνίας που το παράγει, με την οπτική όμως του σημερινού θεατή και της 
κοινωνίας που ζει (Δερμεντζόπουλος, 2001: 29). Για διδακτικούς λόγους, η θέαση 
ακολουθείται από επεξεργασία του έργου με επαναπροβολή, τεμαχισμό, επιλογή πλάνων ή 
σκηνών, σεκάνς, ζουμ και τη δημιουργία στατικής εικόνας, ιδιαίτερα χρήσιμης στον 
εντοπισμό του νοητικού και του σωματικού λόγου. 'Ετσι προσεγγίζουμε μια ταινία με 
συνεχείς μετατοπίσεις του κέντρου βάρους από το πραγματικό γεγονός στο "ποιος 
δημιούργησε την ταινία" - κινηματογραφική απόδοση (Burke, 2003:202)- και στη συνέχεια 
"σε ποιους απευθύνεται η ταινία", που αφορά στην προσλαμβάνουσα συνείδηση ατομική ή 
ομαδική (Κωττούλα, 2016: 238).  

Οι 'συναντήσεις' κειμένων και ταινιών αποτελούν σε κάθε περίπτωση μια διδακτική 
διαδικασία που με την επιλογή μεθόδων διερεύνησης καθιστούν το μαθητή μέτοχο μιας 
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ιστορίας, με ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων, εφόσον γεφυρωθούν οι αποστάσεις 
τόσο ανάμεσα στη 'γραφή' της ταινίας και στο πλαίσιο ανάγνωσής της όσο και ανάμεσα στο 
χρόνο δημιουργίας και πρόσληψης. Σ' αυτή την περίπτωση θεωρούμε το μαθητή 
συνοδοιπόρο των αφηγήσεων με ανοιχτό το φαντασιακό του κόσμο αλλά και σε ετοιμότητα 
κάθε στιγμή να αρθρώνει προσωπικό λόγο από τις αναγνώσεις του. Ανάλογα με την ταινία, 
εισάγονται και οι παράμετροι αξιοποίησης.  

Από την κιναισθητική εκδοχή στη φωτογραφική αποτύπωση: η σημασία της 
εικόνας 

Πρόκειται για μια στοχευμένη διδακτική πρακτική στη μελέτη ταινιών και υλοποιείται με 
την απομόνωση κάδρων - πάγωμα χρόνου και την επιλεκτική αποτύπωση (φωτογραφική 
αποτύπωση). Η φωτογραφία προκειμένου να οδηγήσει στην εικονολογική ερμηνεία πρέπει 
να αναχθεί στους πολιτισμικούς κώδικες με βάση τους οποίους εξυφαίνει τους δικούς της 
(Νερατζής, 2015: 229), ώστε να έχει κοινωνικότητα και να αποτελεί δείκτη ερμηνείας μιας 
πραγματικότητας. Στη συνέχεια, μια σειρά επιλεγμένων καρέ σε αλληλουχία για τη 
διατήρηση του μοτίβου της πλοκής, εμπλέκουν περισσότερο τους μαθητές στη διαδραστική 
συμμετοχή, καθώς δεν είναι όλα έτοιμα, όπως στην ταινία. Ανάλογα με τις προτεραιότητες 
στην προσέγγιση, επιλέγονται εικόνες με εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως η έκφραση του 
προσώπου ή μια χειρονομία, μια στιγμή έντασης ή αδράνειας, στιγμιότυπα ρουτίνας, μια 
σιωπή, τα αντικείμενα που ανασύρουν σύμβολα, χρωματικές εικόνες, η θέση των 
πραγμάτων και η στάση των ηρώων. Σχολιάζεται το μήνυμα που ως στατική εικόνα πια 
μελετάται στο χρόνο της επιλογής μας εκτατικά. 

Εγείρονται ερωτήματα: Ποια είναι η σκέψη πίσω από το βλέμμα; Ποια στοιχεία (φωτισμός, 
χρώμα, στάση κλπ) οργανώνουν τη στιγμή της ανατροπής των πραγμάτων; Ποια εικόνα 
'ξεκλειδώνει' την εξέλιξη; Πώς αποτυπώνεται οπτικά η πρόθεση; Πώς μεταφέρεται η ένταση 
χωρίς κιναισθητικά εφέ; Ποιες εικόνες μας προτρέπουν στη δεύτερη ανάγνωση μιας 
διηγηματικής σκηνής ή ενός πλάνου; Από τα ερωτήματα παράγεται καταρχήν κατάθεση 
σκέψεων και απόψεων. Δημιουργείται η αφηγηματική γραμμή με κόμβους- σύμβολα. 
Τέλος, ενισχύεται ή ανατρέπεται η άποψη που είχε προηγηθεί κατά τη θέαση της ταινίας. 
Διαφορετικές δεξιότητες και τρόποι σκέψης συνυπάρχουν ισότιμα στην ερμηνεία και την 
αξιοποίηση του προσωπικού πολιτιστικού αποθέματος (Σάντας, 2006).  

Μέθοδος οπτικοακουστικής ανάγνωσης- σύνδεση με λογο-ανάγνωση: ένα 
παράδειγμα οριζόντιας προσέγγισης της έννοιας του πολέμου και του 
ρατσισμού (Γ' Γυμνασίου) 

Γνωστικά αντικείμενα και κείμενα αναφοράς: Ιστορία Γ' Γυμνασίου (Κεφ. Ι, Ενότητα 49, Β' 
Παγκόσμιος Πόλεμος),  Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου α. Ενότητα 3: "Είμαστε όλοι ίδιοι. 
Είμαστε όλοι διαφορετικοί": Kείμενο 1: O ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου, 
(1998). T. B. Jelloun, (μτφρ. A. Bερυκοκάκη). Αθήνα: Nέα Σύνορα. β. Ενότητα 5: "Ειρήνη- 
Πόλεμος" Kείμενο 6, "Μια γενιά που της έκλεψαν το χαμόγελο", (2003) Π. 
Παπακωσταντίνου, περ."Κ", εφημ. Η Καθημερινή, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' 
Γυμνασίου, Ζητείται Ελπίς (1954). Α. Σαμαράκης, Αθήνα: Ελευθερουδάκης.  
Υποστηρικτικό υλικό:  
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α. Εικαστικό: Ein Frühling (Μία Άνοιξη). (1941). Loew & Bodek, β. Ταινία μικρού μήκους: 
Porcelain Unicorn, 2010, Σενάριο- Σκηνοθεσία: Keegan Wilcox, γ. Φωτόδεντρο: κόμικ 
"Ανεύθυνα λόγια', Εγκυκλοπαίδεια Ολοκαυτώματος: "Η νύχτα των Κρυστάλλων" 9-11-1938; 
"Η Γερμανία εισάγει ειδικό σήμα για την αναγνώριση των Εβραίων" 19-9-1941. 

 1ο δίωρο:  Αφόρμηση: Διάλογος στην τάξη για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο α. από σχέδιο 
μαθήματος με ερωταποκρίσεις (Ιστορία) και β. από βιωματικό υλικό που έχει ζητηθεί από 
τους μαθητές (ιστορία από οικογενειακό αρχείο). Εντοπισμός από τον διδάσκοντα, του 
Ολοκαυτώματος με πληροφοριακό υλικό α. για τη θεωρία της Αρείας φυλής και τα 
ψυχιατρικά στηρίγματα της ευγονικής, β. για τα γερμανικά συμφέροντα κατά των Εβραίων. 
Ανάγνωση κειμένου 6, Νεοελληνική γλώσσα, "Μια γενιά που της έκλεψαν το χαμόγελο", 
Ενότητα: Ειρήνη - Πόλεμος.  
Οι μαθητές συμπληρώνουν τις στήλες του πίνακα (Πίν. 1) με τη βοήθεια του σχολικού 
βιβλίου, της προφορικής διδασκαλίας, του σχετικού κειμένου της γλώσσας και του 
βιωματικού υλικού οικογενειακής ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει την εργασία των 
μαθητών με ένα συνοπτικό χρονικό του πολέμου. 

Πίνακας 1: Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 

Αιτίες Εμπλεκόμενα 
κράτη 

 Αφορμή Η ζωή στην 
Ελλάδα 

Οι Εβραίοι 
στην Ευρώπη 

.................... ...................... ....................... ....................... ...................... 

 
Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα οι μαθητές συζητούν για το "παιχνίδι- πόλεμος" και τα 
αίτιά του στη γενιά που "της έκλεψαν το χαμόγελο" (Κείμενο 6). Συνδέουν φράσεις και 
λεκτικά σύνολα του κειμένου με βιωματικό υλικό (οικογενειακά αρχεία) και δημιουργούν 
έναν αραχνοειδή χάρτη με κομβικό ερώτημα και ενοποιητικό στοιχείο "τα παιδιά στον 
πόλεμο" (Εικ. 1). Αντί για έννοιες χειρίζονται διαπιστώσεις, όπως προκύπτουν από τις πηγές 
τους. 
 

Τους έκλεψαν 
το χαμόγελο

Οι καμικάζι

Σκοτώνουν
Παίζουν 

κλέφτες και 
αστυνόμοι

Το 
στρατόπεδο 
του φόβου

Τα παιδιά στον πόλεμο

 

Εικόνα 1: Τα παιδιά στον πόλεμο 
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Στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα πίνακα αντιστοίχισης μεταξύ του υλικού αυτού και των 
δικών τους 'δεύτερων'  σκέψεων για τον πόλεμο.  

Πίνακας 2: Δεύτερες σκέψεις για τον πόλεμο 

ΠΟΛΕΜΟΣ: πραγματικότητα                                                  Πόλεμος: σκέψεις 
Τα παιδιά ενηλικιώνονται απότομα Τα παιδιά μεταφέρουν ψυχολογικά 

προβλήματα στην επόμενη γενιά 

 2ο δίωρο: Προβολή ταινίας μικρού μήκους: Unicorn Porcelain (διάρκεια 2' 
59'').Kείμενο 1 σχολικού βιβλίου, Ενότητα 3, Νεοελληνική Γλώσσα "O ρατσισμός όπως τον 
εξήγησα στην κόρη μου". Υποστηρικτικά κείμενα: "Η Νύχτα των Κρυστάλλων" & "Η 
Γερμανία εισάγει ειδικό σήμα για την αναγνώριση των Εβραίων". 

Περίληψη βασικών σημείων της ταινίας2: "Στη ναζιστική Γερμανία μια παρέα αγοριών 
παίζουν σ' ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος σε μια 
καταπακτή. 'Ενα ξανθό αγόρι, πιο θαρραλέο, μπαίνει στην καταπακτή και συναντά ένα 
κορίτσι, μια εβραιοπούλα. Προηγείται το βλέμμα του ξαφνιάσματος του αγοριού και του 
φόβου του κοριτσιού. Η ένταση δεν είναι μεγάλη. Είναι παιδιά. Η μικρή δείχνει στο αγόρι το 
μονόκερο. 'Ενα παιχνίδι. Σε διάστημα δευτερολέπτων εισβάλλουν στο σπίτι αστυνομικοί. Το 
αγόρι βοηθά το κορίτσι να κρυφτεί. Το ίδιο βγαίνει από την κρυψώνα χωρίς κάποια άλλη 
σκέψη. Ο Γερμανός Ναζί το χτυπά άσχημα. Με τη μπότα του κάνει και το μονόκερο 
θρύψαλα". Το αφηγηματικό παρελθόν τελειώνει εδώ. Οι επιλογές στατικών εικόνων είναι 
τα βλέμματα στο ελάχιστο φως και το παιχνίδι (Εικόνες 3 & 4). Σε δύο φάσεις. Στο σημείο 
που επικοινωνούν δυο  παιδικές ψυχές και οικειώνονται και στο σημείο που το σύμβολο 
της επαφής τους, ο μονόκερος, υποκύπτει στo μένος του Ναζί και θρυμματίζεται. 
Οι μαθητές 'ακούν' την ταινία σε μαύρο φόντο. Διάλογοι, σιωπές, απότομοι, εκκωφαντικοί 
ήχοι. Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών για το τι συμβαίνει. Γίνεται παραπομπή στα σχετικά 
αποσπάσματα για "το κίτρινο αστέρι" και "τη νύχτα των κρυστάλλων". Ακολουθεί η 
κανονική προβολή της ταινίας. Οι μαθητές εκφράζουν υποθέσεις σχετικές με το άρρητο 
οικογενειακό περιβάλλον της εβραιοπούλας. Προχωρούν σε ευρηματική υπόθεση για το 
σκηνικό χώρο (ο ιστορικός τόπος). Πραγματοποιείται επανάληψη προβολής με πάγωμα 
σκηνών. Επιλέγουν κάδρα για την αποτύπωση του νοηματικού βάρους. Περιγράφουν τις 
στατικές εικόνες με έμφαση στη γωνία λήψης και το φωτισμό των κοντινών πλάνων (Βritish 
Film Institute, 2000: 9 & 24). Αιτιολογούν τον τίτλο σε σχέση με τη δική τους πρόσληψη. 
Γράφουν λεζάντες για το φωτογραφικό τους αρχείο από την ταινία. Επισημαίνουν διακριτές 
διαφορές: μεγάλοι - παιδιά - Γερμανοί- Εβραία. Σχολιάζουν τις συμπεριφορές των  ηρώων: 
εξωγλωσσικά στοιχεία, διάλογοι, ο ήχος σε αντίστιξη με τα γεγονότα. Το χρόνο της 
αφήγησης και το χρόνο της ιστορίας. Επανέρχονται στο σύμβολο. Συγκρίνουν τις 
σημειώσεις τους για το ηχητικό της ταινίας και το οπτικο - ακουστικό με το σύνολο των εφέ 
(την πλήρη προβολή). 

Ακολουθεί σιωπηρή ανάγνωση κειμένου "O ρατσισμός...". Οι μαθητές σε ένα πίνακα 
συσχέτισης καταγράφουν λεκτικά σύνολα, που προκύπτουν από το κείμενο για το ρατσισμό 
και αντίστοιχα από την οπτική ανάγνωση (Πιν.3). Με υλικό τις καταχωρήσεις τους 
σχολιάζουν τη φράση του κειμένου: "Ολα εξαρτώνται από την εκπαίδευση που θα λάβεις". 

                                                           
2
 Ο/η εκπαιδευτικός, πριν την ακουστική προβολή κάνει συντομότερη αναφορά στους μαθητές: Β' Παγκόσμιος 

πόλεμος, παιδιά που παίζουν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, ένα κορίτσι που κρύβεται στο ίδιο σπίτι, παρέμβαση 
αστυνομίας. 
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Πίνακας 3: Ρατσισμός και παιδεία 

Κείμενο Ταινία 

Με ανάλυση περιεχομένου Με ανάγνωση οπτικού μηνύματος 
Η φύση των παιδιών είναι μη ρατσιστική 
.............................................................. 

Η επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν 
........................................................ 

 

 3ο δίωρο- 5η ώρα: Εικαστικό έργο "Η 'Ανοιξη".  

Από την ανάγνωση του εικαστικού έργου Από την ανάγνωση της ταινίας 

 σκοινιά ή μέταλλα (προσθετικά) 

 κακοχτισμένα καταλύματα 

 ομοιομορφία χρωμάτων στο κοντινό πλάνο 

 μια πεταλούδα 

 

o οι  εγκληματίες πολέμου (Ναζί) 
o το εγκαταλελειμμένο σπίτι 
o η βία των Ναζί 

 το αγόρι- η εβραιοπούλα                 

 

Εικόνα 2 

Οι μαθητές προσεγγίζουν το εικαστικό έργο (Εικ.2), αναφέρονται στα αντικείμενα 

ξεχωριστά, υποψιάζονται και οικειοποιούνται συμβολισμούς που σχετίζονται με την ταινία. 

 3ο δίωρο- 6η ώρα 
 Η αξιοποίηση των προηγούμενων σταδίων εργασίας στην ερμηνεία του κεφ. 10, Ενότητα 
49 του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας: Τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου πολέμου3. 

"Η ηθική καταρράκωση" Ο ηθικός απολογισμός της σύγκρουσης ήταν, επίσης, 
τραγικός. Οι εμπόλεμοι βομβάρδισαν μαζικά όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους 
αλλά και μεγάλες πόλεις, με σκοπό να καταρρακώσουν το ηθικό των αμάχων και 
να εξαναγκάσουν τον εχθρό να συνθηκολογήσει. Ο πόλεμος συνοδεύτηκε από 
ανήκουστες θηριωδίες, μαζικές εκτελέσεις αμάχων, βιασμούς και λεηλασίες, που 
έγιναν από όλες τις πλευρές. Αναμφίβολα, όμως, τα πρωτεία της φρίκης πρέπει να 
αποδοθούν στη ναζιστική Γερμανία: τα στρατόπεδα εξόντωσης, οι θάλαμοι 
αερίων, τα φρικιαστικά πειράματα των ναζί «γιατρών του θανάτου» σε 
αιχμαλώτους, τα βασανιστήρια και οι μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα και 
η γενοκτονία των Εβραίων θα αποτελούν για πάντα σύμβολα του απόλυτου 
εγκλήματος σε βάρος του ανθρώπου. 

Χρωματίζονται τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα που αποδίδουν την ηθική του 
πολέμου. Στη συνέχεια, ο απολογισμός παίρνει μορφή και διατυπώνονται ερωτήματα σε 
ώριμη πλέον συσχέτιση με τις δράσεις των προηγούμενων φάσεων.  
                                                           
3
 Αντίστοιχα ως προτεινόμενο υλικό για την ενότητα στις οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας 2016-17 του 

ΥΠΕΘ: -Συζήτηση για τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις νεαρές ηλικίες. -Συζήτηση για το 
τραυματικό γεγονός του ολοκαυτώματος  (ψηφιακό υλικό στις Ψηφιακές Εκθέσεις του Εβραϊκού Μουσείου 
της Ελλάδος). 
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Θηριωδίες: εκτελέσεις- η γενοκτονία των Εβραίων: αν το κορίτσι δεν είχε σύμμαχο στο 
κρησφύγετο; (ταινία). Κριτικό ερώτημα για τις συνθήκες ζωής των παιδιών στη διάρκεια του 
πολέμου. 
Λεηλασίες: Η νύχτα των κρυστάλλων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης....οι Εβραίοι είχαν 
υποστεί ήδη το φυλετικό διαχωρισμό. Η εβραιοπούλα φορούσε το κίτρινο αστέρι στο χέρι 
(ταινία). Το εικαστικό έργο δείχνει τα κτίρια στο ίδιο χρώμα με το χώμα. Να μη διακρίνονται 
οι φυλακές. 'Ανθρωποι χωρίς ελπίδα λοιπόν..... 
Η αντίθεσή μας στο έγκλημα: Η ιστορία δείχνει πως η ειρήνη κι ο πόλεμος μαθαίνονται. Οι 
ηθικές αξίες, η συμβίωση με τους άλλους και η αναγνώριση των δικαιωμάτων είναι θέματα 
παιδείας. Πώς αποκτούν τα παιδιά σήμερα κοινωνική συνείδηση; Ποια είναι η γνώμη τους 
για τους ανθρώπους που είναι κοντά τους; Ποια είναι η γνώμη τους για μακρινούς 
ανθρώπους για τους οποίους απλά ακούν; Πώς μπορούν διαφορετικά παιδιά να 'ρθουν σε 
επικοινωνία και συνεργασία; Πώς μπορούν απομακρυσμένοι άνθρωποι να έχουν ως κοινό 
στόχο την ειρήνη; 

 7η ώρα: Κείμενα για αναστοχασμό. Κείμενο αναφοράς: Ζητείται ελπίς (ανάγνωση στο 
σπίτι με υπογράμμιση αναφορών και υπαινιγμών για στον πόλεμο). 

Υποστηρικτικό υλικό: Γελοιογραφία από το φωτόδεντρο με τίτλο "Ανεύθυνα Λόγια". Οι 
μαθητές, εφόσον έχουν αναγάγει βασικά αίτια του πολέμου στην παιδεία παραπέμπονται 
στη γελοιογραφία που ακολουθεί και σχολιάζουν αιτίες ρατσισμού, με ό, τι αυτό 
συνεπάγεται σε περιόδους ειρήνης και εφησυχασμού. Από την άλλη πλευρά, το διήγημα 
"Ζητείται ελπίς' παραπέμπει σε περιόδους ειρήνης που πιθανόν ζυμώνονται αιτίες 
πολέμων.  
Ζητείται ελπίς: Οι δυο μπερδεμένες περιπτώσεις σε καιρό ειρήνης: αποσπάσματα και 
σχολιασμός:  
"Τα σκεφτότανε όλα τον τελευταίο καιρό....Την ειρήνη, τη βαθιά τούτη λαχτάρα να κρέμεται 
σε μια κλωστή. Σκεφτότανε το φόβο που είχε μπει μέσα του..." 
Απόδοση σχολίων: "Η ειρήνη που μοιάζει με πόλεμο γιατί υπάρχει ο φόβος. Γιατί η πριν 
υπήρχε πόλεμος εδώ και τώρα κάπου αλλού". 
"Κι όμως είχε ελπίσει κι αυτός, όπως είχαν ελπίσει εκατομμύρια άνθρωποι σ' όλη τη γη, πως 
ύστερα από τον πόλεμο, ύστερα από τόσο αίμα που χύθηκε, κάτι θ' άλλαζε" 
Απόδοση σχολίων: "Σε καιρό ειρήνης, ακούμε για μακρινό πόλεμο. Μαθαίνουμε από τις 
ειδήσεις. Είμαστε σαν κομμάτι του πολέμου σε προσωρινή ανακωχή. Ο μεγάλος αγώνας 
των ανθρώπων για ν' αποκτήσουν φωνή είναι τώρα...τώρα που μπορούν. Αλλά πάλι οι 
άνθρωποι είναι μικροί μπροστά στο παγκόσμιο προσχεδιασμένο σκηνικό. Με μειωμένο 
δικαίωμα ...." 

Μήπως όμως μπορούμε; Με ποιες δράσεις; Μήπως 
στηρίζοντας τον πρόσφυγα; στέλνοντάς ανθρωπιστική 
βοήθεια σε μια εμπόλεμη χώρα; μήπως μέσα από 
αντιπολεμικές οργανώσεις; μήπως ελέγχοντας την 
καθημερινή μας συμπεριφορά; μήπως η ειρήνη είναι 
καθημερινή πρακτική; μήπως η καθημερινή ειρήνη στο 
σχολείο και στο σπίτι είναι μια αφετηρία, αν όχι της 
διασφάλισής της, τουλάχιστον ενός σκεπτικισμού για το 
άνθρωπο που φτιάχνουμε μέσα μας;"    
Οι μαθητές παρατηρούν τη γελοιογραφία και μιλούν για 
την παιδεία. "Καθημερινοί άνθρωποι, πολίτες μιας χώρας 
απλά σχολιάζουν κι έπειτα ξεχνούν. Ασχολούνται με τα δικά 
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τους. 'Εχουν τελειώσει το σχολείο. Και η ηλικία τους δείχνει ότι έχουν σταθερές πλέον 
απόψεις. Κι όμως έχουν ανάγκη εκπαίδευσης. Υπάρχει μια μεγάλη κοινωνία άγνωστη σ' 
αυτούς. 'Η ενοχλητική. Αυτή που μένει στην άκρη της πόλης. H παιδεία των μεγάλων είναι 
μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί δεν πρέπει να μάθουν αλλά ν' αλλάξουν αυτά που κατά 
λάθος έμαθαν".  

Η σημασία του οπτικο - ακουστικού λόγου: Porcelain Unicorn 

Η εκπαιδευτική χρήση της ταινίας, όπως είδαμε, απαιτεί ποικίλες δραστηριότητες και είναι 
ανοιχτή σε νεοεμφανιζόμενες, μη προγραμματισμένες. Προηγείται η ακουστική της ταινίας. 
'Επεται η πλήρης προβολή. Επισημαίνεται από τον διδάσκοντα η αυτοαναφορικότητα4 του 
σεναρίου. Ακολουθούν ελεύθερα σχόλια και απορίες. Οι μαθητές επιλέγουν λεπτομέρειες 
(το κίτρινο αστέρι κ.ά), οι οποίες αποτελούν αφετηρία διερεύνησης. Ο εκπαιδευτικός με 
υποστηρικτικό υλικό  φωτίζει άρρητες πτυχές του σεναρίου. Στη συνέχεια το λόγο έχουν οι 
ερμηνευτές και οι αποδέκτες. Σ' αυτό το σημείο επιλέγονται διάφοροι τρόποι ανάγνωσης 
και επεξεργασίας του φιλμικού υλικού. Μοντάζ για διαχωρισμό ή συνένωση σκηνών που 
αποδίδουν νοηματική ενότητα, σκηνές που η ερμηνεία τους απαιτεί ιστορική γνώση ή που 
συνδέονται με την ιστορική γνώση, σχόλια για το πραγματικό, το σκηνοθετημένο και τη 
μεταξύ τους σχέση, αποσαφήνιση των χρόνων μέσα στην κινηματογραφική αφήγηση και 
έξω από αυτήν, όπως είναι η χρονική στιγμή παραγωγής της. Το πάγωμα στα πλάνα, ως 
φωτογραφικό υλικό ανάγνωσης (Εικ.3 & 4) αποτελεί την 'ψυχή' μιας ταινίας μικρού μήκους 
για τη Ναζιστική Γερμανία και ό, τι αυτό σημαίνει ιστορικά, από πηγές και μαρτυρίες. 'Ο, τι 
αυτό σημαίνει και για το σήμερα των χωρών της Ευρώπης.  

Τα βλέμματα των παιδιών δημιουργούν υποστρώματα πληροφορίας μέσα στο σκηνικό, το 
φως, το βάθος των χρωμάτων και το θέμα (Βλ. σχ. ΥΠΑΙΘ, 2008: 34). Ο χώρος στεγάζει το 
φόβο. Οι διαφορές στις αντιδράσεις των ηρώων ανακλούν τη θέση και την περίσταση. Και 
τα δυο παιδιά κρύβονται αλλά με άλλους όρους. Το φόβο της σωματικής τιμωρίας και το 
φόβο του θανάτου. Στην οικονομία του έργου συντελούν τα αντικείμενα. Τα παιχνίδια, ο 
παιδικός κόσμος. Ο μονόκερος ξεχωρίζει. Από πορσελάνη. 'Ομορφο, ακριβό, μια αμιγής 
μνήμη.    

                                                           
4
 Η ταινία 'φτιάχνεται', δεν είναι φυσική.  

 
 

Εικόνα 3 Εικόνα  4 



14  Μ. Κωττούλα 

 

Οι μαθητές εστιάζουν, επενδύουν χρόνο σ' αυτά. Μελετούν, τα διαβάζουν ένα - ένα. 
Διαμορφώνουν άποψη συνεκτιμώντας τα σχόλια των άλλων. Διαπιστώνουν. Προχωρούν σ΄ 
ένα δεύτερο επίπεδο σκέψεων. Ζυγίζουν το κίνητρο του παιχνιδιού με το αίσθημα 
αλληλεγγύης του αγοριού. Τι υπερτερεί; Μια αντίδραση σύμμεικτων συναισθημάτων; 
ωριμότητα;  

Η δομή του έργου από κλειστή γίνεται αμφίδρομη. Οι μαθητές συμμετέχουν. 
Παρεμβαίνουν με σκέψεις, όπως 'αν δεν προλάβαινε' και δημιουργούν προλήψεις για την 
τύχη των δυο παιδιών. Κάνουν υποθέσεις και διατυπώνουν ερωτηματικά σχετικά με το 
ναζισμό. Με το πως η πολιτική και η ιδεολογία επηρεάζει τις ζωές των παιδιών, ενώ αυτά 
δε γνωρίζουν πώς να αμυνθούν. Αναφέρονται στο παιδί του  πολέμου. Στη μοίρα του που 
εξισώνεται με αυτή των ενηλίκων. Η φόρτιση της οικείας φράσης 'θύματα πολέμου'. Η 
άποψη της ιστορίας. Τόσα τα θύματα μεταξύ των οποίων άμαχος πληθυσμός. Σ' αυτές τις 
αράδες ανακαλύπτουν ότι δεν είχε σημασία μόνο η απάντηση στα 'τόσα' αλλά κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά. Το δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια των παιδιών. Εναλλακτικά, 
προκύπτουν γραπτά κείμενα, όπως για παράδειγμα 'υποθετικά' ημερολόγια των 
πρωταγωνιστών. Εστιάζουν στο αφηγηματικό παρόν της ταινίας, στην τρίτη ηλικία των 
πρωταγωνιστών με την προσφορά ενός δώρου- μονόκερου από πορσελάνη- από το 
γερασμένο πια ήρωα στη συνομήλική του κυρία. Το αντικείμενο, ως αναγνωριστικό των 
προσώπων. Τα μνημονικά ίχνη που στιγματίζουν με πόνο την παιδική εκείνη στιγμή. 
Ανεξίτηλα. Πού μας παραπέμπουν; Κάποιες φορές στις μνήμες των παππούδων που συχνά 
πυκνά αναφέρουν την κατοχή. Κίνητρα για την ανάγνωση του Β' Παγκοσμίου πολέμου από 
ζωντανά κείμενα. Ανάκληση άλλων ταινιών. Πλοήγηση στη λογοτεχνία για το ίδιο θέμα. 
Υπάρχουν κι άλλα παιδιά που έζησαν παρόμοια; Το ημερολόγιο της 'Αννας Φράνκ είναι μία 
μόνο από τις μαρτυρίες. 'Αλλοι προβληματισμοί για τις αυθαίρετες ρατσιστικές εκδηλώσεις. 
Το φύλο. Η φυλή. Η καθολίκευση του μίσους. Τα ευτελή προσχήματα. Οι ψυχολογικές 
θεωρίες στην υπηρεσία της πολιτικής του ιμπεριαλισμού. 'Αρρητες αιτίες. Το μοίρασμα της 
ευθύνης. Οι αποζημιώσεις στα θύματα πολέμου. Η απονομή επαίνου γενναιότητας στους 
επιζήσαντες και το στίγμα της απώλειας. Η ειρήνη που δε συμφωνείται. Η ειρήνη που 
συνεχώς αναβάλλεται. Η παιδεία και η ειρήνη. Το βάρος των λέξεων. Σκέψεις γι' αυτή τη 
σύνδεση. Η θέση των παιδιών στη δική τους παιδεία. Η διαμόρφωση του ανθρώπου. Το 
'πώς' γινόμαστε άνθρωποι. Μ' ένα βλέμμα στο διαφορετικό. Μ' ένα άγγιγμα σε ό, τι κοινό 
υπάρχει. Ας πούμε σ' ένα μονόκερο από πορσελάνη. Η προσέγγιση αφορά πάντα και στην 
επέκταση καθώς τα περισσότερα ζητήματα έχουν κοινωνική βάση. Οι λεζάντες και οι 
αφορισμοί όπως και τα συνθήματα, ενώ δηλώνουν τη φωνή των παιδιών, δεν εμβαθύνουν, 
αντίθετα εκτονώνουν προσωρινά. Στην περίπτωσή μας, τα μηνύματα πρέπει να είναι 
ερεθίσματα για την άρθρωση σύνθετου λόγου και όχι αφοριστικού. Οι αιτιώδεις σχέσεις, η 
δυναμική των καταστάσεων, ο ρόλος της σύμπτωσης που υπάρχει και στην καθημερινή 
ζωή, τα ζητήματα ανατροφής και παιδείας, τα πολιτικά μηνύματα των οποίων η σημασία 
εύκολα διαφεύγει στην εφηβική ηλικία αποτελούν λεκτικό υλικό που πρέπει να διατυπωθεί 
σε αναλογικά κείμενα, με την άρθρωση διαφοροποιημένης λεκτικής έκφρασης, όπως η 
αφήγηση, το σενάριο, το επιχειρηματικό κείμενο, η αφήγηση σε κόμικ, το ημερολόγιο ή τα 
απομνημονεύματα. 'Ηδη στα κείμενα αυτά ενεργοποιούνται μορφές νοημοσύνης, χωρική, 
συναισθηματική, καλλιτεχνική κ.ά. Η χρήση εργαλείων, η εκμάθηση βασικών 
κινηματογραφικών όρων και τεχνικών με εμπειρικό τρόπο, όπως διηγηματική σκηνή, 
κάδρο, γωνία λήψης και είδος πλάνου που εξυπηρετεί την περίπτωση, δοκιμές στη χρήση 
βίντεο με καθημερινές σκηνές, στηρίζουν μια δική τους πρωτόλεια παραγωγή. Η αντίληψη 
του χώρου, του χρόνου και της διάρκειας (setting) υποστηρίζεται και με τη χρήση 
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εργαλείων (σκηνικός χώρος, ενδυμασία, ρολόι), εφόσον έχουν προσδιοριστεί οι συνιστώσες 
αυτές από τη θέαση και την οπτική ανάγνωση. Με ανάλογους τρόπους διαχωρίζονται η 
εξωτερική πραγματικότητα (πόλεμος) και η εσωτερική (το συναίσθημα των παιδιών) και 
δημιουργούν διαφορετικά πεδία αντίληψης. 'Αλλη δραστηριότητα υποβολής στον κόσμο 
των συναισθημάτων που προκαλεί μια ιστορία είναι η υποκατάσταση είτε των ήχων με 
επιλεγμένα εφέ (από αρχείο ή αυτοσχέδια), είτε η προσθήκη μουσικής ή αν υπάρχουν 
'μικροί μουσικοί' επενδύουν την ταινία με τη δική τους σύνθεση. Σε καμιά περίπτωση η 
ιδιαίτερη δραστηριότητα δεν αποτελεί ατομική υπόθεση. Το δημιουργικό των παιδιών είναι 
ενεργό, με σχόλιο, πρόταση, διαφοροποίηση, εναλλακτική ιδέα, απόκλιση, αιτιολόγηση. Οι 
έννοιες που απορρέουν από το θέμα προσωποποιούνται και γίνονται αντικείμενα 
πρόσληψης από το σημερινό έφηβο, στην εποχή του με τις εμπειρίες του και τις συμβάσεις 
του δικού του κόσμου. Η παραγωγή οπτικο- ακουστικού κειμένου από τους μαθητές 
υποστηρίζει το γνωστικό τους απόθεμα, αναδεικνύει τις ικανότητες αυτενέργειας και 
πρωτοβουλίας, προβάλλει την αντίληψη που συνδέει το πρωτογενές οπτικό κείμενο με την 
προσωπική θεώρηση των πραγμάτων και την ατομική συνείδηση και ό, τι προκύπτει από 
αυτή τη σύζευξη. Το περιεχόμενο γίνεται ιδέα, συνδέεται με το γνωστικό περιβάλλον των 
μαθητών και αποτελεί αφορμή για πρόκληση συναφών με το θέμα ερεθισμάτων. Ο ρόλος 
του παιδαγωγού- εκπαιδευτικού είναι προφανής σε όλη την έκταση της διαδικασίας, τόσο 
της ανάγνωσης όσο της διαμόρφωσης αντιλήψεων.  

Οι δράσεις δημιουργούν μια συνθήκη ανεξάρτητη της ομογενοποίησης των καθημερινών 
οπτικοακουστικών μηνυμάτων, αυτών που παράγουν ερήμην του θεατή πραγματικότητες 
και τον απορροφούν. Οι θεατές μαθητές διαβάζουν και την πραγματικότητα της εικόνας, η 
τελευταία δεν υποκαθιστά τη ζωή με την οθόνη, αλλά γίνεται αντικείμενο ερμηνείας της 
αλήθειας της (Flusser, 2015: 12). 'Ετσι παγιώνεται και το θέμα στη μνήμη. Η εικόνα γίνεται 
παιδαγωγική και διαχειρίσιμη, διαφορετική από τον οπτικό καθημερινό κόσμο του 
ασυνειδήτου. 

Οι κώδικες της γλώσσας και οι έννοιες: αποτίμηση της δημιουργικής 
διάστασης στην προσέγγιση των εννοιών  

Ανάμεσα στα 'μοντέλα μάθησης', που αξιοποιούνται σήμερα με στόχο τα καλύτερα σχολικά 
αποτελέσματα, θα λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος προσιδιάζει στο μοντέλο του τρίτου 
χώρου (Κουτσογιάννης κ.ά, 2015: 20) που συνδέει το σχολικό γραμματισμό με τη βιογραφία 
των μαθητών, κατά συνέπεια εισάγει γραμματισμούς της κοινότητας στη διδασκαλία. Σ' 
αυτή την κατεύθυνση, τα κοινωνικά πλαισιωμένα πολυτροπικά κείμενα, οι πολλαπλοί 
κώδικες επικοινωνίας και οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την αξιοποίησή τους 
αναδεικνύουν βίωμα, δεξιότητες και δυνατότητες για τους μαθητές συνολικά. Οι μαθητές 
αναπτύσσουν δεξιότητες "επί των τεκμηρίων" (Husbands, 2004: 36) αλλά και άλλων 
κειμένων που άμεσα ή έμμεσα ερμηνεύουν τα τεκμήρια προκειμένου να αναγνωρίσουν 
έννοιες με επίκαιρη δυναμική. 

Οπτικο - ηχητικά και λεκτικά κείμενα αποτελούν διδακτικά εργαλεία με δυνατότητες 
αναπαράστασης της γνώσης αλλά και της πρόκλησης ερωτημάτων, αξιοποιούνται η 
αισθητική νοημοσύνη, η συναισθηματική και αναπτύσσονται δεξιότητες επικοινωνίας με 
αλληλεπίδραση. Η θέαση του κόσμου, η άποψη και η κριτική με ετερότροπα εργαλεία και 
ερεθίσματα κατευθύνει στην αξιοποίηση της μάθησης και του ίδιου του εμπειρικού κόσμου 
των παιδιών (Squires & McDougal, 1994). Οι μαθητές ανακαλούν στοιχεία του δικού τους 
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πολιτισμικού κεφαλαίου, τα αξιοποιούν στους νέους πόρους - ερεθίσματα και τα 
επαναχρησιμοποιούν αυτούσια ή επεξεργασμένα για τη δημιουργία νοήματος σε άλλη 
ενότητα ή γνωστικό αντικείμενο (Βλ. σχ. Papadimitriou, 2013). Η άρθρωση μαθητικού λόγου 
με συνδυασμό πληροφοριών και ερεθισμάτων αποτελεί νέο 'κείμενο' με θεμιτές 
αποκλίσεις, διατυπώσεις εναλλακτικών όψεων και διαστάσεων ενός ζητήματος, 
οικοδόμηση χρήσιμων επικαιροποιημένων ερωτημάτων και προτάσεων (Sternberg, 1997). 
Οι διανοητικές συνδέσεις και συσχετίσεις παράγουν απόψεις, ανατρέπουν ή τροποποιούν 
άλλες ή τις εμπλουτίζουν με δομημένη πορεία (διαδρομή) σημασιοδοτώντας προσωπικά 
την πολυσημία του λόγου σήμερα.  

Η εργασία με τη μέθοδο project ή/και άλλες μεθόδους συλλογικής εργασίας καθιστά τη 
μνήμη αποθετήριο ενεργών στοιχείων μέσα από μη απομνημονευτικές διεργασίες, ενώ η 
κριτική στάση αποτελεί φυσική διάσταση για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Οι μαθητές 
οικειοποιούνται τεχνικές και διεργασίες, επικοινωνούν με γλωσσικούς κώδικες και οπτικές 
ποιότητες, σχολιάζουν δημιουργίες και δημιουργούν. Συνειδητοποιούν το νόημα της 
σύζευξης των διαθέσιμων λόγων και τη σύνδεση αισθητικής μορφής με κοινωνικές αξίες, 
αναγνωρίζοντας ότι η αισθητική έκφραση είναι ανθρώπινη ανάγκη στο εκάστοτε κοινωνικό 
περιβάλλον (Chapman, 1993).  

Τα μαθήματα της γλωσσικής αγωγής με επίκεντρο σύγχρονα και διαχρονικά ζητήματα του 
κόσμου μας, γίνονται ζητήματα κοινωνικής αγωγής με άξονες την ανάπτυξη επικοινωνίας 
και την εξωστρέφεια (Κουτσογιάννης κ. ά, 2015: 178-179). Η διδασκαλία κειμενικών 
οντοτήτων με άμεση χρηστική αξία, όπως είναι η εξέταση του μαθήματος φθίνει, μ' αυτή 
την έννοια, υπέρ του κοινωνικού προσανατολισμού, δηλαδή  της δημιουργίας άποψης, του 
κριτικού γραμματισμού και της διαχείρισης της πραγματικότητας σε αιτιολογημένες βάσεις. 
Οι επί μέρους στόχοι, η έρευνα, οι επιμορφώσεις ανανεώνονται με γρήγορους ρυθμούς και 
ορατά αποτελέσματα, όμως η ουσιαστική ανανέωση αφορά στις αντιλήψεις, στις στάσεις 
και στις παραδοχές για την 'κατασκευή' του συλλογικού εαυτού στη σχολική κοινότητα.  
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Περίληψη. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει την αναγκαιότητα και τη 
στοχοθεσία για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση. Η πρώτη θεμελιώνεται σε τρεις 
παρατηρήσεις σχετικές με την απουσία ηθικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο και 
την ηθική κρίση (στοχασμό) των μαθητών, που εδράζονται σε εμπειρικές έρευνες του 
συγγραφέα και στη συστηματική καταγραφή της διδακτικής του εμπειρίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τις παρατηρήσεις αυτές πηγάζουν τρεις θεμελιώδεις 
για την ηθικότητα και τον ηθικό στοχασμό έννοιες: η ηθική αυτονομία, η ενικότητα του 
εαυτού και η ευθύνη. Οι έννοιες αυτές αναλύονται διεξοδικά στο φως της νεότερης 
φιλοσοφικής σκέψης και ψυχολογικής έρευνας. Αναδεικνύεται η συσχέτιση και 
αλληλεξάρτησή τους, η συνάφειά τους με την ηθική συγκρότηση των μαθητών και 
προτείνεται να αποτελέσουν άξονες για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση.     

Λέξεις κλειδιά: Ηθική εκπαίδευση, ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού, ευθύνη 

Εισαγωγή 

O ηθικός φιλόσοφος Β. Williams γράφει:  

«Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε αξιόλογος βίος τίθεται ανάμεσα στα άκρα που 
θέτει ενώπιόν μας η ηθικότητα. [Η ηθικότητα] τονίζει μια σειρά αντιθέσεων: 
ανάμεσα στη δύναμη και στον λόγο, στην ψυχολογική πειθώ και στην έλλογη 
πεποίθηση, στην αιδώ και στην ενοχή, στην απαρέσκεια και στην αποδοκιμασία, 
στην απλή απόρριψη και στην αποδοχή ευθυνών» (Williams, 2009, σ. 312).  

Το ερώτημα είναι αν και με ποιον τρόπο αυτός ο αξιόλογος ηθικός βίος θα μπορούσε να 
αποτελέσει παιδευτικό αγαθό. Παρά την αναζωπύρωση της σχετικής επιστημονικής 
συζήτησης τα τελευταία χρόνια (Lapsley & Narvaez, 2004; Nucci, 2008), το ερώτημα 
παραμένει ανοιχτό, δεδομένου μάλιστα ότι, διεθνώς, η ηθική εκπαίδευση βρίσκεται στις 
παρυφές των αναλυτικών προγραμμάτων (Schuitema, Dam & Veugelers, 2007) και στη 
χώρα μας, με εξαίρεση τη συμβολή της χριστιανικής ηθικής, είναι διαχρονικά 
περιθωριοποιημένη. Εξάλλου, κατά τους προηγούμενους αιώνες, παρά τη διάδοσή της, 
περιοριζόταν στη χρηστομάθεια, σε καταλόγους αρετών και ηθικών χρεών και στην 
εκμάθηση κοινωνικών ρόλων (Βαχάρογλου, 2013).  

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει την αναγκαιότητα για μια σύγχρονη ηθική 
εκπαίδευση και να διερευνήσει τη σχετική στοχοθεσία. Είναι χωρισμένη σε δύο βασικά 
μέρη: στο πρώτο, με βάση εμπειρικές έρευνες του συγγραφέα και τη συστηματική 
καταγραφή της διδακτικής του εμπειρίας αναλύονται τρείς παρατηρήσεις που 
καταδεικνύουν την απουσία ηθικής εκπαίδευσης στο σχολείο και την ανάγκη καλλιέργειάς 
της. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, στο δεύτερο μέρος αναδεικνύονται τρείς 
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θεμελιώδεις έννοιες συναφείς με την ηθικότητα: ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού και 
ευθύνη, οι οποίες αναλύονται με βάση τον νεότερο φιλοσοφικό στοχασμό και την 
ψυχολογική έρευνα και συστήνονται ως πυλώνες για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση. Στα 
συμπεράσματα γίνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση στη συσχέτιση των τριών εννοιών.          

Εμπειρικές παρατηρήσεις σχετικές με την απουσία ηθικής εκπαίδευσης στο 
σχολείο   

1η παρατήρηση: Ελλιπής ηθικός προβληματισμός 

Το φθινόπωρο του 2014 ετέθη από τον συγγραφέα σύντομο ερωτηματολόγιο σε 
εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Θεσσαλονίκης που διδάσκουν κοινωνικές επιστήμες, σε επίσημη 
ενημέρωση/ημερίδα για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων. Το ερωτηματολόγιο, 
μέσω ποσοτικών ερωτήσεων, διερευνούσε τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
εντάσσουν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματός τους την πραγμάτευση αξιών 
(κοινωνικών, πολιτικών, ατομικών). Το 62,9% των 132 συνολικά εκπαιδευτικών του 
δείγματος απάντησαν αρνητικά, το 20,0% θετικά, ενώ το 77,1% υποστήριξαν ότι διδάσκουν 
αξίες μέσα από την έμπρακτη στάση ζωής και το παράδειγμά τους στο σχολείο. (Σχήμα 1).  

Σχήμα 1. Βαθμός καλλιέργειας αξιών στα μαθήματα κοινωνικών επιστημών 

Πηγή: Επεξεργασία ερωτηματολογίων 

Η πρώτη, ακολούθως, παρατήρηση που συναντά την ευρεία αποδοχή των ερευνητών 
διεθνώς είναι ότι, για διαφόρους λόγους, ζητήματα ηθικής και αξιών που, είτε εμφανίζονται 
στο πλαίσιο ενός διδακτικού αντικειμένου, είτε εκπορεύονται από τη βιωμένη σχολική 
εμπειρία των μαθητών δε γίνονται, συχνά, αντικείμενο συζήτησης και άρα απουσιάζουν 
από το πεδίο του κριτικού τους στοχασμού (Sprod, 2001; Nucci, 2008; Σακελλαρίου, 2010). 
Αυτό σημαίνει ότι, αφενός, καίρια και αμφιλεγόμενα ηθικά ζητήματα στο επίπεδο της 
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μακρο-κοινωνίας (βιοηθική, επιχειρηματική ηθική, περιβαλλοντική ηθική κ.α.) και, 
αφετέρου, ζητήματα στο επίπεδο της μικρο-κοινωνίας του σχολείου δε γίνονται αντικείμενο 
ηθικού προβληματισμού (Nucci, 2008). Έτσι, ενώ οι μαθητές ψηλαφούνε εμπειρικά μια 
γενικόλογη έννοια ηθικότητας μέσα από το πλέγμα σχέσεων στις οποίες είναι ενταγμένοι, 
σαν ένα κάλεσμα προς το ηθικά ορθό που εδράζεται στις μορφές κοινωνικοποίησής τους, η 
έννοια αυτή παραμένει γνωστικά απροσπέλαστη όσο δε γίνεται αντικείμενο ενασχόλησης 
του λόγου (Hansen, 1995). 

Η απουσία ηθικού προβληματισμού δε στερεί μόνο από τους μαθητές τον αφυπνιστικό, για 
τις συνειδήσεις τους, χαρακτήρα του ερωτήματος ποιος βίος είναι ηθικός, καταδεικνύει, 
επίσης και την αδυναμία του σχολείου να ανταποκριθεί στην εκφρασμένη ανάγκη τους και 
το ενδιαφέρον που δείχνουν για ζητήματα ηθικής, αξιών και ορθής πράξης. Ο Sprod (2001) 
υπογραμμίζει σχετικά ότι οι έφηβοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για διλημματικές καταστάσεις 
στις οποίες συγκρούονται, από τη μία πλευρά, η πρόθεσή τους για ηθικά ορθή 
συμπεριφορά και, από την άλλη, η ικανοποίηση των προτιμήσεών τους. Πολλοί έφηβοι, 
αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ ενός ισχυρού αισθήματος ηθικής και μιας αναδυόμενης 
ατομικότητας, προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι είναι. Επομένως, δεν ενδιαφέρονται 
μόνο για το ερώτημα τι είναι ορθό γενικά, αλλά για το τι είναι ορθό για τους ίδιους. 
Αναμφίβολα, η πραγμάτευση ηθικών ζητημάτων μπορεί να συμβάλλει στη βαθύτερη 
κατανόηση του εαυτού τους. Εντούτοις, όσο το σχολείο δεν τα θέσει προς συζήτηση δε 
βοηθά, ούτε παρωθεί τους εφήβους να ανακαλύψουν τον εαυτό και τις επιλογές τους.     

Η μεγάλη αντίφαση που, επιπλέον, εμφανίζεται είναι ότι η απουσία ηθικού 
προβληματισμού παρατηρείται εντός ενός κοινωνικού περιβάλλοντος, του σχολικού, το 
οποίο είναι πλήρες διαρκών, πλην έμμεσων ηθικών επιδράσεων. Οι επιδράσεις αυτές, ενώ 
διατρέχουν ολόκληρο το πλέγμα σχέσεων και συμπεριφορών που υπάρχουν στη σχολική 
μονάδα έχουν συμπτωματικό χαρακτήρα, δηλ., τις περισσότερες φορές, δεν εμπίπτουν στο 
πλαίσιο του παιδευτικού ρόλου των εκπαιδευτικών (Jackson,  Boostrom & Hansen, 1993; 
Sprod, 2001). Δεδομένου, μάλιστα, ότι το σχολείο δεν παρουσιάζει μια συνεκτική ηθική 
στάση, η απουσία ηθικών ερωτημάτων και του σχετικού διαλόγου κάνουν το σχολείο να 
μιλάει «με τη φωνή της Βαβέλ».     

Σταδιακά, οι μαθητές αναπτύσσουν μια σειρά ηθικών στάσεων. Όσο οι στάσεις αυτές 
μένουν εκτός της ερμηνευτικής του λόγου, δεν αποκτούν στέρεα θεμελίωση, αλλά είναι, 
συχνά, αποτέλεσμα π.χ., μιμητισμού, απολυτότητας, επιβολής, ακατέργαστης 
συναισθηματικής πειθούς, άκριτης υιοθέτησης των παραδεδομένων αξιών και άλλων 
παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ηθικά ετερόνομων προσώπων (Piaget, 
1948; Kohlberg, 1984). Ως προς την άκριτη υιοθέτηση αξιών, ο Piaget (2000) υποστηρίζει ότι 
ευθύνεται για την αδυναμία των μαθητών να απαλλαχθούν από τον εξαναγκασμό που 
επιβάλλουν διάφορες κοινωνικές ομάδες στην ενήλικη ζωή τους.  

Η πιο ανησυχητική, εντούτοις, συνέπεια του ελλιπούς ηθικού προβληματισμού είναι αυτό 
που ο Sprod (2001) ονομάζει ηθική αδιαφορία: το γεγονός, δηλ., ότι οι μαθητές ενδέχεται 
να πιστέψουν ότι οι ηθικές κρίσεις και επιλογές και ευρύτερα η συγκρότηση μιας ηθικής 
ταυτότητας δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ή κατά τον Wringe (2006), η επιθυμία να πράξουν 
το ηθικά ορθό δεν τίθεται καν ως ζήτημα.  

Η κριτική εξέταση ηθικών ζητημάτων ανοίγει ένα σύμπαν δυνατοτήτων για την κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο είμαστε και υπάρχουμε (Wringe, 2006). Άλλωστε, η ίδια η πράξη 
του διαλόγου συνιστά ηθικό γεγονός: ο Χάμπερμας (1997) συσχετίζει την αναζήτηση της 
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αλήθειας και την ιδανική κατάσταση ομιλίας (διαλόγου) -η οποία επιτάσσει την ελεύθερη 
πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στην επιχειρηματολογία- με τη δυνατότητα 
καθολίκευσης των ηθικών κανόνων. 

2η παρατήρηση: Ηθική ετερονομία και ασθενής ατομική ευθύνη  

Το 2015 διεξήχθη σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης διαγωνισμός κοινωνικών επιστημών υπό την 
οργανωτική επιμέλεια του γράφοντος, με συμμετοχή 276 μαθητών από 21 σχολεία 6 νομών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων και με αφορμή 
δημοσιοποίηση έρευνας για βασανιστήρια στα οποία οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ 
υπέβαλλαν υπόπτους για τρομοκρατία, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε ένα 
ηθικό δίλημμα σχετικό με το αν πρέπει η όχι να βασανίζονται κρατούμενοι με στόχο να 
αποσπαστούν πληροφορίες που είναι πιθανό να αποσοβήσουν τρομοκρατικά χτυπήματα. 
Ακολούθως, οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν με βάση τη μεθοδολογία της ομάδας του L. 
Kohlberg (Colby et al., 1987), ώστε να διαπιστωθεί αν αντιστοιχίζονται σε ετερόνομο ή 
αυτόνομο ηθικό τύπο1. Από τις απαντήσεις του προέκυψε ότι το 64,2% των απαντήσεων 
αντιστοιχούσαν σε ετερόνομο ηθικό τύπο2.     

Η ετερονομία των ηθικών κρίσεων διαπιστώνεται και από διαφορετική σκοπιά: από 
συστηματική καταγραφή για δύο συνεχή έτη (2012-2014) των αιτιολογήσεων των μαθητών 
σε ζητήματα και περιστατικά ηθικής υφής (π.χ., παραβίαση κανόνων, ποινές, απόδοση 
ευθυνών κ.α.) που προέκυπταν από την καθημερινότητα του σχολείου, φαίνεται ότι η 
αιτιολόγηση μιας ηθικής πράξης ή επιλογής γίνεται, συχνά, με βάση την επικρατούσα 
κοινωνική πρακτική ή σύμβαση της τάξης ή της παρέας, ανεξαρτήτως αν αυτή εδράζεται σε 
ισχυρά, ηθικής υφής, κριτήρια. Η συνηθέστερη μορφή αιτιολόγησης περιείχε φράσεις 
όπως: «Όλοι το ίδιο κάνουν», «δεν το έκανα μόνο εγώ» ή «αφού το κάνουν όλοι γιατί λέτε 
μόνο εμένα;», κλπ. Τούτο καταδεικνύει μια σοβαρή αδυναμία των μαθητών να 
εξατομικεύσουν την ευθύνη που ενέχει μια επιλογή ή πράξη στο πλαίσιο της ομάδας 
(Sternberg, 2013). Αυτό σημαίνει ότι η ηθικότητα μιας πράξης κρίνεται, συχνά, από τον 
βαθμό αποδοχής ή απόρριψής της από την ομάδα, δηλ., το ατομικό κριτήριο αξιολόγησης 
της ηθικής ορθότητας ταυτίζεται με αυτό της ομάδας. Επομένως, και η ατομική ευθύνη 
προσδιορίζεται με αναφορά στην ηθική της ομάδας και όχι σε μια αυτόνομα 
προσδιορισμένη έννοια ατομικής ευθύνης. Ακολούθως, η αδυναμία αναγνώρισης και 
ανάληψης της ατομικής ευθύνης μετατρέπεται σε πρόβλημα ηθικής αυτονομίας. Το 
πρόβλημα μεγεθύνεται, όταν ο μαθητής ενσωματώνεται πλήρως στην ηθική της ομάδας, 
καθώς ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να μη μάθει να σκέφτεται ελεύθερα, να μη 
διαμορφώνει αυτόνομα την ηθική του (Piaget, 2000). 

                                                      
1
 Για μια συνοπτική περιγραφή των εννοιών αυτόνομος και ετερόνομος ηθικός τύπος και της μεθοδολογίας 

για την εκτίμησή τους βλ. παρακάτω στο ίδιο άρθρο. Για μια αναλυτική περιγραφή βλ. Colby et al. (1987) και 
Πουρκό (1990). Εδώ, εν συντομία αναφέρουμε ότι αυτόνομος τύπος είναι αυτός ο οποίος διαθέτει υψηλό 
βαθμό διαίσθησης σε σχέση με τη γνωστική δομή του 6

ου
 και ανώτερου σταδίου ηθικής ανάπτυξης (Ηθικές 

αρχές καθολικού κύρους) στη φημισμένη ταξινομία των έξι σταδίων ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg. Αντίθετα, 
ο ετερόνομος τύπος έχει χαμηλό βαθμό διαίσθησης. Η εκτίμηση των ηθικών τύπων βασίστηκε στην ανάλυση 
του Kohlberg, διότι, σε αντίθεση με άλλες (π.χ., του Piaget), έχει προσδώσει στην αναπτυξιακή τυπολογία 
«αυτόνομος-ετερόνομος τύπος» εμπειρική διάσταση και άρα δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης.   

2
 Η σύγκριση του ποσοστού αυτού με εκείνα άλλων ερευνών δεν είναι δόκιμη, καθώς είναι διαφορετικά τα 

διλήμματα βάσει των οποίων υπολογίστηκαν. Και υπό αυτή, όμως, την αίρεση, το ποσοστό είναι 
αξιοσημείωτο (Colby et al., 1987). 
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Το είδος της ηθικής αιτιολόγησης που εκφράζουν οι μαθητές είναι πιθανό να οφείλεται σε 
διάφορες αιτίες: π.χ, στο στάδιο ηθικής ανάπτυξης που βρίσκονται (Kohlberg, 1984), στον 
φορμαλισμό των ηθικών κανόνων (Dewey, 1909), στην αμφισβήτηση των επίσημων 
φορέων εξουσίας και της ηθικής τους στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν την ατομική 
τους ταυτότητα (Eccles & Roeser, 2003), κ.α.. Δεδομένου, όμως, ότι η ομάδα (οικογένεια, 
συγγενείς, κοινότητα) είναι διαχρονικά κομβικής σημασίας για τη συλλογική ζωή των 
Ελλήνων, η βαθύτερη ανάλυση της δεύτερης παρατήρησης απαιτεί να ανατρέξουμε -εδώ 
αδρομερώς- σε βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου 
κοινωνικοποιούνται οι μαθητές.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο μιας τέτοιας προσέγγισης παρέχει ο χώρος της πολιτισμικής 
ψυχολογίας. Ερευνητές του πεδίου αυτού (Shweder, 1999) θεωρούν ότι οι αντιλήψεις για 
τον εαυτό και την ηθικότητα μεταβιβάζονται μέσω της πολιτισμικής ιδεολογίας και των 
κοινωνικών πρακτικών μιας συλλογικότητας. Με βάση αυτήν την παραδοχή γίνεται 
διάκριση μεταξύ ατομοκεντρικών και κοινωνιοκεντρικών κοινωνιών. Στις πρώτες (Β. 
Αμερική και Β. Ευρώπη), ο εαυτός εκλαμβάνεται ως αυτόνομος, γεγονός που συνδέει την 
ηθικότητα με τα ατομικά δικαιώματα και την ισότητα. Στις δεύτερες (Ασία, Ν. Αμερική και 
Αφρική), ο εαυτός εκλαμβάνεται ως κοινωνικά προσδιορισμένος, δηλ. προσδιορίζεται μέσα 
από την αλληλεπίδραση των μελών της συλλογικότητας (Markus & Kitayama, 1991).  

Η πιο διαδεδομένη μορφή κοινωνικής οργάνωσης στον ελληνικό χώρο, από την αρχαιότητα 
μέχρι και τις αρχές του 20ου αι., είναι αυτή της κοινότητας (Καραβίδας 1981; Labrianidis & 
Sykas, 2012). Παρά την ποικιλία των παραλλαγών τους, οι κοινότητες συγκεντρώνουν 
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (Πανταζόπουλος, 1990; Παπαταξιάρχης, 1990; Νιτσιάκος, 
2003; Συκάς, 2014): α) οι διαπροσωπικές-συγγενικές σχέσεις αλληλογνωριμίας διατρέχουν 
και οριοθετούν το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων (οικονομικών, παραγωγικών, 
εργασιακών), β) η ατομικότητα (ως αντίληψη και συμπεριφορά) τελεί υπό τη στενή 
εποπτεία του κοινωνικού ελέγχου και κανόνα, είτε εξωτερικού, είτε ως εσωτερικευμένης 
στον ψυχισμό κάθε μέλους της συλλογικότητας διεργασίας (Mead, 1934), να προσαρμόζει 
τις επιλογές και τη συμπεριφορά του στον κοινωνικά προσδιορισμένο του ρόλο και αξίες. 
Κυρίως, η σύνολη πραγματικότητα νοηματοδοτείται ως προς το περιεχόμενο και την αξία 
της μέσα από τη λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων και, ανεπίγνωστα ή συγγνωστά, 
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.  

Αναμφίβολα, η κοινοτική οργάνωση παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων 
(αλληλοβοήθεια, φροντίδα για τον αναξιοπαθούντα, προσωπικός χαρακτήρας του 
(οικονομικού) κεφαλαίου και πολυδραστηριότητα που αμβλύνουν τις ταξικές αντιθέσεις, 
λειτουργίες άμεσης δημοκρατίας) αλλά και παθογενειών (έλλειψη ανεκτικότητας στη 
διαφορετικότητα, τοπικισμός, οικογενειοκρατία και αναξιοκρατία, κυρίως, αναγωγή της 
κοινοτικής ηθικής σε καθολικό κριτήριο αξιολόγησης της ηθικότητας κάθε μέλους της) 
(Καραβίδας, 1981; Παπαταξιάρχης, 1990).       

Μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους τον 19ο αι., σταδιακά, οι ελληνικές κοινότητες 
παρακμάζουν. Η στροφή του σε μια δυτικού τύπου κρατική οργάνωση η οποία, γενικότερα, 
χαρακτηρίζεται από την υποχώρηση των διαπροσωπικών σχέσεων και του εθιμικού δικαίου 
και την επικράτηση απρόσωπων θεσμών (Στρέγερ, 2013) έμεινε ασυντέλεστη για 
διαφόρους λόγους, των οποίων η εξέταση διαφεύγει των ορίων της παρούσας μελέτης. 
Επιπρόσθετα, ενώ η δυτικού τύπου κρατική οργάνωση έχει ως πυρηνική μονάδα το άτομο 
και την ανάπτυξη της ατομικότητάς του, αξιακό σημείο αναφοράς της ελληνικής κοινωνίας 
εξακολούθησε να είναι οι σχέσεις στο επίπεδο της οικογένειας και της μικρής ομάδας 
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(Πανταζόπουλος, 1990; Ράμφος, 2000; Συκάς, 2014). Επομένως, και η ίδρυση του νεότερου 
κράτους ερχόταν να συναντήσει ατομικότητες και κοινωνικές σχέσεις που έλκυαν την 
καταγωγή του από παρελθούσες μορφές κοινωνικών δομών. Αποτέλεσμα υπήρξε η 
διαχρονική εμπιστοσύνη των Ελλήνων στις διαπροσωπικές και αδιαμεσολάβητες σχέσεις 
(οικογένεια, κοινότητα) και η δυσπιστία τους απέναντι στις απρόσωπες θεσμοθετημένες 
σχέσεις (π.χ. κράτος)3.  

Η παραπάνω ιστορική πορεία είχε μια σειρά συνεπειών: στο ατομικό επίπεδο συνέβαλλε 
στην καλλιέργεια μιας ετερόνομης ηθικής βασισμένης στην ομάδα και, στο κοινωνικό, στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, συχνά, εις βάρος του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. 
Επίσης, στο ασύμπτωτο μεταξύ του πλαισίου κοινωνικοποίησης και των απαιτήσεων 
ατομικότητας και θεσμικών σχέσεων ενός σύγχρονου, δυτικού τύπου κράτους αντιστοιχεί 
ένα άλλο ασύμπτωτο, μεταξύ αξιακών προτύπων που συχνά προτάσσονται (π.χ., λιτός και 
αυθεντικός οικογενειακός βίος των προηγούμενων γενεών) και χαρακτηριστικών του 
σύγχρονου τρόπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας (π.χ., επίδειξη lifestyle). Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει με τη σειρά του ένα είδος συμβολοποίησης των αξιών, με την έννοια της 
μετατροπής τους σε ιστορικής και μόνο σημασίας προσδιορισμούς, προς τις οποίες 
υφίσταται μεν συναισθηματική εγγύτητα, αλλά, ταυτόχρονα, και αδυναμία να 
μετασχηματιστούν στο παρόν για τη νοηματοδότηση του σύγχρονου κοινωνικού βίου 
(Ράμφος 2000). Λειτουργούν, επομένως, ως στοιχείο αυτοαναγνώρισης και ενότητας με την 
ομάδα και το παρελθόν, αλλά όχι και ως εφαλτήριο για έμπρακτο ηθικό βίο στο παρόν. 
Τέλος, η πρόσδεση της ατομικής ηθικής σε αυτή της ομάδας παρέμεινε σταθερή και 
προσδιορίζει μια σειρά επιλογών στο δημόσιο βίο (π.χ. οικογενειοκρατία, πελατειακές 
σχέσεις) (Καραποστόλης, 2010).  

Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο οι προαναφερθείσες αιτιάσεις συνδέονται με την ασθενή 
ατομική ευθύνη που εξετάζεται εδώ. Κατά τον  Χάιντεγγερ (1978), όταν οι πολλοί της 
ομάδας παρέχουν όλες τις κριτικές και παίρνουν τις αποφάσεις αφαιρούν κάθε ευθύνη από 
το άτομο. Αν η προσήλωση στην ομάδα (με την έμπρακτη στάση αμοιβαιότητας των μελών 
της) διαιωνίζει την αναγόρευσή της σε ύψιστη αξία και μέτρο αποτίμησης αξιών και, 
ταυτόχρονα, η από κοινού με την ομάδα πίστη του ατόμου σε συμβολοποιημένες αξίες 
επικυρώνει την ορθότητα του ηθικού του προσανατολισμού, αποκρύβοντας, συγχρόνως, 
την ασυμβατότητα που συχνά παρουσιάζει με τις επιλογές του στον ατομικό βίο, δεν 
υπάρχει εύφορο έδαφος για να ανθίσει η ατομική ευθύνη. Η βεβαίωση της ηθικής του από 
την ομάδα στο συμβολικό επίπεδο δεν επιτρέπει την ανάδυση της ατομικής ευθύνης στο 
επίπεδο του πραγματικού. Η ιστορική αναπαραγωγή αυτού του πλαισίου κοινωνικοποίησης 
υπό μορφή πολιτισμικής ιδεολογίας δείχνει ότι η προσήλωση στην ομάδα και η 
συνακόλουθη ασθενής ατομική ευθύνη μεταφέρονται διαχρονικά μέχρι και τους μαθητές 
της σύγχρονης Ελλάδας. 

3η Παρατήρηση: Δίνονται περιορισμένες ευκαιρίες βίωσης του εαυτού ως ενιαίου 

Η παρατήρηση αυτή εδράζεται σε συστηματική καταγραφή δεδομένων της διδακτικής 
εμπειρίας του γράφοντος. Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας των δύο πρώτων τάξεων του 

                                                      
3
 Σε έρευνα της Public Issue (2009), μετά την υγεία, οι Έλληνες ιεραρχούν ως πρώτη κοινωνική αξία αυτή της 

οικογένειας. Αντίθετα, ο εθελοντισμός που δηλώνει την προσφορά στον άγνωστο άλλο βρίσκεται στη 18
η
 από 

τις 24 αξίες που παρέθετε η έρευνα. Παράλληλα, η διαφθορά στον δημόσιο βίο και ο βαθμός εμπέδωσής της 
στους πολίτες είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη (European Commission, 2014). 
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Λυκείου, τίθετο τα δύο τελευταία χρόνια προς συζήτηση στους μαθητές πανελλαδική 
δημοσκόπηση που διερευνούσε την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων και συγκεκριμένα, 
αν ψηφίζουν με κριτήριο το ατομικό τους όφελος ή το καλό της χώρας. Το 88,6% των 
ερωτώμενων της δημοσκόπησης απάντησαν ότι οι ίδιοι ψηφίζουν με γνώμονα το κοινό 
καλό και το 59,2% ότι οι συμπατριώτες τους ψηφίζουν με γνώμονα το ατομικό συμφέρον. 
Στη συζήτηση που ακολουθούσε οι μαθητές επεσήμαιναν την αντίφαση ανάμεσα στον 
τρόπο που «απενοχοποιούμε την ατομική πολιτική μας συμπεριφορά και ενοχοποιούμε 
αυτή των υπόλοιπων ψηφοφόρων» και τις αρνητικές συνέπειες αυτής της αντίληψης στην 
πολιτική κατάσταση της χώρας. Στη συνέχεια τίθετο το ερώτημα με ποιο κριτήριο ψηφίζουν 
οι ίδιοι οι μαθητές στις εκλογές των δεκαπενταμελών συμβουλίων του σχολείου. Από τις 
απαντήσεις τους προέκυπτε σταθερά (έτη καταγραφής: 2013-2016), ότι άνω του 70% των 
μαθητών ψήφιζαν φίλους και συμμαθητές/τριες που συμπαθούσαν, ενώ μόνο το 10-15% 
αυτών ψήφιζαν με κριτήριο την ικανότητα του υποψηφίου και το καλό της τάξης. 
Παρόμοιες αντιφάσεις καταγράφουν και άλλοι συγγραφείς: Ο Sprod (2001) αναφέρει το 
παράδειγμα μαθητών που εξηγούν επαρκώς τους λόγους για τους οποίος δεν πρέπει να 
ενοχλούμε τους άλλους, αλλά στο διάλειμμα ταλαιπωρούν με εξεζητημένα πειράγματα 
συμμαθητές του. Ο Sternberg (2013) εξηγεί ότι, συχνά, οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι ηθικές 
επιταγές βρίσκουν εφαρμογή μόνο στους άλλους και όχι στους ίδιους.   

Οι παραπάνω αντιφάσεις, η βαθύτερη θεμελίωση των οποίων απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση, επισημαίνουν την αδυναμία του σχολείου να δώσει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να βιώσουν και να εποπτεύσουν τον εαυτό τους ως ενιαίο. Με τούτο εννοούμε ότι 
διαφορετικές πτυχές του εαυτού των μαθητών (κρίση, συναισθήματα, συμπεριφορά) δεν 
συνενώνονται στον ορίζοντα της ενικότητάς του, αλλά εκλαμβάνονται ως διακριτές 
διαστάσεις του. Π.χ., η γνωστική πλευρά του εαυτού (αυτή που του επιτρέπει να κρίνει) δε 
συνδέεται επαρκώς με τη συμπεριφορική (αυτή που του δίνει τη δυνατότητα να πράξει 
σύμφωνα με την προηγηθείσα κρίση του, π.χ. στο παράδειγμα των εκλογών των 
δεκαπενταμελών συμβουλίων). Επομένως, και οι ποικίλες πλευρές της σχολικής εμπειρίας 
δεν τίθενται υπό το φως του ενικού εαυτού κάθε μαθητή. Στο επίπεδο της ηθικής, αυτό 
σημαίνει ότι ζητήματα που θίγονται στο πλαίσιο ενός μαθήματος, παραμένουν, συνήθως, 
στο επίπεδο της θεωρητικής επεξεργασίας, χωρίς να συνδέονται με τη ζώσα 
πραγματικότητα του μαθητή και τον ιδιαίτερο εαυτό του. Αντίστροφα, το καθημερινό 
συμβάν με ηθικές προεκτάσεις που πηγάζει από τη σχολική εμπειρία, το σχολείο δεν τους 
παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να το επανεκθέσουν στη βάσανο του ηθικού 
στοχασμού και της αυτοκατανόησης, αλλά παραμένει στην περιοχή του 
παραπρογράμματος και της παρέας και, αναμφίβολα, εκτός διδακτικής πράξης (Wringe, 
2006). Το ζήτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστούμε ότι η ανάπτυξη 
της ατομικής ταυτότητας του εφήβου συνίσταται στο να έχει επαρκή επίγνωση όλων των 
διαστάσεων του εαυτού (γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές), καθώς και των 
μέσων εκείνων προκειμένου να ρυθμίζει και να τροποποιεί τον εαυτό του (Zimmer-
Gembeck & Collins, 2003). 

Η απουσία βιώματος ενικότητας του εαυτού μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά αιτιών, όπως 
ο βερμπαλισμός της επίσημης εκπαίδευσης και η παραμέληση της αυτενεργού και 
πραξιακής της διάστασης (Dewey, 1909; Piaget, 2000). Στην απουσία, επίσης, συστηματικής 
αναζήτησης απαντήσεων σε θεμελιώδη ερωτήματα: «ποιος θα ήθελα να είμαι», «ποιον βίο 
αξίζει να ζω» κ.α.. Ανεξαρτήτως των αιτιών, η απόσταση των διαφορετικών πτυχών του 
εαυτού συντελεί στην ανάπτυξη προσωπικοτήτων, στις οποίες η ανακολουθία κρίσης και 
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πράξης συνιστά σταδιακά σταθερό διακριτικό τους γνώρισμα (Sternberg, 2013). H παγίωση, 
περαιτέρω, της παραπάνω διάκρισης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση πολιτών με 
ασθενή ηθική ταυτότητα, υπό την έννοια ότι η ηθική ταυτότητα δεν υποκινεί σε ηθική 
δράση (Blasi, 2004): π.χ. ομνύουν στην αξιοκρατία και συγχρόνως αναζητούν τα 
ευεργετήματα των πελατειακών σχέσεων. 

Ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού, ευθύνη: βασικές συνιστώσες της 
ηθικότητας, βασικοί άξονες μιας σύγχρονης ηθικής εκπαίδευσης  

Τρεις είναι οι σχετικές με την ηθικότητα έννοιες με τις οποίες συνδέονται οι παραπάνω 
παρατηρήσεις: ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού και ευθύνη. Το περιεχόμενο και η 
σημασία των εννοιών αυτών, που έχουν απασχολήσει έντονα τον ηθικό στοχασμό, 
αναλύονται παρακάτω με βάση τη νεότερη φιλοσοφία και ψυχολογία. Ακολούθως, οι 
έννοιες αυτές περιγράφονται ως άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να 
αρθρώνεται η στοχοθεσία ενός σύγχρονου προγράμματος ηθικής εκπαίδευσης.   

Η πλευρά της νεότερης φιλοσοφίας 

Κατά τον Kant (1984) η αυτονομία κατοχυρώνεται στη δυνατότητα της βούλησης να είναι η 
ίδια νόμος στον εαυτό της, να θέτει, δηλαδή, μέσω του πρακτικού λόγου τους νόμους στους 
οποίους εθελουσίως υποτάσσεται. Η αυτονομία της βούλησης βεβαιώνει την εσωτερική 
ελευθερία του ανθρώπου και είναι η μόνη αρχή πάνω στην οποία μπορούν να θεμελιωθούν 
όλοι οι γνήσιοι ηθικοί νόμοι. Το καθαυτό ηθικό, επεξηγεί ο Θεοδωρακόπουλος (2006), 
συνδέεται με τη νόηση και την προαίρεση και έτσι αποκτά αυτονομία που στηρίζεται στον 
πρακτικό νου. Δύο μάλιστα από τις διατυπώσεις της κατηγορικής προστακτικής 
αναφέρονται ακριβώς στην ηθική αυτονομία: «Πράττε μόνο έτσι, ώστε η θέλησή σου μέσω 
του γνώμονά της να μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη» 
και «πράττε σα να ήσουν πάντα, χάρη στους γνώμονές σου ένα νομοθετικό μέλος στο 
κράτος των σκοπών» (Kant, 1984). Η ηθική αυτονομία συνιστά μέγιστο επίτευγμα για τον 
άνθρωπο και αποτελεί για τον φιλόσοφο πρωταρχικό μέλημα της εκπαίδευσης (Wren, 
2008). 

Στον Χάιντεγγερ (1978) η αυτονομία μεταφέρεται από το πεδίο της νόησης σε αυτό της 
ύπαρξης. Ο άνθρωπος «ριγμένος» μέσα στην κοινή γνώμη των πολλών χάνει τον εαυτό του 
παρακούγοντάς τον. Η απώλεια του εαυτού αίρεται μέσα από την ηθική συνείδηση. Η 
ηθική συνείδηση δεν αποτελεί ψυχική ικανότητα, αλλά γεγονός της ύπαρξης που εδράζεται 
στον Λόγο4 και (προσ)καλεί τον άνθρωπο στην επαφή με τον πιο δικό του εαυτό, θραύοντας 
τον «θόρυβο» των πολλών. Η ηθική συνείδηση διανοίγει, έτσι, την οδό στον άνθρωπο για 
την πιο δική του εαυτότητα, για την εύρεση του πιο αυθεντικού εαυτού του. Είναι η φωνή 
του αληθινού εαυτού του ανθρώπου που τον ανακαλεί πίσω στον εαυτό του. Εντούτοις, η 
ηθική συνείδηση δεν καλεί τον άνθρωπο να αποστραφεί τους πολλούς και να αποξενωθεί 
από αυτούς. Αντιθέτως, βρίσκοντας τον αυθεντικό του εαυτό μέσω της ηθικής συνείδησης, 
ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την αυθεντική συνύπαρξη (συναλληλία) με τους άλλους. 
Κατ’ ακολουθία, ο άνθρωπος «είναι η δυνατότητα να είσαι ελεύθερος για τη δυνατότητα 
του πιο δικού σου είναι» (σελ., 241) και σε αυτή θεμελιώνεται η ενικότητα του εαυτού του. 

                                                      
4
Στον Χάιντεγγερ, η ηθική συνείδηση είναι ομιλούσα, καλεί τον άνθρωπο ως αρθρωμένος λόγος.  
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Βάσει των παραπάνω, ο Χάιντεγγερ προτείνει κρατικό παιδαγωγικό μέλημα να αποτελέσει 
η «αποσύνθεση», όπως γράφει, «της στοιχειώδους κοινής γνώμης», ώστε να επιτευχθεί η 
ατομικότητα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.    

Ο Λεβινάς (2012) ασκεί κριτική στους παραπάνω προσδιορισμούς της ατομικότητας-
αυτονομίας, για το γεγονός ότι την οικειοποίηση και την ταύτιση του είναι-εαυτού την 
εξαντλούν στη γνωστική του και μόνο προσπέλαση. Σε αντιδιαστολή, θεωρεί ότι στη γνώση 
υπάρχει πάντα συμφωνία ανάμεσα στη σκέψη και στο υποκείμενο που σκέφτεται (Λεβινάς, 
2007). Έτσι, και μια αναστοχαζόμενη συνείδηση δε συνιστά άλλο από την αυτοβεβαίωσή 
της, από μια εσωτερική αναδίπλωση, ένα «κοίταγμα στον καθρέφτη» μέσω του οποίου 
επιβεβαιώνεται ως συνείδηση του εαυτού και απόλυτο είναι. Δε συνιστά άλλο από μια 
συνείδηση που θριαμβολογεί στη βεβαίωση του εαυτού της και εφησυχάζει μέσα σε αυτόν 
(Λεβινάς, 2012). Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι από αυτή τη συνείδηση 
ατομικότητας απουσιάζει το πρόσωπο του Άλλου και οι ευθύνες που θέτει στο άτομο η 
συνύπαρξη μαζί του. Ακολούθως, το ερώτημα που πρέπει ο μοντέρνος άνθρωπος να θέσει 
μέσα στην επιβεβαίωση του είναι του ως εγώ, είναι, μήπως η ύπαρξή του στον κόσμο 
συνιστά σφετερισμό της ύπαρξης άλλων ανθρώπων, τόσο αυτών που υποφέρουν π.χ. στο 
Τρίτο κόσμο και για τους οποίους ήδη ευθύνεται, όσο και κάθε άλλου ανθρώπου που 
απλώς και μόνο παραβρίσκεται στον ίδιο κόσμο με αυτόν.  

Για τον Levinas (1991; Λεβινάς, 2012), συστατικό στοιχείο της ατομικότητας είναι η 
υπευθυνότητα, την οποία δεν προσδιορίζει συμβατικά, ως ευθύνη που έχω5 
προσερχόμενος σε μια συναλλαγή, ή ως ευθύνη που πηγάζει από πράξη ή παράλειψή μου. 
Πρόκειται για καταστατική προϋπόθεση της ύπαρξης που θέτει εμπρός μου το πρόσωπο 
του άλλου. Και μόνο η ύπαρξη του άλλου θέτει εμπρός μου τις υποχρεώσεις μου απέναντί 
του, θέτει μια εντολή, μια προστακτική να αναλάβω το βάρος της ύπαρξής του καταρχήν, 
που, ταυτόχρονα, σημαίνει να αναλάβω το βάρος της Ύπαρξης γενικά, το βάρος του κόσμου 
χωρίς να μπορώ να το μεταθέσω αλλού. Είμαι υπεύθυνος απέναντι στον άλλο για όσα του 
συμβαίνουν πέραν του ελέγχου ή των προθέσεών μου και πέραν των συναισθημάτων μου 
για αυτόν. Είμαι υπεύθυνος στο πλαίσιο μιας, συχνά, ασύμμετρης διυποκειμενικής σχέσης 
που σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνος χωρίς να αναζητώ ανταλλάγματα και αμοιβαιότητα. Η 
αμοιβαιότητα είναι δική μου υπόθεση (Λεβινάς, 2007). Η αναγνώριση αυτής της ευθύνης 
στο πεδίο της ύπαρξης και όχι στο πεδίο της νόησης είναι που συγκροτεί την 
υποκειμενικότητα. Ως εκ τούτου, πριν από οτιδήποτε άλλο, ο άνθρωπος είναι ύπαρξη για 
τον άλλον και επομένως η πρωταρχική του υπόσταση είναι ηθική. Και η ηθική ευθύνη είναι 
η ουσιαστική, πρωταρχική και θεμελιώδης δομή της υποκειμενικότητάς του. Η επίτευξη της 
υποκειμενικότητας συνίσταται στην αμφισβήτηση του εαυτού, στη θέση του εν αμφιβόλω, 
ώστε να ανατραπεί η αυτοπαθής αναδίπλωση της συνείδησης στον εαυτό της που 
αφίσταται έτσι από τον άλλο και να ανοιχτεί στην ετερότητα του άλλου. Η σημασία της υπ’ 
αυτό το πρίσμα ευθύνης για την ηθική εκπαίδευση έγκειται στο γεγονός ότι θεωρεί την 
ηθικότητα πρωταρχικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων σχέσεων και σε αυτή θεμελιώνει την 
ατομική ευθύνη.  

                                                      
5
 Εδώ ακολουθούμε την πρωτοπρόσωπη περιγραφή του φιλοσόφου. 
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Η πλευρά της ψυχολογικής έρευνας 

Γύρω από τις έννοιες της ενικότητας, της αυτονομίας και της ευθύνης περιστρέφεται και η 
ψυχολογική έρευνα για την ηθική ανάπτυξη (κυρίως η γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή) και 
την ηθική ταυτότητα (νεότερες θεωρίες).  

Ο Piaget (1948; 2000) διακρίνει δύο διαφορετικά στάδια ηθικής ανάπτυξης, τα οποία 
αντιστοιχίζει σε διαφορετικές φάσεις της ηλικιακής ωρίμανσης των παιδιών: το ετερόνομο 
και το αυτόνομο στάδιο. Το πρώτο χαρακτηρίζει, μεταξύ άλλων, η πίστη του παιδιού στον 
αναλλοίωτο και ιερό χαρακτήρα των νόμων, στην επιβολή τους από τους ενηλίκους και σε 
ένα, επίσης έξωθεν επιβεβλημένο, αίσθημα καθήκοντος. Στο αυτόνομο στάδιο υποχωρεί ο 
εγωκεντρισμός του παιδιού και αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη διαφορετικών 
απόψεων, την προσαρμοστικότητα των νόμων, την ατομική ευθύνη και η γενικότερη ηθική 
του ανάπτυξη πηγάζει από τον αμοιβαίο σεβασμό που εδράζεται στις σχέσεις του με τους 
ενηλίκους και τους συνομήλικους. Δεδομένου ότι έμφυτη ηθικότητα δεν υπάρχει στο παιδί, 
ο ρόλος της ηθικής εκπαίδευσης στην καλλιέργειά της είναι σημαντικός και στόχος της θα 
πρέπει να είναι η δημιουργία αυτόνομων προσωπικοτήτων ικανών για συνεργασία και 
συνύπαρξη.  

Μετά τον Piaget, τη γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή για την ηθική θα σημαδέψει το σπουδαίο 
έργο του L. Kohlberg με την ευρύτατα γνωστή διατύπωση των έξι σταδίων της ηθικής 
ανάπτυξης. Όπως και για τον Piaget, έτσι και για τον Kohlberg η ηθική ανάπτυξη έχει 
γνωστικό χαρακτήρα (Πουρκός, 1990). Η ομάδα του Kohlberg παρατηρώντας ότι τα ηθικά 
στάδια δεν ερμηνεύουν επαρκώς τις παραλλαγές που παρουσιάζει η ηθική κρίση των 
ατόμων εντός των σταδίων, ανέπτυξε το μοντέλο των ηθικών τύπων: εντός κάθε σταδίου, 
πλην του πρώτου που εξ υπαρχής είναι ετερόνομο, κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάζει είτε 
έναν ετερόνομο (τύπο Α) ή έναν αυτόνομο ηθικό τύπο (τύπο Β) (Snarey & Samuelson, 2008). 
Η έννοια του ηθικού τύπου αναφέρεται στο περιεχόμενο της ηθικής κρίσης (όχι στη δομή 
της, όπως συμβαίνει με τα ηθικά στάδια), αντικατοπτρίζει τον βαθμό διαίσθησης ενός 
ατόμου σε σχέση με το έκτο στάδιο ηθικής ανάπτυξης (Ηθικές αρχές καθολικού κύρους) και 
βοηθάει στη σύνδεση ηθικής κρίσης και ηθικής πράξης. Ο χαρακτηρισμός των δύο τύπων 
γίνεται βάσει εννιά κριτηρίων, που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω (Σχήμα 2). Με τα 
κριτήρια αυτά αξιολογούνται οι απαντήσεις-ηθικές κρίσεις που δίνονται σε συγκεκριμένα 
ηθικά διλήμματα και από την αξιολόγηση αυτή προκύπτουν οι ηθικοί τύποι.  
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 Σχήμα 2. Κριτήρια χαρακτηρισμού ηθικών τύπων του L. Kohlberg 

Πηγή: Επεξεργασία από Colby et al. (1987) και Πουρκό (1990). 

Καμπή στην ψυχολογική έρευνα για την ηθικότητα και, ταυτόχρονα, απομάκρυνση από τη 
γνωστικο-αναπτυξιακή παράδοση αποτελεί το έργο του A. Blasi για τον εαυτό και την ηθική 
ταυτότητα. Αν και -σε συστοιχία με τη γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή- δέχεται ότι η λογική 
αποτελεί τον πυρήνα της ηθικής ζωής, θεωρεί ότι η ηθική συμπεριφορά προέρχεται από τη 
συγκρότηση μιας ηθικής ταυτότητας που εδράζεται σε βαθιά ριζωμένες στον εαυτό ηθικές 
υποχρεώσεις (Blasi, 2004; Lapsley, 2008). Αναλυτικότερα, κρίσιμες έννοιες που αναδύονται 
από το έργο του είναι αυτή της ηθικής ταυτότητας σε συνδυασμό με αυτές της ενικότητας 
(ή ακεραιότητας) του εαυτού και της υπευθυνότητας (που ορίζει διαφορετικά από τον 
Λεβινάς). O Blasi (1983; 2004) δεν εκλαμβάνει τον εαυτό ως αφηρημένη έννοια, όπως η 
προγενέστερη ψυχολογική έρευνα, αλλά ως υποκείμενο που δρα (agent) και το μελετά από 
τη σκοπιά της ατομικότητάς του. Με δεδομένο αυτό, η ηθικότητα συνιστά έναν τρόπο 
λειτουργίας του ατόμου ως ολότητα. Η ηθική λειτουργία απαιτεί, με τη σειρά της, ένα είδος 
προσωπικής υποκίνησης την οποία μπορούν να ενισχύσουν δύο διαδικασίες που 
συντελούνται στον εαυτό του ατόμου: από τη μία πλευρά η οικοδόμηση της θέλησης και 
από την άλλη η οικοδόμηση ηθικής ταυτότητας (Blasi, 2004).  

Η πρώτη συνιστά επιθυμία για ηθικότητα: μέσω της θέλησης, το άτομο αρχίζει σταδιακά να 
αποκτά ηθικής υφής συναισθήματα που το οδηγούν να ενδιαφέρεται για την ηθικότητα και 
να καθιστά τον εαυτό του υπεύθυνο για την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του ενδιαφέροντος 
στον καθημερινό του βίο. Ιδωμένη έτσι, η υπευθυνότητα είναι μια μορφή της θέλησης.  

Η δεύτερη περιλαμβάνει δυο επιμέρους διαδικασίες: κατά την πρώτη, το άτομο απαιτείται 
να οικειοποιηθεί ποικίλες πτυχές του εαυτού του γενικά: κρίσεις, συναισθήματα, 
συμπεριφορά και να επιλέξει εκείνες που επιθυμεί να αποτελούν τον πυρήνα του. Η 
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δεύτερη συνίσταται στην εκλογή και οικειοποίηση εκείνων των ηθικών αρχών και αξιών 
που το ενδιαφέρουν και οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στο να αποκτήσει συνολική 
αίσθηση του εαυτού και στην αυτοκατανόησή του (Blasi, 1983). Με άλλα λόγια, ένα άτομο 
έχει ηθική ταυτότητα στον βαθμό που τα παραπάνω στοιχεία ηθικότητας (αρχές, αξίες) 
αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτοκατανόηση και την πιο 
βαθιά αίσθηση του εαυτού του. Μέσα από αυτά αναγνωρίζει και ταυτοποιεί τον εαυτό του. 
Στο σημείο αυτό αναδύεται η έννοια και η σημασία της ενικότητας: η ενικότητα του εαυτού 
έγκειται στο γεγονός ότι οι πτυχές του εαυτού και τα στοιχεία ηθικότητας οργανώνονται 
ιεραρχικά και έτσι η αίσθηση του εαυτού αποκτά ενότητα. Στην προσπάθεια οικοδόμησης 
της ηθικής ταυτότητας η έννοια της ενικότητας συνυφαίνεται με αυτή της αυτονομίας. Η 
αυτονομία εδράζεται στην εμπρόθετη, εθελούσια και, επομένως, ανεπηρέαστη από 
εξωτερικούς καταναγκασμούς επιλογή εκείνων των πτυχών του εαυτού και των στοιχείων 
ηθικότητας που του δίνουν την αίσθηση ενότητας του εαυτού του. Άρα, η ενικότητα του 
εαυτού απαιτεί την αυτόνομη επιλογή και ενσωμάτωση πτυχών του εαυτού και στοιχείων 
ηθικότητας (Blasi, 2004).   

Η ως άνω προσδιορισμένη ηθική ταυτότητα είναι αυτή για την οποία το άτομο αισθάνεται 
υπεύθυνο και η οποία το ωθεί να δρα με τρόπο που θα διατηρήσει την εσωτερική του 
ενότητα, την αυτό-συνέπειά του, την ενικότητά του. Συνεπώς, για να προβεί το άτομο σε 
μια ηθική πράξη δεν αρκεί μόνο η κρίση του να την έχει εκτιμήσει ως ηθική, να την έχει, 
δηλαδή, εγκολπωθεί γνωστικά, αλλά η ίδια αυτή πράξη να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του εαυτού του. Το πέρασμα από την ηθική γνώση στην ηθική πράξη γίνεται μέσω της 
υπευθυνότητας, η οποία, συνδέοντας ηθική γνώση και πράξη, διασφαλίζει την ενικότητα. Η 
συγκρότηση ηθικής ταυτότητας είναι κομβικής σημασίας για την ηθική εκπαίδευση, καθώς 
οδηγεί το άτομο να αναλάβει ηθικές δεσμεύσεις τις οποίες δεν αισθάνεται ως επιλογές της 
περίστασης, αλλά ως απαραίτητη συνθήκη της ύπαρξης και της αναγνώρισης του εαυτού 
του. Σα να ομολογεί στον εαυτό του: «Είμαι αυτός. Δεν μπορώ να είμαι άλλος» (Blasi, 1983; 
2004; Lapsley, 2008). 

Ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού και ευθύνη ως άξονες της ηθικής εκπαίδευσης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, ένα σύγχρονο πρόγραμμα ηθικής εκπαίδευσης είναι 
σημαντικό να περιλαμβάνει ως στόχους την ηθική αυτονομία, την ενικότητα του εαυτού και 
την ευθύνη και να τους καλλιεργεί συνδυαστικά. Οι τρεις αυτές έννοιες-στόχοι είναι 
συστατικές της ηθικότητας, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ηθικής ταυτότητας και στο 
άνοιγμα του εαυτού στην ετερότητα του άλλου. Συγκεκριμένα:   

Ηθική αυτονομία: στηρίζεται στην έλλογη φύση του ανθρώπου και η καλλιέργειά της 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνωμόνων (Kant 1984), δηλ. κριτηρίων ηθικής πράξης από 
κάθε μαθητή ξεχωριστά και στην τήρηση του ηθικού νόμου. Ο Piaget (2000) υποστηρίζει 
την αυτόνομη ηθική ανάπτυξη των μαθητών μέσω των σχέσεων μαθητών-συνομηλίκων-
ενηλίκων. Από την παράδοση του Kohlberg προτάσσεται η καλλιέργεια της αυτόνομης 
ηθικής κρίσης και του ηθικού αναστοχασμού.  

Ενικότητα του εαυτού: Πρόκειται για την αίσθηση της ενότητας του εαυτού και κατά τον 
Blasi (1984; 2004) συνίσταται στην αυτόνομη επιλογή, οικειοποίηση και ιεράρχηση εκείνων 
των πτυχών του εαυτού και των στοιχείων ηθικότητας που συγκροτούν την ηθική του 
ταυτότητα. Η συγκρότηση ηθικής ταυτότητας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ηθική 
εκπαίδευση, διότι καθιστά την ηθικότητα αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο του 
εαυτού κάθε μαθητή.  
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Ευθύνη: Η αυτονομία και η ενικότητα στον βαθμό που εξαντλούνται σε μια γνωστική 
προσπέλαση του εαυτού ή συνιστούν μια κλεισμένη στον εαυτό διεργασία, οδηγούν σε μια 
αυτάρεσκη αυτοβεβαίωσή του. Προκειμένου ο εαυτός να ανοιχτεί στον άλλο και την 
ετερότητά του απαιτείται η καλλιέργεια της ευθύνης την οποία εδώ, ακολουθώντας τον 
Λεβινάς, ορίζουμε ως πρωταρχική υπαρκτική θέση απέναντι στον άλλο. Για την ηθική 
εκπαίδευση, τούτο σημαίνει την καλλιέργειά της ως καταστατικής προϋπόθεσης βάσει της 
οποίας το άτομο προσέρχεται στην οποιαδήποτε διανθρώπινη σχέση. Και μόνο το γεγονός 
της παρεύρεσης με τον άλλο στον ίδιο κόσμο το καθιστά υπεύθυνο απέναντί του, πριν από 
κάθε συναλλαγή ή ανταλλαγή. Η υπ’ αυτήν την έννοια ευθύνη κατατείνει σε μια αποδοχή 
της ηθικότητας των διανθρώπινων σχέσεων καταρχήν.  Συνιστά, έτσι, μια πρώτη αρνητική 
απάντηση στο καθοριστικό ερώτημα του Λεβινάς (2012), αν το άτομο μπαίνει στις ζωές των 
άλλων σαν σφετεριστής. Παράλληλα, προσανατολισμένες στην έννοια της ευθύνης, 
αυτονομία και ενικότητα αποκτούν το πλήρες ηθικό τους περιεχόμενο.   

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει την αναγκαιότητα και να διερευνήσει τη 
στοχοθεσία για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση. Η αναγκαιότητά της θεμελιώνεται σε τρείς 
παρατηρήσεις που προέκυψαν από έρευνες του συγγραφέα και τη συστηματική καταγραφή 
της διδακτικής του εμπειρίας και αφορούν στην απουσία ηθικής εκπαίδευσης στο σχολείο 
και στην ηθική κρίση των μαθητών: Η πρώτη, βασισμένη σε εμπειρική έρευνα που διεξήχθη 
σε διδάσκοντες κοινωνικών επιστημών, είναι ότι από τη διδακτική και εξωδιδακτική 
σχολική πραγματικότητα απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό ο ηθικός προβληματισμός, είτε για 
ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, είτε για ζητήματα της μικροκοινωνίας του σχολείου. Η 
δεύτερη εδράζεται, αφενός, σε εκτίμηση του ηθικού τύπου δείγματος μαθητών από τη Β. 
Ελλάδα και καταγράφει αξιοσημείωτο ποσοστό ετερόνομων ηθικών κρίσεων, αφετέρου, 
στη διδακτική εμπειρία του συγγραφέα και σχετίζεται με ένα στοιχείο ασθενούς ατομικής 
ευθύνης των μαθητών που αναδύεται κατά τις αιτιολογήσεις ηθικών επιλογών ή πράξεων 
στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Με τη συνδρομή της πολιτισμικής ψυχολογίας, το στοιχείο 
αυτό συνδέεται με διαχρονικά χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης στην ελληνική 
κοινωνία. Η τρίτη παρατήρηση –προερχόμενη και αυτή από τη διδακτική εμπειρία του 
γράφοντος- σχετίζεται με την αδυναμία του σχολείου να βοηθήσει τους μαθητές να 
βιώσουν τον εαυτό τους ως ενιαίο. 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτουν τρεις συναφείς με την ηθικότητα έννοιες: 
ηθική αυτονομία, ενικότητα εαυτού και ευθύνη, οι οποίες αναλύονται στο φως του 
νεότερου φιλοσοφικού στοχασμού και της ψυχολογίας και προτείνεται να αποτελέσουν 
στόχους για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση. Συνοπτικά, η καλλιέργεια της ηθικής 
αυτονομίας αποσκοπεί στην ελεύθερη αναζήτηση και επιλογή κριτηρίων ηθικής πράξης 
από κάθε μαθητή ξεχωριστά και στην αυτόνομη ηθική ανάπτυξη μέσω της καλλιέργειας της 
ηθικής του κρίσης και των σχέσεών του με συνομηλίκους και ενήλικες. Ενικότητα του 
εαυτού είναι η αίσθηση ενότητάς του. Σε συνδυασμό με την αυτονομία αποτελούν 
προϋπόθεση για τη συγκρότηση της ηθικής ταυτότητας του μαθητή, η οποία είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για την ηθική εκπαίδευση, διότι καθιστά την ηθικότητα 
αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο συγκρότησης και αναγνώρισης του εαυτού του. Στην 
παρούσα μελέτη η ευθύνη ορίζεται ως πρωταρχική υπαρκτική θέση απέναντι στον άλλο. Για 
την ηθική εκπαίδευση, τούτο σημαίνει την καλλιέργειά της ως καταστατικής προϋπόθεσης 
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κάθε διανθρώπινης σχέσης. Και μόνο το γεγονός της συνύπαρξης με τον άλλο καθιστά το 
άτομο υπεύθυνο απέναντί του. Η υπ’ αυτήν την έννοια ευθύνη σημαίνει κατάφαση και 
αποδοχή της ηθικότητας των διανθρώπινων σχέσεων καταρχήν.    

Οι τρεις παραπάνω έννοιες δε στοιχειοθετούν διακριτούς στόχους της ηθικής εκπαίδευσης 
αλλά αλληλένδετους και αλληλοτροφοδοτούμενους: η υπαρκτική ετοιμότητα ανάληψης της 
ευθύνης εδράζεται τόσο στην κρίση, όσο και στο συναίσθημα. Είναι επομένως νοητική και 
συναισθηματική συγχρόνως. Συνεπώς, η πλήρης της εκδίπλωση απαιτεί την ενικότητα του 
εαυτού, δηλ., τη θέση του όλου εαυτού στον υπηρεσία του στόχου της υπευθυνότητας. Υπ’ 
αυτό το πρίσμα, η υπευθυνότητα απαιτεί μια ενική εσωτερικότητα του ατόμου. Όπως, 
όμως, προαναφέρθηκε, η ενικότητα προϋποθέτει την αυτονομία προκειμένου να 
συγκροτηθεί η ηθική ταυτότητα του ατόμου. Το τρίπτυχο αυτονομία-ενικότητα-ευθύνη, με 
τις δύο πρώτες να απολήγουν στην ευθύνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ηθική 
εκπαίδευση, διότι ακριβώς, διατηρεί την ατομικότητα (του μαθητή) σε διαρκή σχέση με την 
ετερότητα του άλλου. Ακολούθως, η ηθική αυτονομία δεν εκδηλώνεται ως αυτάρεσκη 
επιβεβαίωση του εαυτού, αλλά ως εμπρόθετη ανταπόκριση στο κάλεσμα για συνύπαρξη 
που απευθύνει το πρόσωπο του άλλου. Στη διπλή αυτή αναφορά του εαυτού στον εαυτό, 
ως αυτονομία, και στον άλλο, ως ευθύνη, διευρύνονται τα όριά του (Θεοδωρακόπουλος, 
2006) και επαληθεύεται η ενικότητά του. Επιπρόσθετα, η συνδυαστική καλλιέργεια των 
τριών στόχων επιτρέπει, από τη μία πλευρά, τη συνύπαρξη χωρίς ηθική ετερονομία (που 
συχνά επιβάλλουν παράγοντες, όπως π.χ. η οικογένεια, η ομάδα, οι παραδεδομένες αξίες 
κλπ) και, από την άλλη, την ηθική αυτονομία χωρίς τη στένωση και την κλειστότητα, που 
επιβάλλει η αυτάρεσκη επιβεβαίωση του εαυτού. Έτσι, ο συνδυασμός των παραπάνω 
εκπαιδευτικών στόχων δύναται να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις αδυναμίες που 
καταγράφουν οι τρεις εναρκτήριες παρατηρήσεις.   

Η ηθική εκπαίδευση δεν αποφασίζει για το περιεχόμενο της ηθικής και της αρετής, όπως 
συνέβαινε σε παρελθούσες περιόδους. Αντιθέτως, θέτει στη βάσανο της ηθικής κρίσης την 
ατομική και συλλογική ζωή, συνιστά άσκηση αυτοσυνειδησίας που φέρνει τον μαθητή 
εγγύτερα στον εαυτό του, διανοίγει υπαρκτικούς τρόπους στον ορίζοντα της ηθικότητας, 
που είναι πεδίο συνάντησης του εαυτού και του άλλου, με στόχο έναν αξιόλογο ηθικό βίο. 
Η σύγχρονη ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία διαθέτουν έτοιμες 
δομές σχετικές με την ηθικότητα (Πνευματικός, 2010). Επίσης, οι έφηβοι (άνω των 15 ετών) 
σε ζητήματα θεσμών, κοινωνικών συμβάσεων και κανόνων διεκδικούν αυτονομία και 
έλεγχο και επομένως μια ατομική ηθική (Nucci, 2008). Επομένως, από πλευράς των 
μαθητών υπάρχει τόσο δυνατότητα όσο και ενδιαφέρον για ηθικότητα, την οποία η ηθική 
εκπαίδευση μπορεί να προάγει. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται χρήσιμα για τη 
διδακτική πράξη προγράμματα ηθικής ανάπτυξης ή/και εκπαίδευσης χαρακτήρα, ποικίλων 
στόχων και διδακτικών μεθοδολογιών: Child Development Project-CDP, Responsive 
Classroom, CASEL, Collaboration for ethical education, Just Communities, Character.org, 
Values in action, κ.α. Παράλληλα, επάνω στους τρεις εκπαιδευτικούς στόχους που 
αναλύονται εδώ θα μπορούσε να οικοδομηθεί ένα συνεκτικό, ολιστικού χαρακτήρα 
πρόγραμμα ηθικής εκπαίδευσης6, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, το οποίο θα 
καταδείξει τη σημασία και τη συσχέτισή τους στο πεδίο, πλέον, της διδακτικής πράξης. 

                                                      
6
 Αποτελεί το επόμενο στάδιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 
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τ. Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών 

Περίληψη. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η εκπαίδευση που προάγει την ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης των μαθητών και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, είναι 
σημαντική όχι μόνο για την ατομική τους ευημερία αλλά και για την οικονομία και την 
κοινωνία. Γι αυτό και τα τελευταία χρόνια η δημιουργικότητα είναι ένας απ’ τους πιο 
συχνά αναφερόμενους όρους στους εκπαιδευτικούς κύκλους και στις εκπαιδευτικές 
πολιτικές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη 
του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. 
Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να κατανοούν την έννοια της δημιουργικότητας, να 
μπορούν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τα χαρακτηριστικά του 
δημιουργικού μαθητή και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους 
διδασκαλίας για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών τους. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με 
στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων/πεποιθήσεων των καθηγητών των μαθηματικών 
της β/μιας εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργικότητα των μαθητών στα μαθηματικά. 
Η έρευνα επικεντρώνεται γύρω από τρία ζητήματα : τη φύση της δημιουργικότητας, το 
προφίλ του δημιουργικού μαθητή και τα κριτήρια (συμπεριφορές, στρατηγικές και 
μεθόδους διδασκαλίας) του περιβάλλοντος της τάξης που προάγουν τη 
δημιουργικότητα.  

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματική δημιουργικότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, 
συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη, υποκειμενικές θεωρίες εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Δημιουργική σκέψη-δημιουργικότητα  

Όλο και περισσότεροι φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο φαίνεται να 
αναγνωρίζουν ότι η προαγωγή της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών 
είναι μια επένδυση για το μέλλον της χώρας τους (Beghetto, 2008). Διεθνείς, ευρωπαϊκοί 
και εθνικοί φορείς και οργανισμοί, θέτουν πλέον ως αναγκαιότητα, για τις κοινωνίες και 
τους πολίτες του μέλλοντος, την προαγωγή των δεξιοτήτων που διευκολύνουν την έκφραση 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 δέχθηκε 

                                                        
1
 Απόφαση αριθ 1350/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (2009). “Η Ευρώπη χρειάζεται να 
ενισχύσει την ικανότητα δημιουργικότητας και καινοτομίας που διαθέτει για κοινωνικούς και οικονομικούς 
λόγους, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης: η ικανότητα 
καινοτομίας συνδέεται στενά με τη δημιουργικότητα ως προσωπικό χαρακτηριστικό, και για να αξιοποιηθεί 
πλήρως χρειάζεται να διαδοθεί ευρέως στον πληθυσμό, πράγμα που απαιτεί προσέγγιση βασισμένη στη δια 
βίου μάθηση …. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να φροντίζουν επαρκώς και σε όλα τα 
κατάλληλα επίπεδα για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που στηρίζουν τη δημιουργικότητα και την 
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ως στόχο της ΕΕ “την προώθηση της δημιουργικότητας, μέσω της διά βίου μάθησης, ως 
κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και ως βασικού παράγοντα για την ανάπτυξη των 
προσωπικών επαγγελματικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και την 
ευημερία όλων των ατόμων στην κοινωνία”.  

Η δημιουργική σκέψη αποτελεί τα τελευταία χρόνια, συστηματικό αντικείμενο έρευνας 
στον χώρο της ψυχολογίας αλλά και της παιδαγωγικής καθώς είναι μια πολυπρισματική 
έννοια. Η νοητική αυτή ικανότητα του ατόμου σχετίζεται με την 
επινοητικότητα/εφευρετικότητα και την πρωτοτυπία της σκέψης, την λεγόμενη 
δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα, έγινε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από τα 
μέσα του 20ου αιώνα, ιδίως μετά τη διατύπωση της θεωρίας του JP Guilford ο οποίος 
τόνισε  ότι η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των ατόμων, 
που εκδηλώνονται με την εφευρετικότητα, τη σύνθεση και το σχεδιασμό. Ο Guilford 
διέκρινε τη συγκλίνουσα (Convergent Thinking) και την αποκλίνουσα σκέψη (Divergent 
Thinking) 2. Η έρευνα σχετικά με την δημιουργική σκέψη έχει αντλήσει πολλά στοιχεία από 
τις απόψεις του, ο οποίος τη θεωρεί αφηρημένη σκέψη και τη συνδέει με τη διαδικασία 
επίλυσης προβλήματος.  

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι ορισμοί για τη δημιουργικότητα. Η 
πλειοψηφία των ορισμών αυτών είναι ασαφής ή αόριστη και δεν υπάρχει ένας ορισμός 
λειτουργικός και καθολικά αποδεκτός (Mann, 2006). Ο Mann στη βιβλιογραφική έρευνα 
που έκανε το 2006 εντόπισε περισσότερους από 100 ορισμούς της δημιουργικότητας. Οι 
θεωρίες και οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για τη δημιουργικότητα βασίζονται κυρίως, 
σε διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
εκφραστεί η δημιουργικότητα, καθένας από τους οποίους δίνει μικρότερη ή μεγαλύτερη 
έμφαση σε μια από τις  διαφορετικές συνιστώσες της. Η δημιουργική σκέψη προσεγγίζεται 
άλλοτε ως διαδικασία (process) που οδηγεί σε ασυνήθιστες σκέψεις ή στο να δει κανείς ένα 
παλιό πρόβλημα με νέο τρόπο και άλλοτε ως το αποτέλεσμα, το προιόν της σκέψης 
(product) που είναι δημιουργικό, όπως το έργο των τεχνών, της αρχιτεκτονικής,της μουσικής 

κ.ά. Άλλοι ερευνητές εστιάζουν στο  άτομο (person) και άλλοι στο γενικό περιβάλλον 
(general domain), μέσω του οποίου ένα άτομο παράγει ένα αντιληπτό προϊόν που είναι 
ταυτόχρονα καινούργιο και χρήσιμο.  

Ο Torrance (1974) πρότεινε έναν ορισμό της δημιουργικότητας ο οποίος χρησίμευσε ως 
βάση για τη δημιουργία μιας σειράς δοκιμασιών (τεστ), που σχεδιάστηκαν για την 
αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης παιδιών και ενηλίκων. Ο ορισμός αυτός βασίστηκε σε 

                                                                                                                                                                             
καινοτομία, ενόψει της εξεύρεσης καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων για την προσωπική, την εργασιακή και 
την κοινωνική ζωή.” 
2
 Ο Guilford (1959) διέκρινε τη συγκλίνουσα από την αποκλίνουσα σκέψη:  

Συγκλίνουσα-κριτική σκέψη, είναι ένας τρόπος σκέψης που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων 
που επιδέχονται μια μόνο απάντηση. Η συγκλίνουσα σκέψη αντιστοιχεί στον παραδοσιακό τρόπο αντίληψης, 
όπου η σκέψη οδηγείται σε μια λύση, με δομημένους – προ- καθορισμένους τρόπους που στηρίζονται στη 
λογική και συνήθως τα αποτελέσματα είναι κατά κάποιον τρόπο προκαθορισμένα. Αποκλίνουσα–
δημιουργική σκέψη, είναι ένας τρόπος σκέψης που ακολουθεί ασυνήθιστες διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν δε θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στην κατηγορία των αναμενόμενων 
(Σιούτας κ.ά, ΥΠΕΠΘ).  
Mε την αποκλίνουσα - δημιουργική σκέψη το άτομο απομακρύνεται από τις γνωστές και συνηθισμένες 
απαντήσεις. Η αποκλίνουσα-δημιουργική σκέψη, αντιπροσωπεύει ένα πιο ελεύθερο τύπο πνευματικής 
διεργασίας, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το παραγόμενο υλικό είναι ο μεγάλος αριθμός 
πιθανών λύσεων. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η συγκλίνουσα σκέψη βασίζεται στη λογική ενώ η 
αποκλίνουσα στη φαντασία. 
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τέσσερα αλληλοσχετιζόμενα χαρακτηριστικά : την ευελιξία, την  καινοτομία, την ευχέρεια 
και την επεξεργασία.  

-  Η (πνευματική) ευχέρεια (fluency) είναι η ικανότητα του ατόμου να παράγει πολλές 
διαφορετικές ιδέες και λύσεις, για το ίδιο πρόβλημα.  

-  Η καινοτομία (novelty) είναι η ικανότητα του ατόμου να παράγει πρωτότυπες ιδέες και 
λύσεις κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός προβλήματος.  

-  Η ευελιξία (flexibility) της σκέψης αναφέρεται στη ικανότητα του ατόμου να 
μετατοπίζεται από έναν τρόπο προσέγγισης του προβλήματος σε έναν άλλο.  

-   Η επεξεργασία (elaboration) αναφέρεται στη ικανότητα του ατόμου να περιγράφει και να 
γενικεύει ιδέες, να πηγαίνει με άλλα λόγια ένα βήμα παραπέρα.  

Ο Torrance ορίζει την ευχέρεια, την ευελιξία και την πρωτοτυπία ως βασικά συστατικά της 
δημιουργικότητας (Leikin & Lev, 2007).  

Η δημιουργικότητα, για πολλά χρόνια θεωρήθηκε ως ένα από τα κύρια γνωρίσματα της 
χαρισματικότητας (Renzulli, 2002) και μελετήθηκε ως γνώρισμα των προικισμένων 
(χαρισματικών) ατόμων. Δηλαδή ατόμων που διαθέτουν ένα εξαιρετικό ταλέντο ή 
ιδιαίτερες και ξεχωριστές ικανότητες, δεξιότητες και ταλέντα, για παράδειγμα όπως ο 
Αινστάιν, ο Μόζαρτ, ο Τολστόι, ο Fermat, ο Riemann κ.ά. Σύμφωνα με την χαρισματική 
άποψη επειδή η δημιουργικότητα δεν είναι ίδια σε όλα τα άτομα δεν μπορεί να βελτιωθεί 
με τη διδασκαλία. Τα επιτεύγματα της δημιουργικής σκέψης θεωρούνται περισσότερο ως 
ευκαιριακές εκρήξεις της διαίσθησης παρά μια συνεχής και συνειδητή πορεία που 
επιδέχεται βελτίωση και μπορεί να αξιολογείται στο σχολείο (Silver, 1997).  

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ανατρέπουν την κρατούσα 
αυτή αντίληψη, την παραδοσιακή άποψη και εστιάζουν την προσοχή τους στις 
δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει το κάθε άτομο καθώς και στις τεχνικές οι οποίες 
μπορούν να τις ενεργοποιήσουν προκειμένου η δημιουργική σκέψη να εκδηλωθεί και να 
αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τη σύγχρονη άποψη, όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικές 
ικανότητες οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν και να εξελιχθούν και δεν χρειάζεται να είναι 
κάποιος μια εξέχουσα ή ευφυέστατη προσωπικότητα όπως ο Einstein ή ο Beethoven για να 
θεωρηθεί δημιουργικός. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων είναι ποσοτική, είναι 
δηλαδή θέμα διαβάθμισης 3  και όχι ποιοτική και επομένως χρειάζεται το κατάλληλο 
περιβάλλον και τη σωστή καθοδήγηση για να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. Αυτή η 
άποψη για τη δημιουργικότητα παρέχει μια βάση για παιδαγωγικές εφαρμογές καθώς 
δέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη ικανότητα, η οποία είναι έμφυτη σε κάθε παιδί και 
επομένως όπως όλες οι ανθρώπινες ικανότητες μπορεί να καλλιεργηθεί με ειδικά 
σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η διδασκαλία που εμπλουτίζεται από τη 
δημιουργικότητα σύμφωνα με τη σύγχρονη αυτή δημοκρατική άποψη, θα μπορούσε να 
είναι κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος μαθητών και όχι μόνο για λίγα ιδιαίτερα άτομα 
(Craft, 2000, Silver, 1997).  

Επειδή η σημασία και η προαγωγή της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία να προαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
(Sawyer, 2006). Η προώθησή της επιτυγχάνεται μέσα απ’ τα Αναλυτικά Προγράμματα 

                                                        
3

 Για παράδειγμα το μοντέλο του Siswono (2010) περιλαμβάνει πέντε επίπεδα αξιολόγησης της 
δημιουργικότητας: πολύ δημιουργικό, δημιουργικό, αρκετά δημιουργικό, σχεδόν μη δημιουργικό, μη 
δημιουργικό.  
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Σπουδών σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η χώρα μας. Για 
παράδειγμα, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ - Α.Π.Σ, 2003 για την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η 
δημιουργικότητα η οποία συνδέεται με τους όρους «κριτική σκέψη» και «δημιουργική 
σκέψη» και συνεπαγόμενα με τη συνδυαστική έννοια της κριτικής-δημιουργικής σκέψης 
αποτελεί το εφαλτήριο για την προώθηση του γενικότερου παιδαγωγικού στόχου προς την 
προώθηση ενός δημιουργικού, διαθεματικού σχολείου. 

Μαθηματική δημιουργικότητα 

Η μαθηματική δημιουργικότητα είναι μια ειδική περίπτωση της δημιουργικότητας του 
ατόμου, η οποία λαμβάνει υπόψη της και τη λογική παραγωγική φύση του τομέα αυτού. 
Λόγω της δυσκολίας στη δομή της και των χαρακτηριστικών που την καθορίζουν, ο ορισμός 
της είναι ένας προκλητικός στόχος. Σύμφωνα με τον Ervynck (1991) η δημιουργία χρήσιμων 
μαθηματικών εννοιών μέσω του συνδυασμού των προηγουμένως γνωστών εννοιών ή η 
ανακάλυψη άγνωστων σχέσεων σε μια μαθηματική κατάσταση, μπορεί να θεωρηθεί ως 
δημιουργική πράξη στα μαθηματικά. Η διορατικότητα του λύτη είναι με άλλα λόγια μια 
ένδειξη της μαθηματικής δημιουργικότητας του, σύμφωνα με τον Ervynck. Ο Laycock (1970) 
περιέγραψε τη μαθηματική δημιουργικότητα ως τη δυνατότητα να αναλύσει κανείς ένα 
δεδομένο πρόβλημα από μια διαφορετική σκοπιά, να ανακαλύψει κανονικότητες 
(patterns), διαφορές και ομοιότητες, να παράγει διαφορετικές ιδέες και λύσεις και να 
επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για να εξετάσει την άγνωστη μαθηματική κατάσταση.  

Η παραγωγή πρωτότυπου και χρήσιμου υλικού είναι ένας ορισμός της δημιουργικότητας 
που πολλοί μελετητές φαίνεται να συμφωνούν. Επειδή ο ορισμός αυτός, που δίνει έμφαση 
στο παραγόμενο αποτέλεσμα της σκέψης, δεν είναι εύχρηστος για τον προσδιορισμό και 
την προώθηση της δημιουργικής σκέψης στους μαθητές, ορισμένοι ερευνητές έχουν κάνει 
τη διάκριση μεταξύ του ορισμού της μαθηματικής δημιουργικότητας στο επαγγελματικό 
επίπεδο και των σχολικών επιπέδων. Η μαθηματική δημιουργικότητα των μαθητών 
αξιολογείται σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους και την επίδοση άλλων μαθητών 
που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με αυτούς. Ο Sriraman (2004) σημειώνει ότι 
“οι μαθητές μπορούν να προβάλλουν νέες διορατικές μαθηματικές λύσεις, αυτές οι λύσεις 
είναι συνήθως καινούργιες για τα μαθηματικά τα οποία οι μαθητές έχουν ήδη μάθει και τα 
προβλήματα που έχουν ήδη λύσει” 4. Για την Leikin (2007) η πρωτοτυπία συγκεκριμένης 
λύσης ενός μαθητή μετριέται από το πόσο σπάνια είναι η λύση αυτή για το επίπεδο των 
μαθηματικών στο οποίο ανήκει ο μαθητής.  

Η μαθηματική δημιουργικότητα στα σχολικά μαθηματικά συνδέεται συνήθως με τη επίλυση 
προβλήματος (problem solving) και τη διατύπωση προβλήματος (problem posing) (Silver 
1997). Οι Polya, Krutetskii και αργότερα οι Ervynck και Silver συνέδεσαν την έννοια της 
δημιουργικότητας στα μαθηματικά με δραστηριότητες πολλαπλών τρόπων επίλυσης και 
τόνισαν ότι η επίλυση προβλημάτων με διαφορετικούς τρόπους χαρακτηρίζει τη 
                                                        
4
 Ο Sriraman (2004) αναρρωτήθηκε αν θα μπορούσε η ανακάλυψη από τους μαθητές ενός έως τώρα γνωστού 

αποτελέσματος να θεωρηθεί δημιουργική εργασία; Σύμφωνα με τους Beghetto και Kaufman (2009), οι 
παραδοσιακές απόψεις για τη δημιουργικότητα θα απαντούσαν όχι. Αλλά ο Sriraman (2004) πιστεύει ότι η 
δημιουργική εργασία των μαθητών συνδέεται με την πρωτότυπη εργασία των μαθηματικών γιατί 
ανακαλύπτουν κάτι που δεν τους είναι γνωστό, παρόλο που το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό στους άλλους. Η 
άποψη αυτή συμπίπτει με την άποψη που διατύπωσε το 1945 ο Hadamard : “Μεταξύ της εργασίας του 
μαθητή που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα στη γεωμετρία ή την άλγεβρα και στη εργασία του ερευνητή, 
υπάρχει μόνο μια διαφορά βαθμού, μια διαφορά επιπέδου, αλλά και οι δύο εργασίες είναι παρόμοιας 
φύσης“.  
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δημιουργικότητα της μαθηματικής σκέψης (Τσικοπούλου, 2015). Οι λύσεις στο ίδιο 
πρόβλημα, σύμφωνα με τις Leikin κ.ά (2007), θεωρούνται διαφορετικές εάν είναι 
βασισμένες σε:  

(α)  διαφορετικές αναπαραστάσεις ορισμένων μαθηματικών εννοιών που περιέχονται στο 
προς λύση πρόβλημα  

(β)  διαφορετικές ιδιότητες (ορισμοί ή θεωρήματα) των μαθηματικών εννοιών ή  
(γ)  διαφορετικά εργαλεία και θεωρήματα από διαφορετικούς κλάδους των μαθηματικών.  

Στην περίπτωση που οι διαφορετικές λύσεις χρησιμοποιούνται στη γεωμετρία θεωρούν τις 
διαφορετικές βοηθητικές κατασκευές ως διαφορά του τύπου (β). 

Οι έννοιες της ευχέρειας, της ευελιξίας και της καινοτομίας που διατύπωσε ο Torence 
προσαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν στον τομέα των μαθηματικών από τον Balka (1974) ο 
οποίος διατύπωσε έξι διαφορετικά κριτήρια για την περιγραφή της μαθηματικής 
δημιουργικότητα5. 

Εκπαιδευτικοί και δημιουργικότητα 

Ένα απ' τα ζητήματα στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, σε σχέση με τη 
δημιουργικότητα στο σχολείο, είναι ο σύνθετος ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός 
στο περιβάλλον της τάξης. Η τάξη έχει θεωρηθεί ως ένα προνομιακό πλαίσιο για την 
προώθηση της δημιουργικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική και ατομική 
πρόοδος των μαθητών (Runco, 2004). Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του  δημιουργικού δυναμικού των μαθητών 
είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία οι εκπαιδευτικοί να 
κατανοούν την έννοια της δημιουργικότητας να μπορούν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά 
της καθώς και τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή και να χρησιμοποιούν τις 
κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα 
των μαθητών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με 
ερωτήματα όπως «ποιές είναι αντιλήψεις των δασκάλων για τη δημιουργικότητα"," ξέρουν 
πώς να διευκολύνουν το δημιουργικό δυναμικό των μαθητών","ποιές μεταβλητές φαίνεται 
να συμβάλλουν στη δημιουργικότητα των μαθητών ", κ.λπ  (Gregoriadis κ.ά, 2011).  

Το ζήτημα της δημιουργικότητας στο σχολείο έχει εξετασθεί όχι μόνο απ' τη μεριά της 
διερεύνησης της ισχύος των αντικειμενικών θεωριών, δηλαδή την εξέταση κι επαλήθευση 
διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων απ' τους ερευνητές, αλλά και απ' τη μεριά της 
καταγραφής κι ερμηνείας των υποκειμενικών θεωριών των εκπαιδευτικών για το 
συγκεκριμένο ζήτημα (Κωνσταντινίδου κ. ά, 2011). Η σπουδαιότητα των υποκειμενικών 
θεωριών των εκπαιδευτικών και η αναγκαιότητα να συμπληρώνουν τις αντικειμενικές 
θεωρίες των ερευνητών έχει επισημανθεί από αρκετούς επιστήμονες. O Beghetto (2006) 

                                                        
5
 Τα κριτήρια αυτά επιλέχτηκαν από μια επιτροπή διάσημων και διακεκριμένων εκπαιδευτικών. Όλα έχουν 

προσδιοριστεί για να ελέγχουν τη δημιουργική ικανότητα στα μαθηματικά και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα: 
(ι) να διατυπώνει κανείς τις υποθέσεις σε μια μαθηματική κατάσταση,   
(ii) να καθορίζει τα μαθηματικά patterns σε μια μαθηματική κατάσταση,  
(iii) να σπάζει τα σύνολα των καθιερωμένων στερεοτύπων του μυαλού σε μια μαθηματική κατάσταση,  
(iv) να σκέφτεται και να αξιολογεί ασυνήθιστες μαθηματικές ιδέες, σε μια μαθηματική κατάσταση,  
(v) να σκέφτεται υπό το πρίσμα των συνεπειών για μια μαθηματική κατάσταση, να διαισθάνεται τι είναι αυτό 

που λείπει και να υποβάλει ερωτήσεις που θα επιτρέψουν να συμπληρωθούν οι μαθηματικές 
πληροφορίες που λείπουν και  

(vi) να χωρίζει τα γενικά μαθηματικά προβλήματα σε συγκεκριμένα υποπροβλήματα. 



Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά 39 

αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την προαγωγή της 
δημιουργικότητας, αντικατοπτρίζουν την προσωπική τους κατανόηση κι ερμηνεία για το 
θέμα αυτό. Επιπλέον, οι Morais και Azevedo (2011) υποστηρίζουν ότι οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα αλλά είναι οι αντικειμενικές 
νοητικές τους κατασκευές για το θέμα.  

Σύμφωνα με την ερευνητική ανασκόπηση των Andiliou & Murphy (2010) οι έρευνες που 
διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των 
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δημιουργικότητα στο σχολείο, επικεντρώθηκαν σε τρία 
ζητήματα: τη φύση της δημιουργικότητας, το προφίλ του δημιουργικού μαθητή και τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της τάξης που προάγουν τη δημιουργικότητα. Ο κύριος 
σκοπός αυτών των ερευνών ήταν να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τις πεποιθήσεις 
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών (φοιτητές εκπαιδευτικών τμημάτων κατά την διάρκεια της 
έρευνας) για τα παραπάνω ζητήματα και να προσπαθήσουν να τις ερμηνεύσουν). Οι 
περισσότερες από τις δημοσιευμένες μελέτες που διερευνούν τις πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με δημιουργικότητα, σύμφωνα με τις Andiliou και Murphy (2010) 
αφορούν εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λίγες από αυτές εξετάζουν τις 
απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μελέτες σχετικά με τις 
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα 
σχετικά με τη δημιουργικότητα και την προώθησή της στο σχολείο. Η έρευνα για τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τις στάσεις και τις σιωπηρές θεωρίες τους μπορεί να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας σχετικά με το ποιες στρατηγικές διδασκαλίας και 
συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μπορούν να προωθήσουν ή να αποτρέψουν τη 
δημιουργικότητα (Beghetto, 2006). Μπορούν ακόμα να βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις 
ανάγκες, τις παρανοήσεις ή και τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά και να 
διακρίνουμε τις αντιλήψεις που πρέπει να ενισχυθούν. Οι απόψεις  των  εκπαιδευτικών για 
τη δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλουν στην καθιέρωση καλύτερων πρακτικών 
διδασκαλίας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα στην τάξη (Jeffrey & Craft, 
2004).  

Σκοπός της έρευνας  

Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή σχέση των Μαθηματικών με την προαγωγή της 
δημιουργικότητας στο περιβάλλον του σχολείου και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας σε 
θέματα σχετικά με τη δημιουργικότητα, όπως η διερεύνηση των υποκειμενικών θεωριών 
και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, διαμορφώθηκε ο σκοπός της παρούσας έρευνας. 
Κύριος στόχος ήταν να καταγράψει τις αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών της 
β/μιας εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά, τις συμπεριφορές και 
στρατηγικές που διευκολύνουν κατά τη γνώμη τους την εμφάνιση της δημιουργικότητας 
των μαθητών. 

Μεθοδολογία  

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 και συμμετείχαν σ΄αυτή 117 
καθηγητές μαθηματικών που υπηρετούσαν σε Γυμνάσια και γενικά Λύκεια της Ανατολικής 
Αττικής. Ο Μ.Ο. της ηλικίας τους ήταν 47,5 έτη και ο μέσος όρος της επαγγελματικής 
εμπειρίας ήταν 16,3 έτη. Από τους 117 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα 64 
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ήταν γυναίκες (50 υπηρετούσαν στο Γυμνάσιο και 14 στο Λύκειο) και 53 άνδρες (20 
υπηρετούσαν στο Γυμνάσιο και 33 στο Λύκειο). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με 34 στοιχεία που διερευνά τις αντιλήψεις τους 
σχετικά με τη δημιουργικότητα. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 132 
μαθηματικούς από τους οποίους απάντησαν 117, χωρίς καμία διευκρίνηση ή επεξήγηση 
των όρων που περιείχε και χωρίς να έχει προηγηθεί επιμόρφωση για την δημιουργικότητα. 
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας βασίστηκε σε αυτό των Gregoriadis κ.ά, (2011). 
Το ερωτηματολόγιο αυτό, αναδιαμορφώθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις 
παρούσας έρευνας και εμπλουτίστηκε με επιπλέον ερωτήσεις. Τα 34 στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας ομαδοποιούνται σε τρεις 
υποομάδες που επικεντρώνονται σε τρεις βασικές πτυχές της δημιουργικότητας:  

(α) τη φύση της δημιουργικότητας (9 στοιχεία),  
(β) τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού παιδιού (13 στοιχεία) και  
(γ) τις συμπεριφορές και τις στρατηγικές διδασκαλίας που προάγουν τη δημιουργικότητα   

(12 στοιχεία).  

Το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό των καθηγητών μαθηματικών που 
υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γιατί προέρχεται μόνο από μια περιοχή της 
Αττικής. Κατά συνέπεια θα περιοριστούμε μόνο στην περιγραφική εξέταση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα όποια συμπεράσματα εξάγονται, προφανώς εκφράζουν 
τάσεις που επικρατούν στο δείγμα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα γενίκευσης. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

1η υποομάδα ερωτήσεων : « Φύση της δημιουργικότητας » 

Από την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων της 1ης  υποομάδας των ερωτήσεων 
«Φύση της δημιουργικότητας» (9 στοιχεία), οι καθηγητές των μαθηματικών στη β/μια 
εκπαίδευση που συμμετείχαν στην έρευνα, φαίνεται να έχουν μια αποτελεσματική γνώση 
των βασικών χαρακτηριστικών της δημιουργικότητα (πίνακας 1).  

Για παράδειγμα, υπάρχει μια εντυπωσιακή συμφωνία (93,1%) ότι η δημιουργικότητα 
αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να προτείνει πολλαπλές ιδέες και λύσεις για τη 
λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων 
(80,3%) συμφωνεί με την άποψη ότι η δημιουργικότητα σχετίζεται με την ικανότητα του 
μαθητή να παράγει πρωτότυπες λύσεις. Συμφωνούν δηλαδή με τα δύο κυρία 
χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας όπως τα όρισε ο Torence, την ευχέρεια και την 
καινοτομία.  Μόνο το 30,8% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα 
συνδέεται θετικά με την ευφυΐα. 

Περισσότεροι από τους μισούς (54,7%) από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η 
δημιουργικότητα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των παιδιών και επομένως δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο(ερώτηση 1). Αλλά λιγότεροι από τους μισούς από τους συμμετέχοντες 
δεν φαίνεται να πιστεύουν πως η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε μαθητή 
(ερώτηση 18) αλλά μόνο σε όσους είναι από τη φύση τους δημιουργικοί (56,4%) (ερώτηση 
29) ή γιατί θεωρούν πως αυτή είναι ένα σπάνιο έμφυτο χάρισμα (49,5%) (ερώτηση 34). 
Γεγονός που καταδεικνύει πως δεν συμμερίζονται τη σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη των 
ερευνητών ότι η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους μαθητές αλλά τη 
συνδέουν με τα ταλαντούχα και χαρισματικά άτομα και ως προσόν αυτών των λίγων 
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ατόμων. 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα από την 1η υποομάδα των ερωτήσεων έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν ανάλογες αντιλήψεις με εκείνες των ερευνητών που απαντώνται στη 
διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με τον ορισμό και τη φύση της δημιουργικότητας.  
 

Πίνακας 1 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για τη υποκλίμακα 
«Φύση της δημιουργικότητας» 

 

 
Διαφωνώ 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η 

Συμφωνώ 

1. Η δημιουργικότητα είναι ένα κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των παιδιών  

35% 10,3% 54,7  % 

7.  Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
του μαθητή να παράγει πρωτότυπες λύσεις 

16,2% 3,4% 80,3% 

8.  Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
του μαθητή να παράγει κάτι  πρωτότυπο και 
μοναδικό   

24% 6,8%  8 69,2 % 81 

9.  Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
του μαθητή να λύνει προβλήματα που δεν είχε 
αντιμετωπίσει ποτέ πριν 

25,7% 4,2% 70% 

10. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
του μαθητή να προτείνει πολλαπλές ιδέες και 
λύσεις κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός 
συγκεκριμένου προβλήματος  

2,6% 4,2% 
 

93,1% 
 

12. Η  ευφυΐα δεν είναι ένας δείκτης 
δημιουργικότητας  

30,8% 13,7% 55,5% 

18. Η δημιουργικότητα μπορεί να προαχθεί σε 
όλους τους μαθητές 

35,9%  17%  47 %   

29. Η δημιουργικότητα μπορεί να προαχθεί μόνο σε 
μαθητές που από τη φύση τους είναι 
δημιουργικοί 

27,3%  16,3%  56,4%  

34. Η δημιουργικότητα δεν μπορεί να προαχθεί 
γιατί είναι έμφυτη. 

32,5%  18%    49,5%   

 

2η υποομάδα ερωτήσεων: «Χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή» 

Στη 2η υποομάδα των ερωτήσεων (13 στοιχεία), οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν 
πώς αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δημιουργικού μαθητή, 
τις ικανότητες και το είδος της σκέψης του (πίνακας 2). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τις απαντήσεις της 2ης υποομάδας των ερωτήσεων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
εντοπίζουν με σχετική επιτυχία τα πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
των μαθητών.  

Για παράδειγμα σχεδόν όλοι τους συμφώνησαν ότι ο δημιουργικός μαθητής, έχει 
αυτοπεποίθηση (96,6%) (ερώτηση 25), είναι ανεξάρτητος (89,5%) (ερώτηση 24) και 
αυτόνομος (94,8%) (ερώτηση, 22) δεν φοβάται να κάνει λάθη (79,4%)(ερώτηση 6) 
τσαλακώνοντας την εικόνα του μέσα στην τάξη, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δοκιμάζει 
ιδέες και λύσεις (63,2%) και έχει εσωτερικά κίνητρα6 (55,5%). ορισμένες από αυτές τις 

                                                        
6
 Οι Conti & Amabile (1999) θεωρούν ότι τα εσωτερικά κίνητρα που έχει ο δημιουργικός μαθητής είναι τα 
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αρετές δεν έχουν πάντα αξία μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία γιατί 
συνδέονται συνήθως με συμπεριφορές που αποκλίνουν από το συνηθισμένο και το 
συμβατικό .  

Ως προς το είδος της σκέψης του δημιουργικού μαθητή συμφωνούν (77%) ότι αυτή είναι 
ευέλικτη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον καθένα τους. Από την άλλη πλευρά, 81,6% 
των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι είναι δυνατό ένας πολύ έξυπνος μαθητής να μην είναι 
δημιουργικός (ερώτηση 28) και ότι η πολύ καλή επίδοση στα μαθηματικά δεν είναι δείκτης 
δημιουργικότητας (81,1%) (ερώτηση 30).  

Τα υψηλά όμως ποσοστά της αναποφασιστικότητας σχετικά με αν ο δημιουργικός μαθητής 
μπορεί να παράγει εύκολα λύσεις στα προβλήματα (34,2%), αν μπορεί να θέτει δικούς του 
στόχους (34,1%) και ότι έχει εσωτερικά κίνητρα (29%) δείχνουν ότι είτε υπάρχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά της δημιουργικότητα που εκτιμώνται λιγότερο είτε ότι οι καθηγητές έχουν 
κάποιες θεωρητικές διαφορές όσον αφορά τη δημιουργική συμπεριφορά με τους 
ερευνητές. Σε κάθε περίπτωση, η γενική εικόνα εξακολουθεί να παράγει μια θετική 
εντύπωση όσον αφορά την ικανότητα των μαθηματικών της β/μιας να περιγράψουν ένα 
δημιουργικό παιδί. Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι το 
ποσοστό των εκπαιδευτικών (97,4%) που συμφωνεί ότι ο δημιουργικός μαθητής είναι 
χαρισματικός (ταλαντούχος). Το ποσοστό αυτό που είναι ιδιαίτερα υψηλό επιβεβαιώνει τη 
διαπίστωση που έγινε σε προηγούμενες συσχετιζόμενες με το θέμα αυτό ερωτήσεις. Όταν 
οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το έμφυτο ταλέντο ως αναγκαίο χαρακτηριστικό του 
δημιουργικού μαθητή, έχουν την τάση να συγχέουν τα χαρακτηριστικά των προικισμένων 
ατόμων με τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την έκφραση της δημιουργικότητας. Αυτό ήταν 
ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και οι μελέτες των Aljughaiman et al. 
(2005) και των Konstantinidou et al. (2013).  

 
Πίνακας 2 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για την υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή» 

  
Διαφωνώ 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η 

 
Συμφωνώ 

3. Ο δημιουργικός μαθητής δεν φοβάται να ρισκάρει 
και να δοκιμάσει 

16,2% 20,6% 63,2% 

6.  Ο δημιουργικός μαθητής δεν φοβάται να κάνει 
λάθη 

13,7% 6,8% 79,4% 

14. Ο δημιουργικός μαθητής έχει εσωτερικά κίνητρα 15,4% 29% 55,5% 

16. Ο δημιουργικός μαθητής έχει μια κρίσιμη 
ικανότητα 

12,4% 19,4% 68,2% 

19. Ο δημιουργικός μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
ορίζει δικούς του στόχους 

5,4% 34,1% 60,5% 

20. Ο δημιουργικός μαθητής βρίσκει εύκολα και 
γρήγορα λύσεις στα προβλήματα 

3,4% 34,2% 62,3% 

22.  Ο δημιουργικός μαθητής είναι αυτόνομος 2,6% 2,6% 94,8% 

24.  Ο δημιουργικός μαθητής είναι ανεξάρτητος 0,9% 9,6% 89,5% 

25.  Ο δημιουργικός μαθητής έχει αυτοπεποίθηση 0,8% 2,6% 96,6% 

 27. Ο δημιουργικός μαθητής διαθέτει ευέλικτη 12,9% 10,2% 77% 

                                                                                                                                                                             
κίνητρα να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα αποκλειστικά για την απόλαυση, την πρόκληση ή την 
προσωπική ικανοποίηση που ανακύπτει από την ίδια τη δραστηριότητα. 
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σκέψη 

28. Ένας πολύ έξυπνος μαθητής μπορεί να μην είναι 
δημιουργικός        

12,9% 6% 81,1% 

30. Ένας πολύ καλός μαθητής (στα μαθηματικά) 
μπορεί να μην είναι δημιουργικός         

12,9% 6% 81,1% 

32. Ο δημιουργικός μαθητής είναι ένα προικισμένο 
(χαρισματικό) άτομο. 

1,7% 0,9% (1) 97,4% 

 

3η υποομάδα ερωτήσεων : «Χαρακτηριστικά του δημιουργικού περιβάλλοντος» 

Η 3η υποκλίμακα περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις που σχετίζονται με τις συμπεριφορές, 
πρακτικές και στρατηγικές διδασκαλίας που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα και προωθούν ένα υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον στην τάξη. 
Όπως μπορεί να φανεί στον πίνακα 3, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μάλλον αντιφατικές 
πεποιθήσεις και ανεπαρκή γνώση για συγκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές για μια 
δημιουργική αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, 42,8% από τους συμμετέχοντες 
συμφωνούν ότι η αυτονομία και η ανεξαρτησία προωθούν τη δημιουργικότητα. Το ποσοστό 
όμως αυτό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό των συμμετεχόντων που 
συμφωνούν ότι ο δημιουργικός μαθητής είναι αυτόνομος (94,8%)  και ανεξάρτητος (89,5%) 
(ερωτήσεις 22 και 23 (πίνακας 3).  

Το 42,8% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι οι κλειστού τύπου ερωτήσεις και 
προβλήματα διευκολύνουν τη δημιουργικότητα (ερώτηση 15), ενώ το 58,1% ότι οι ανοικτού 
τύπου ερωτήσεις και προβλήματα (ερώτηση 21) διευκολύνουν τη δημιουργικότητα. Και στις 
δύο αυτές ερωτήσεις τα ποσοστά αναποφασιστικότητας είναι μεγάλα, 30,8% και 26,5% 
αντίστοιχα, ενώ δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.  

Μόνο το 41% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η αποδοχή και συζήτηση όλων των ιδεών 
των μαθητών στην τάξη προάγει τη δημιουργικότητα. Τότε όμως με ποιους τρόπους 
προωθείται η ενθάρρυνση και επιβράβευση των μαθητών που το 51,3% των 
συμμετεχόντων συμφωνεί ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας;  

Το 73,5% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η απόκτηση γνώσεων 7  (ερώτηση 2) 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους καθηγητές Λυκείου.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι μόνο το 15,3% των εκπαιδευτικών συμφωνούν, ότι η 
καλλιέργεια του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμαθητών στην τάξη, συμβάλλει στην 
προαγωγή της δημιουργικότητας στα μαθηματικά (ερώτηση 17).  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 61,5% των εκπαιδευτικών είτε δε γνωρίζουν ή 
διαφωνούν με τη δήλωση ότι η παροχή αποδοτικού χρόνου για τα παιδιά μπορεί να 
προωθήσει τη δημιουργικότητα (ερώτηση 23).  

Το 60,7% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες και 
προβλήματα από καταστάσεις της πραγματικής ζωής προωθεί τη δημιουργικότητα 
(ερώτηση 13) και  το 64,15% συμφωνεί ότι η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην τάξη 

                                                        
7
 Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
απόκτηση γνώσεων. Η εμφάνιση της δημιουργικότητας στα μαθηματικά, σύμφωνα με τον Ervynck (1991), 
εξαρτάται από ορισμένες προυποθέσεις. Μία από αυτές είναι ότι πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις 
των μαθηματικών εργαλείων (ορισμοί και θεωρήματα).  
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προωθούν τη δημιουργικότητα. Αντίθετα το 44,4% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προωθεί τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά. Oι 
περισσότεροι καθηγητές που συμφωνούν με το ερώτημα αυτό, διδάσκουν στο Γυμνάσιο.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι από την έρευνα δεν προκύπτει, αφού δεν υπήρχε σχετικό 
ερώτημα, αν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απαντούν τις ερωτήσεις 13, 26 και 31 
(πίνακας 3) έχοντας ενσωματώσει στην διδασκαλία τους τη χρήση πολυμεσικών 
εφαρμογών, προτείνουν στους μαθητές τους προβλήματα από καταστάσεις της 
πραγματικής ζωής και εφαρμόζουν ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή αν οι απαντήσεις τους 
εκφράζουν απλά τις απόψεις τους για τις τρεις αυτές διδακτικές πρακτικές.  

Διχασμένοι και προβληματισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα για 
το ρόλο που παίζουν τα σχολικά βιβλία στην προώθηση της δημιουργικότητας των μαθητών 
(38,4% διαφωνούν, 41% συμφωνούν και 20,5% δεν μπορούν να πάρουν θέση στο 
ερώτημα). 

Σε γενικές γραμμές προκύπτει μια θετική εντύπωση όσον αφορά την ικανότητα των 
μαθηματικών της β/μιας να περιγράψουν τους τρόπους που απαιτούνται για την 
προώθηση της δημιουργικότητας στην τάξη. Παρ’ όλα αυτά, ένα σχετικά σημαντικό 
ποσοστό των εκπαιδευτικών έδειξε ότι έχουν αρνητικές στάσεις ή ανεπαρκείς γνώσεις 
σχετικά με συγκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές που διευκολύνουν τα δημιουργικά 
περιβάλλοντα. 

 
Πίνακας 3 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για την υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά του δημιουργικού περιβάλλοντος» 

 
 

Διαφωνώ 
Δεν είμαι 

σίγουρος/η 
 

Συμφωνώ 

2.  Η απόκτηση γνώσεων προάγει τη 
δημιουργικότητα 

14,5% 12% 73,5% 

4. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία προάγουν τη 
δημιουργικότητα.  

24%  33,3%  42,8% 

5. Η ενθάρρυνση και η επιβράβευση προάγουν  
τη δημιουργικότητα.  

30% 19,7% 51,3% 

11. Η αποδοχή και συζήτηση όλων των ιδεών 
προάγει τη δημιουργικότητα    

38,4% 20,5% 41% 

13. Η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες 
και προβλήματα από καταστάσεις της 
πραγματικής ζωής προωθεί τη 
δημιουργικότητα     

27,3% 12% 60,7% 

15. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα κλειστού 
τύπου προωθούν τη δημιουργικότητα  

26,5% 30,8% 42,8% 

17. Η καλλιέργεια του ανταγωνισμού μεταξύ 
των μαθητών προάγει τη δημιουργικότητα  

54,7% 30% 15,3% 

21. Οι ερωτήσεις και  τα προβλήματα ανοιχτού 
τύπου  προάγουν τη δημιουργικότητα   

15,4% 26,5% 58,1% 

23. Η παροχή αποδοτικού χρόνου προάγει τη 
δημιουργικότητα     

39,3% 22,2% 38,5% 

26. Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών προάγει 
τη δημιουργικότητα     

33,3% 2,6% 64,1% 

31. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 27,4% 28,2% 44,4% 
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καλλιεργεί τη δημιουργικότητα  

33. Τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών 
επιτρέπουν την εκδήλωση της 
δημιουργικότητας των μαθητών 

38,4% 20,5% 41% 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Τα ευρήματα της έρευνας αντανακλούν μια προσέγγιση για τη δημιουργικότητα παρόμοια 
με αυτή που καταγράφεται και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες για εκπαιδευτικούς διαφόρων 
βαθμίδων και ειδικοτήτων. Με βάση τα ευρήματα, οι μαθηματικοί που συμμετείχαν στην 
παρούσα έρευνα, φάνηκε να αναγνωρίζουν την αξία της δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση και να ενστερνίζονται την άποψη ότι για την προώθηση της δημιουργικότητας 
των μαθητών απαιτείται η δημιουργία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος στην τάξη. 
Ωστόσο, αποκαλύφθηκαν και διαφωνίες με τις θεωρίες των ερευνητών σε πολλά θέματα 
που σχετίζονται κυρίως με τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή (γνωστικές πτυχές, 
κίνητρα και προσωπικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον παρατηρήθηκαν σε πολλές ερωτήσεις 
υψηλά επίπεδα αναποφασιστικότητα που υποδηλώνουν τη μη εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με συμπεριφορές, πρακτικές και στρατηγικές που διευκολύνουν την 
εμφάνιση της δημιουργικότητας των μαθητών. Tα ευρήματα αυτά, σηματοδοτούν ένα 
ανεπαρκές θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη δημιουργικότητα που πιθανόν να οφείλεται 
στην απουσία επιμόρφωσης και κατάρτισης για το θέμα. Το ανεπαρκές θεωρητικό 
υπόβαθρο σχετικά με τη δημιουργικότητα, είναι όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό των 
εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη της Ε.Ε (Konstadinidou et.al., 2013). Αν λοιπόν επιθυμούμε 
την προώθηση της δημιουργικότητας στα σχολεία μας, η κατάρτιση και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα δημιουργικότητας είναι επιβεβλημένη.  

Εκτός από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό, όπως έχει 
πολλάκις επισημανθεί, υπάρχουν  και εγγενείς παράγοντες στο περιβάλλον της τάξης που 
καθιστούν ανέφικτη την προώθηση της δημιουργικότητας. Tο πρόγραμμα σπουδών, οι 
κατευθυντήριες γραμμές, η έλλειψη υποστήριξης από το εκπαιδευτικό σύστημα, οι 
απαιτήσεις και οι περιορισμοί του καθημερινού προγράμματος (έλλειψη και πίεση χρόνου) 
αφήνουν ελάχιστα περιθώρια στους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός 
κλίματος που να προωθεί την δημιουργικότητα των μαθητών στην τάξη. Η δημιουργικότητα 
ενισχύεται όταν το περιβάλλον της τάξης είναι υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και παρέχει 
συναισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους μαθητές. Αντίθετα ένα περιβάλλον 
υπερβολικά υποβοηθητικό, όπως αυτό που συναντάμαι στις περισσότερες σχολικές 
αίθουσες, όπου όλα παρέχονται έτοιμα χωρίς νοητικό κόστος, αδρανοποιούν το 
δημιουργικό δυναμικό των μαθητών. 

Η δημιουργική συμπεριφορά ενώ εγκωμιάζεται και προβάλλεται στα επίσημα κείμενα της 
εκπαιδευτικής δεοντολογίας, στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική συχνά είναι 
ανεπιθύμητη και αποτρέπεται. Αρκετοί ερευνητές (π.χ. Beghetto, 2006, Runco, 2003) 
θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση για τα χαρακτηριστικά και τις 
συμπεριφορές που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, επειδή νομίζουν ότι απειλούν τον 
γνώριμο σε αυτούς τρόπο διαχείρισης της τάξης και της διδασκαλίας.  

Παρόλο που η βιβλιογραφία υποστηρίζει την ανάπτυξη της μαθηματικής δημιουργικότητας, 
δεν παραλείπει να αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη εργαλείων για τον προσδιορισμό της. 
Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη στον τομέα αυτό, ώστε για να αναπτυχθούν 
κατάλληλα και εύχρηστα εργαλεία προσδιορισμού της για να μπορεί να μετρηθεί η 
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αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων για την ενθάρρυνση και την προαγωγή της 
δημιουργικότητας των μαθητών. Εάν επιθυμούμε να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των 
μαθητών είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι πρακτικές των τάξεων και τα διδακτικά υλικά. 
Αυτές οι αλλαγές θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν η δημιουργικότητα στα μαθηματικά 
είναι μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας (Mann,  2006).  
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Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων 

Περίληψη. Είναι σημαντικό όσοι διδάσκουν στον χώρο της εκπαίδευσης, να γνωρίζουν το 
κατά πόσο οι στόχοι και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, συμβαδίζουν με το 
Α.Π.Σ/Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η καλή γνώση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και η αξιολογική 
κρίση όσον αφορά: α) την επιστημονική εγκυρότητα της γνώσης και πληροφόρησης που 
παρέχουν, β) το κατά πόσο υπηρετείται η ενδοκλαδική ή διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης, γ) τι μορφές ιδεολογικών προσεγγίσεων αναφέρονται ή αποσιωπούνται και δ) 
κατά πόσο η αυθεντικότητα των σχολικών εγχειριδίων συνδέεται με την κοινωνική 
καθημερινή ζωή και είναι χρήσιμη σε κάθε μαθητή, καθιστούν τον διδάσκοντα, 
υποχρεωμένο να παρεμβαίνει διορθωτικά και συμπληρωματικά όταν διαπιστώσει 
αποκλίσεις, ιδεολογικές παραποιήσεις και λάθη του σχολικού εγχειριδίου. 

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, 
ιδεολογία, αυθεντικότητα, χρησιμότητα σχολικών εγχειριδίων. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Το σχολικό εγχειρίδιο έχει καταστεί εκείνο το εκπαιδευτικό μέσο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα σχολικά εγχειρίδια γράφονται µε βάση τα περιεχόμενα και 
τη διδακτική σκοποθεσία που καθορίζονται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ). 
Το σχολικό βιβλίο είναι αυτό που αναπλαισιώνει την επιστημονική γνώση και την 
μετασχηματίζει σε σχολική. Το πρόβλημα της αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης, ώστε 
αυτή να μετασχηματιστεί σε σχολική, σχετίζεται πρωτίστως με την επιλογή και την οργάνωσή 
της στο Α.Π και με την παρουσίασή της στα διδακτικά βιβλία. (Παπαγρηγορίου, 2005:154) 

Το Α.Π.Σ, από την μια είναι προϋπόθεση του διδακτικού βιβλίου, από την άλλη βάζει τα όρια 
και καθορίζει το ουσιαστικό του περιεχόμενο, κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 1 (παράγραφος 
3δ) και 60 του Ν. 1566/85. Κάθε σχολικό εγχειρίδιο οφείλει να υπηρετήσει τις κατευθύνσεις και 
τους βασικούς και ειδικούς σκοπούς και στόχους που καθορίζονται από τα Α.Π.Σ., κατευθύνει 
τη διδασκαλία, συνήθως, αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών και γνώσεων για τους 
μαθητές. (Ξωχέλης, 2002:9-11). Επίσης συν-καθορίζει μαζί με το Α.Π.Σ τον τρόπο αξιολόγησης 
των μαθητών. Τα κείμενα των σχολικών βιβλίων δεν έχουν μόνο «υλική» πλευρά (αυτό που 
είναι τυπωμένο στο χαρτί) αλλά είναι λόγος (discourse) και μια κοινωνική πρακτική με την 
προθετικότητα, τους προσανατολισμούς και της κατευθύνσεις της. (Fairclough, 1992 :63, στο 
Χοντολίδου, 2005:124). Τα κείμενα δεν είναι απλώς «αποθήκες νοημάτων»: δεν καθρεφτίζουν 

mailto:xpat30@gmail.com


Αξιολογικές αποτιμήσεις του Α.Π.Σ Κοινωνιολογίας Γ΄ Τάξης ΓΕΛ   49 

τον «πραγματικό» κόσμο, πριμοδοτούν συγκεκριμένες αναγνώσεις του πραγματικού κόσμου, 
οι οποίες δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Όπως εύστοχα αναφέρεται «τα κείμενα είναι πολυσημικά 
και έχουν πολλαπλά νοήματα, επιχειρούν να κατασκευάσουν μια «πραγματικότητα» με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο και ταυτοχρόνως να ενισχύσουν κάποιες συγκεκριμένες όψεις αυτής της 
πραγματικότητας προς όφελος κάποιων συγκεκριμένων ομάδων». (Χοντολίδου, 2005:124). 

Τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν να είναι ιδεολογικά ουδέτερα με την έννοια ότι γράφονται 
από κοινωνικά υποκείμενα που εκτός από τις επιστημονικές γνώσεις τους είναι ταυτόχρονα και 
φορείς ιδεολογιών. Δηλαδή το σχολικό βιβλίο κατασκευάζει και νοηματοδοτεί την 
πραγματικότητα που περιβάλλει τους μαθητές. Κατασκευάζει γι’ αυτούς μια θέση 
υποκειμένου. Μιλά ή σιωπά για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, παραθέτει μια δογματική 
προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου ή το προσεγγίζει αντικειμενικά και διεπιστημονικά. 
Μπορεί να μιλά για την αντίθεση εργασίας-κεφαλαίου ή αντίθετα να προσφέρει μια 
φιλελεύθερη αντίληψη του κόσμου. Το σχολικό βιβλίο επιδιώκει να παρουσιάσει την 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα ή τουλάχιστον κάποιες πλευρές της. 
Παράλληλα, προσπαθεί να καθοδηγήσει τη διδασκαλία στο σύνολό της, να ενεργοποιήσει τα 
κίνητρα μάθησης, να διαφοροποιήσει τη σχολική εργασία και να κοινωνικοποιήσει τους 
μαθητές. Ταυτόχρονα, μέσω του σχολικού βιβλίου ασκούνται μορφές κοινωνικού ελέγχου1 σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:128-147; Ξωχέλης, 2002:9,10). 

Είναι αδιανόητο στην ελληνική εκπαιδευτική κουλτούρα να υπάρξει σχολείο δίχως το σχολικό 
βιβλίο. Ενδεικτικός είναι ο πανικός που κατέκλυσε την εκπαιδευτική κοινότητα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν χρειάστηκε να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, 
δίχως σχολικά βιβλία το 20112. Επιτυχημένος υπουργός παιδείας θεωρείται στη χώρα μας, 
κυρίως, αυτός που καταφέρνει να στείλει τα σχολικά βιβλία στις σχολικές μονάδες στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς. Η στενή σύνδεση του σχολικού βιβλίου με τις πανελλήνιες εξετάσεις το 
καθιστά στις μέρες μας το επίσημο και μοναδικό μέσο μετάδοσης της γνώσης. 

Αναλυτικά Προγράµµατα και σχολικά εγχειρίδια είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες, οι 
οποίοι διαμορφώνουν κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές στάσεις και 
συμπεριφορές στους μαθητές. Η στενή τους διαπλοκή με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις 
πολιτικές σκοπιμότητες στην Ελλάδα τα κάνει κυρίαρχα παιδαγωγικά εργαλεία (Χοντολίδου, 
2005: 121). Η απόσυρση σχολικών βιβλίων που οφείλεται κυρίως σε ιδεολογικούς λόγους είναι 
σύνηθες φαινόμενο στη χώρα μας.3  

                                                           
1
 Για την έννοια του κοινωνικού  ελέγχου βλ. «Βασικά θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογικό λεξικό» Αθήνα 

1982. Εκδ. Καστανιώτη σ.257. 

2
  Συγγνώμη από μαθητές και γονείς για το αλαλούμ που επικρατεί με την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων 

ζήτησε, μιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5, η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Η κ. Διαμαντοπούλου επέρριψε 
ευθύνες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και προανήγγειλε έρευνα για την υπόθεση που είχε ως αποτέλεσμα αντί βιβλίων, 
οι μαθητές να παραλάβουν φωτοτυπίες και DVD.  
Σχετικά δες:http://educationnewsgr.blogspot.gr/2011/09/blog-post_8861.html 

3
 Στη δεκαετία του 1980 το βιβλίο του Λευτέρη Σταυριανού «Ιστορία του ανθρώπινου γένους», επικρίθηκε και 

αποσύρθηκε διότι υιοθετούσε τη δαρβινική θεωρία, αλλά ο ουσιώδης λόγος ήταν πως δεν έθετε ως άξονα της 
αφήγησης το (ελληνικό) έθνος, αλλά επέστρεφε στη θεώρηση του Διαφωτισμού, όταν σημασία είχε η γενική 
πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού και όχι οι βιογραφίες των εθνών.  

http://educationnewsgr.blogspot.gr/2011/09/blog-post_8861.html
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Ενδεικτικό της συνεχιζόμενης ιδεολογικής αντιπαράθεσης για τα σχολικά βιβλία και τα Π.Σ στη 
χώρα μας είναι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις μέρες μας, με αφορμή την εκπόνηση από 
το Ι.Ε.Π του «οδηγού εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών στα θρησκευτικά Λυκείου». 4 

Τι είναι το Α.Π.Σ 

Στο σημερινό σχολείο τα αναλυτικά προγράμματα στο σύνολό τους και τα διδακτικά εγχειρίδια 
μέσα από τα οποία αυτά υλοποιούνται, αποτελούν το σύνολο των μορφωτικών αγαθών τα 
οποία εκφράζουν τους σκοπούς της Αγωγής όπως καθορίζονται από την επίσημη πολιτεία και 
με βάση τα οποία επιδιώκει την επίτευξή τους. Με άλλα λόγια Αναλυτικά Προγράμματα και 
σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το σύνολο της σχολικής μόρφωσης και αποτελούν τον 
καθρέφτη του επιπέδου της παιδείας και του πολιτισμού ενός λαού. Επιπλέον βασικός στόχος 
κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα ήταν η αναμόρφωση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου θεμελιώνεται στην επιτυχή 
σύνταξη και λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος. 

Ο προσδιορισμός της έννοιας του Αναλυτικού Προγράμματος εκφράζεται από τον κάθε ειδικό 
επιστήμονα ανάλογα με το επιστημολογικό-θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ασπάζεται, την 
πολιτικοκοινωνική ιδεολογία που πιστεύει ότι τον εκφράζει, την εν γένει φιλοσοφία του και τις 
αντιλήψεις του για τη μάθηση, τη διδασκαλία και το ρόλο του σχολείου γενικότερα. Το 
επίσημο Α.Π.Σ στην επίσημη έκφρασή του αντανακλά το ιδεολογικό κοινωνικό πολιτικό 
υπόβαθρο και τις κυρίαρχες αξίες και παραδόσεις της κάθε χώρας. Από τη διαφορετική 
θεώρηση του ρόλου των Α.Π. Σ προκύπτουν διάφοροι ορισμοί που αφορούν στα παραδοσιακά 
αναλυτικά προγράμματα, και τα νέου τύπου Α.Π.Σ, γνωστότερα με τον όρο curricula. 
Γερογιάννης, Κ. & Μπούρας, Α. (2007:482-489), . Στο Γ.Δ. Καψάλης & Α.Ν. Κατσίκης (επιμ.). 

Μεταξύ των πολλών ορισμών που δίνονται για το Α.Π.Σ υιοθετούμε ως τον πιο απλό τον 
ακόλουθο: 

Εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του πράξη, που του 
χρησιμεύει ως επαγγελµατική πυξίδα και του λέει τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το 
κάνει. Το αποτέλεσµα και το προϊόν διαδικασιών σχεδιασµού και συντάξεως ενός γενικού 
πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας που γίνεται σε διάφορα επίπεδα και 
με διαφορετικό κάθε φορά βαθµό εγκυρότητας και νοµιµότητας (Χατζηγεωργίου 1999: 54). 

                                                           
4
 «Κορμός Ορθοδοξίας» ή «καραμέλα» παραπλάνησης,  τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των 

Θρησκευτικών; - Ο κ. Γαβρόγλου συνεχίζει την τακτική του κ. Φίλη - Παραπλανούν το λαό όσοι υποστηρίζουν ότι 
τα νέα Θρησκευτικά είναι Ορθόδοξα - Τα νέα Θρησκευτικά συνιστούν άρνηση της Ορθόδοξης πίστης του 
Παναγιώτη Τσαγκάρη Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων. Σχ. http://www.petheol.gr/nea 
Επίσης η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων απέστειλε  προς τον Αρχιεπίσκοπο  Ιερώνυμο, και όλους  τους Ιεράρχες της 
Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος την ακόλουθη επιστολή , χαρακτηρίζοντας  ακατάλληλο 
για ορθοδόξους χριστιανούς μαθητές και συνεπώς αντισυνταγματικό και παράνομο το Πρόγραμμα Σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτικών του Γενικού Λυκείου. Δες σχ.  
 https://www.esos.gr/arthra/49333/peth-akatallilo-gia-orthodoxoys-hristianoys-mathites-kai-synepos-
antisyntagmatiko-kai 

http://www.petheol.gr/nea
https://www.esos.gr/arthra/49333/peth-akatallilo-gia-orthodoxoys-hristianoys-mathites-kai-synepos-antisyntagmatiko-kai
https://www.esos.gr/arthra/49333/peth-akatallilo-gia-orthodoxoys-hristianoys-mathites-kai-synepos-antisyntagmatiko-kai
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Έχει λεχθεί ότι «στη χώρα μας ο όρος Α.Π.Σ. παραπέμπει κυρίως σε μια κανονιστική Χάρτα με 
γνωστικά αντικείμενα, καταλόγους περιεχομένων και σειρά από στόχους και σύστοιχες 
δραστηριότητες» (Κουλουμπαρίτση, 2011: 3). 

Βασικές θεωρητικές παραδοχές σχετικά με την αντιστοιχία σχολικών βιβλίων 
και αναλυτικών προγραµµάτων 

Υπάρχουν απόψεις ειδικών που θεωρούν ότι η επιτυχία ή η αποτυχία του Α.Π.Σ µπορεί να 
εξαρτηθεί από το σχολικό βιβλίο και αυτό γιατί οι μαθητές και οι καθηγητές, ιδιαίτερα στην 
πατρίδα µας, καλούνται να εφαρμόσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα χρησιμοποιώντας µόνο ένα 
βιβλίο ανά μάθημα. Γενικά τα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται από 
όλους τους μαθητές της χώρας και η ύλη είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο που αφήνει 
μικρό περιθώριο στους εκπαιδευτικούς να διαπραγματευτούν θέµατα που δεν περιέχονται στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα.  

Όπως περιγράφεται στον τόμο προδιαγραφών εκπαιδευτικών βοηθητικών μέσων που έχει 
εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999): «Το σχολικό εγχειρίδιο δεν κατασκευάζει 
απλώς το μήνυμα, δηλαδή τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης, αλλά διαμορφώνει 
και το δέκτη, δηλαδή τον αναγνώστη μαθητή, μέσω της σύνθεσης της εικονογράφησης και του 
κειμένου, που πρέπει να αξιολογηθεί. Οι σελίδες του πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα 
μήνυμα με κώδικα και περιεχόμενο και όχι απλώς ως ένα περιεχόμενο που περιγράφεται με 
ένα κώδικα». 

Η σχετική έρευνα διεθνώς, έχει αναδείξει τα σχολικά εγχειρίδια του μαθητή/τριας ως 
καθοριστικής σημασίας στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το κυριότερο μέσο 
διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν το 90 έως 95% της διδακτικής ώρας αξιοποιώντας 
το διδακτικό υλικό τους (Eden, 1984:283). Στο Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995: 194: Μπονίδης 
2004). Επίσης, το 70% των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
χρόνου καθορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο ενώ το 80% της όλης διδακτικής διαδικασίας 
αφιερώνεται σε θέματα που θίγονται στα σχολικά εγχειρίδια (Johnsen, 1993) στο ΟΕΠΕΚ 
(2008:16) 

Για τους λόγους αυτούς η διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων ως προς τη συμβατότητα με το 
Α.Π.Σ., το περιεχόμενό τους και την παιδαγωγική τους καταλληλότητα καθίσταται αναγκαία για 
τους σχολικούς συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς που, μεταξύ άλλων, καλούνται να 
διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική που εκφράζεται και υλοποιείται και μέσω των Α.Π.Σ. 
στα σχολεία τους. Τα νέα βιβλία έχουν υπερβολικό μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης. Εάν δεν γίνει 
σωστή διαχείρισή της, υπάρχει το ενδεχόμενο να µην επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.  

Όπως έχει υποστηριχτεί, για τους εκπαιδευτικούς το Αναλυτικό Πρόγραµµα ταυτίζεται µε το 
σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο και τους δεσμεύει ως προς τους στόχους και την κάλυψη της 
διδακτέας ύλης. Έτσι, προσπαθούν να διαπραγματευτούν όλη την ύλη, ενώ η χρήση των νέων 
βιβλίων απαιτεί αρτιότερη προετοιμασία και διαφορετική διδακτική προσέγγιση όπως για 
παράδειγμα μέσω της μεθόδου της ερευνητικής οµαδικής εργασίας. (Κουλουμπαρίτση, 
2009:15 ).  
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Βάσει όλων αυτών οδηγούμαστε στη θέση ότι αν δεν διασφαλισθεί η πολύ καλή κατανόηση 
του περιεχομένου του Α.Π.Σ. από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να το 
υλοποιήσουν, όχι μόνο μέσω των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και μέσω δραστηριοτήτων και 
μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μάθηση, ερευνητικές εργασίες), 
δεν θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συσχετίζουν συνεχώς το σχολικό εγχειρίδιο με το 
αντίστοιχο Α.Π.Σ. ώστε να εντοπίζουν τυχόν ανακολουθίες, λάθη και ενδεχόμενες επουσιώδεις 
αναφορές του σχολικού εγχειριδίου και να προβαίνουν στις κατάλληλες παρεμβάσεις με τη 
βοήθεια του σχολικού συμβούλου ειδικότητας που έχει την επιστημονική και παιδαγωγική 
καθοδήγησή τους. 

Το βιβλίο μαθητή της Κοινωνιολογίας Γ’ Τάξης Λυκείου: Διδακτική ενότητα 
«Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος». Αποτίμηση του σχολικού βιβλίου 
Κοινωνιολογίας Γ΄ Τάξης Λυκείου με βάση τα κριτήρια συμβατότητας ή μη με Α.Π.Σ. 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τη συμβατότητά ή μη της διδακτικής ενότητας με το Α.Π.Σ., 
αφού τονίσουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται για να δηλωθούν οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι, δεν είναι τα κατάλληλα, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

  Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος 

  (6 ώρες) 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι Περιεχόμενο 

Οι μαθητές 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της 
κοινωνικοποίησης για τον άνθρωπο και τις 
συνέπειες της μη ή της ελλιπούς 
κοινωνικοποίησης. 

 Να κατανοήσουν τις επιδράσεις του κοινωνικού 
περίγυρου στην ανάπτυξη, και εξέλιξη του 
κοινωνικού εαυτού, της αυτοεικόνας, της 
αυτοεκτίμησης και της μοναδικής 
προσωπικότητας. 

 Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές κοινωνικού 
ελέγχου και να κατανοήσουν τη σημασία τους 
για το άτομο και την κοινωνία καθώς και τη 
σχέση τους με την κοινωνική στρωμάτωση. 

 Να εξετάσουν τις διάφορες μορφές 
κοινωνικοποίησης, τους διάφορους παράγοντες 
που επιδρούν στην κοινωνικοποίησή τους, τις 
αλληλεπιδράσεις τους και τη διαφορετική τους 
σημασία στην ανάπτυξη του ατόμου και την 
εξέλιξη της κοινωνίας. 

 Στόχοι της κοινωνικοποίησης και 
σημασία του κοινωνικού 
περιβάλλοντος για τον άνθρωπο. 

 Ανάπτυξη του κοινωνικού 
εαυτού δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις (π.χ. Φρόιντ και 
Μιντ). 

 Μορφές κοινωνικού ελέγχου.  

 Παράγοντες Κοινωνικοποίησης 
(π.χ. οικογένεια, σχολείο, 
συνομήλικοι, ΜΜΕ, εκκλησία, 
στρατός/ θητεία, εργασία κτλ.). 

 Η κοινωνικοποίηση ως δια βίου 
διαδικασία κοινωνικής μάθησης 
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 Να συλλάβουν τη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης ως μιας διαδικασίας 
διαρκούς διαλεκτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του κοινωνικού περίγυρου και του αποδέκτη 
της κοινωνικοποίησης. 

Πηγή: Α.Π.Σ. Κοινωνιολογίας Γ’ Λυκείου 

 

Με κριτήριο τη συμβατότητα με το Α.Π.Σ., στη διδακτική ενότητα «Κοινωνικοποίηση και 
Κοινωνικός Έλεγχος» του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας Γ΄ Λυκείου, διαπιστώνουμε 
ότι το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φρασεολογία ενοτήτων και 
περιεχομένων που αναφέρονται στο Α.Π.Σ. , ενότητες τις οποίες και μετατρέπει σε αντίστοιχα 
κεφάλαια-θεματικές ενότητες (Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου (2007)).  

Παράλληλα όμως, διαπιστώνουμε ανυπαρξία στόχων στο βιβλίο μαθητή της κοινωνιολογίας σε 
σχέση με τους καταγεγραμμένους στόχους που αναφέρει το Α.Π.Σ., στόχους που θα όφειλε να 
θέσει στην αρχή κάθε κεφαλαίου, για λόγους παιδαγωγικούς και διδακτικούς. Να 
επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι η ύπαρξη του Τετραδίου Εργασίας και Έρευνας του 
Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ) δεν έχει ως κύριο σκοπό του την παράθεση στόχων, αλλά την παράθεση 
«..διαφόρων τύπων δραστηριότητες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την 
κοινωνιολογία, όπως κείμενα κοινωνιολόγων, άρθρα από εφημερίδες, στατιστικοί πίνακες, 
ερωτηματολόγια, σχέδια εργασίας (projects), μικρο-έρευνες, και γενικότερα ασκήσεις 
εμπέδωσης της ύλης» (Κοινωνιολογία Γ’ λυκείου, Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή 
(2007:5).Το Τ.Ε.Ε.Μ είναι κυρίως πρόσθετο υλικό και δεν αναπληρώνει τα κενά του βιβλίου του 
μαθητή της κοινωνιολογίας. Προφανώς, ο διδάσκων θα πρέπει να αναπληρώσει αυτό το κενό 
κατά τη δημιουργία του σχεδίου μαθήματός του, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν ακριβώς 
τους στόχους που πρόκειται να ασχοληθούν και σε κάθε διδακτική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η μηχανιστική εκμάθηση του περιεχομένου του βιβλίου και ενισχύεται η 
αφαιρετική και συνθετική ικανότητα των μαθητών. Η ύπαρξη σαφών στόχων κάθε διδακτικής 
ενότητας  διευκολύνει τόσο την αυτοαξιολόγηση από την πλευρά του μαθητή, όσο και την 
αξιολόγησή του από τον διδάσκοντα. (Mager, 1985:1-2) 

Για τις ασκήσεις, αφενός δεν προβλέπονται ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αφετέρου 
δεν παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ή καλύτερα μιας ωριαίας διδακτικής ενότητας 
αλλά μιας μακράς θεματικής ενότητας. Έτσι, οι μαθητές δεν συνεργάζονται και δεν αναζητούν 
διερευνητικά και ικανοποιητικά τη γνώση και πληροφόρηση. Οι ασκήσεις παρατίθενται στο 
τέλος της θεματικής ενότητας, δηλαδή μετά από δεκαοκτώ σελίδες! Τον μόνο παιδαγωγικό και 
διδακτικό σκοπό που θα μπορούσε να καλύψει μια τέτοια πρακτική είναι ενδεχομένως μια 
ανακεφαλαίωση της διδακτικής ενότητας. Προφανώς το έλλειμμα αυτό θα πρέπει να το 
θεραπεύσει ο διδάσκων αν χρειαστεί, προβλέποντας ασκήσεις και δραστηριότητες, τόσο 
ατομικές, όσο και ομαδικές στην συγκεκριμένη ωριαία διδακτική ενότητα του βιβλίου του 
μαθητή. 

Παρατηρούμε ότι οι ασκήσεις στις οποίες παραπέμπεται ο μαθητής στο τέλος της διδακτικής 
ενότητας του βιβλίου κοινωνιολογίας, είναι κυρίως γνωστικής φύση, απουσιάζουν οι 
διερευνητικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές, όπως προτείνεται εμφατικά στο Α.Π.Σ.  
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Η διδακτική ενότητα, που εξετάζουμε, φαίνεται να παρέχει πληθώρα πληροφόρησης και εάν 
δεν γίνει σωστή διαχείρισή της από τον διδάσκοντα, υπάρχει το ενδεχόμενο να µην 
επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, τόσο οι γενικοί, όσο και οι ειδικοί που θέτει το Α.Π.Σ. του 
μαθήματος. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος οι διδάσκοντες, να μην μπορούν να την 
πραγματευτούν στον χρόνο που διαθέτουν, επειδή η προσέγγισή της απαιτεί ερευνητική και 
ομαδική εργασία, κάτι που σπάνια γίνεται, μια και η απευθείας εισήγηση (διάλεξη) είναι ο 
συνήθης τρόπος διδασκαλίας. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται και από το γεγονός η διδασκαλία 
του μαθήματος κοινωνιολογίας να πραγματοποιείται και από εκπαιδευτικούς άλλων 
ειδικοτήτων που για ποικίλους λόγους δεν χρησιμοποιούν συστηματικά το πρόσθετο υλικό που 
προσφέρει το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ) και θα μπορούσε σε 
κάποιο βαθμό να θεραπεύσει τις ελλείψεις του βιβλίου του μαθητή. 

Θεωρούμε, ότι αν δεν διασφαλισθεί η κατανόηση της σημασίας και εφαρμογής στην πράξη 
των σκοπών και στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση θα το υλοποιήσουν, τότε θα έχουμε αύξηση του 
φαινομένου αρκετοί εκπαιδευτικοί να αυτοσχεδιάζουν ή να αναπαράγουν μηχανιστικά τις 
γνώσεις και πληροφορίες που το σχολικό εγχειρίδιο παραθέτει. Η θέση αυτή ενισχύεται και 
από το γεγονός ότι η διδασκαλία του μαθήματος σε πολλές σχολικές μονάδες, έχει ανατεθεί σε 
πλείστες άλλες ειδικότητες εκτός των κοινωνιολόγων, ως δεύτερη ανάθεση, με μικρή αν όχι 
ανύπαρκτη κοινωνιολογική παιδεία. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την κυρίαρχη 
κοινωνική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το σχολείο και ειδικότερα το Λύκειο, ως βασικό 
του στόχο οφείλει να θέτει τη «φροντιστηριακή» προετοιμασία των μαθητών για επιτυχή 
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, αδιαφορώντας για τους ευρύτερους παιδαγωγικούς, 
επιστημονικούς, κοινωνικούς κ.ά. σκοπούς και ειδικούς στόχους που θέτει το Α.Π.Σ. 

Για το αντικείμενο της κοινωνιολογίας που μελετάμε, αυτό συνέβαινε κατά κόρον, όταν ήταν 
πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Τώρα που δεν εξετάζεται πανελλαδικώς και θα μπορούσε 
να προσεγγίζεται μέσω δραστηριοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και 
διερευνητική μάθηση, ερευνητικές εργασίες με βάση τους σκοπούς και στόχους που θέτει το 
Α.Π.Σ., συνήθως αυτό δεν επιδιώκεται από τους εκπαιδευτικούς, ηθελημένα ή αθέλητα, λόγω 
της γενικότερης απαξίωσης των μη εξεταζόμενων μαθημάτων στη Γ’ τάξη Λυκείου. 

 Με την έννοια αυτή οι προτεινόμενες αλλαγές του Πορίσματος της Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία όπου 
προτείνει την «αναβάθμιση του Λυκείου και λειτουργία του ως μιας αυτοτελούς βαθμίδας του 
εκπαιδευτικού συστήματος και όχι ως προθαλάμου ενός εξεταστικού κέντρου για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση» θεωρούμε ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. (Πόρισμα 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 2016:77). 

Αξιολογική αποτίμηση με κριτήριο το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας του 
βιβλίου κοινωνιολογίας και Α.Π.  

Με βάση το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου στην υπό εξέταση διδακτική ενότητα, για να 
προβούμε σε αξιολογική αποτίμηση θα χρησιμοποιήσουμε i) την γνώση και πληροφόρηση, ii) 
την ενδοκλαδική ή διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, iii) την ιδεολογία και iv) την 
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αυθεντικότητα δηλαδή κατά πόσο το περιεχόμενο του βιβλίου μαθητή συνδέεται με την 
κοινωνική καθημερινή ζωή, είναι χρήσιμο για τη ζωή του μαθητή, είναι συναφές με τις 
εμπειρίες του μαθητή, είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό για τον μαθητή, ανταποκρίνεται στις 
ικανότητες του μαθητή αυτής της ηλικίας . (Κουλουμπαρίτση υπό έκδοση) 

Γνώση και πληροφόρηση. 

Τα σχολικά εγχειρίδια απαιτείται να διαθέτουν επιστημονική εγκυρότητα προβάλλοντας 
ουσιαστικές και επιστημονικά ελεγμένες γνώσεις, με επαρκή παραδείγματα, που 
παρουσιάζονται στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η θεματολογία των 
εγχειριδίων πρέπει να είναι σχετική με τη σύγχρονη πραγματικότητα αποφεύγοντας γνώσεις 
απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες, να ικανοποιεί σύγχρονες απαιτήσεις των εκπαιδευομένων 
και να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες τους (Βέϊκου, 2005). 

 Μελετώντας τη διδακτική ενότητα «Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος» παρατηρούμε 
ότι η γνώση που παρουσιάζεται είναι απαρχαιωμένη. Πρόκειται για παραδοσιακή 
λειτουργιστική προσέγγιση (Timasheff & Theodorson 1983: 412-444), όπου η έννοια και η 
διαδικασία της κοινωνικοποίησης, θεωρείται ως μια απλή διαδικασία μάθησης, μέσω της 
οποίας τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας, μαθαίνουν μηχανιστικά και παθητικά, μέσω της 
μίμησης, ταύτισης και εσωτερίκευσης, την υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς, κοινωνικών 
κανόνων, αξιών κ.ά. (Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου,2007: 51-52) με στόχο να εξυπηρετηθούν οι 
«ανάγκες» της κοινωνίας.  

Εύλογα τίθενται τα εξής ερωτήματα. Ποιος καθορίζει τις κοινωνικές ανάγκες; Τι σημαίνει τόσο 
εννοιολογικά, όσο και εμπειρικά σε τελική ανάλυση ο όρος κοινωνία; Τα ουσιώδη αυτά, κατά 
τη γνώμη μας, ερωτήματα, δεν φαίνεται να απασχολούν το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο στη 
συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, αλλά και γενικότερα στο σύνολό του. Παρατηρούμε να 
παρατίθενται θεωρήσεις που αντιμετωπίζουν το άτομο ως το ον εκείνο που έχει την ικανότητα 
μέσω των αισθήσεων, των εικόνων και των συνειρμών να συλλάβει την κοινωνική 
πραγματικότητα. Η δε αγωγή γίνεται κατανοητή ως μια διαδικασία μάθησης, ως μια 
συστηματική εκπαίδευση κατά τη οποία τα άτομα έπρεπε απλώς να αποκαλύψουν 
καταστάσεις που ήδη υπάρχουν.  

Τα ερωτήματα που θέτουμε αναφορικά με τα παραπάνω είναι τα εξής: 

Καταστάσεις που δημιούργησε ποιος; Για ποιο λόγο; 

Ερωτήματα που οι παραδοσιακές θεωρήσεις της κοινωνικοποίησης δεν μπόρεσαν να 
απαντήσουν στην ουσία τους και παραμένουν ακόμη για τους «οπαδούς» αυτών των 
θεωρήσεων αναπάντητα. Εκτός, βέβαια από τις ιδεαλιστικές θεωρήσεις που πρέσβευαν και 
πρεσβεύουν μια υπέρτατη οντότητα με τη μορφή ενός «θεού» ή μιας πανίσχυρης κοινωνίας 
που συμπεριφέρεται σαν πρόσωπο και δημιουργεί ως υπέρτατη αυθεντία βάσει ενός σχεδίου, 
τα κοινωνικά άτομα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό εγχειρίδιο φαίνεται να υιοθετεί την 
ξεπερασμένη θεωρητική αντίληψη της σχολής του δομολειτουργισμού (Timasheff & 
Theodorson 1983: 427), η οποία φαίνεται να αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως υποκείμενο που 
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δρα, αισθάνεται ενεργεί, αντιστέκεται κ.ά.5, ανεξάρτητα από τις δράσεις των μελών που την 
αποτελούν, προσέγγιση που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνιολογικές αντιλήψεις 6.  

Η σύγχρονη προσέγγιση αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως συνισταμένη των ατομικών και 
ομαδικών αντιλήψεων, σκέψεων και πράξεων που κυριαρχούν σε μια δεδομένη ιστορική 
στιγμή, δημιουργώντας και ενίοτε καταστρέφοντας σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό) συνεχώς και ακατάπαυστα κοινωνικούς θεσμούς, μορφές 
οργάνωσης, κοινωνικούς κανόνες, κοινωνικές αξίες κ.λπ. (Καστοριάδης (1985:114, Timasheff & 
Theodorson 1983: 455)) Η έννοια της κοινωνίας δεν προσεγγίζεται στατικά, αλλά δυναμικά, 
πράγμα που σημαίνει ότι συνεχώς μεταβάλλεται επειδή μεταβάλλονται τα κοινωνικά 
υποκείμενα που ταυτόχρονα είναι δημιουργήματα και δημιουργοί της κοινωνίας και του 
εαυτού τους, μέσω μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης. Η σύγχρονη προσέγγιση της 
κοινωνικοποίησης βλέπει μια συνεχή, διαλεκτική, δυναμική και δημιουργική σχέση του 
κοινωνικού υποκειμένου, της κοινωνικής ολότητας και της φύσης, δίχως να δίνει προβάδισμα 
σε κανένα από τα τρία μέρη. Αναφέρεται σε πολλαπλές και σύνθετες διαδικασίες ανάδυσης, 
ταυτόχρονα του ατόμου και της κοινωνίας. Κάθε κοινωνία ανακαλύπτει ποικίλες μεθόδους και 
μηχανισμούς διαμέσου των οποίων το άτομο συνειδητά ή ασυνείδητα «μαθαίνει» και αλλάζει 
τον κόσμο στον οποίο ήδη βρίσκεται και ταυτόχρονα γνωρίζει και αλλάζει τον εαυτό του. 
Δηλαδή, μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, ο εν δυνάμει άνθρωπος που γεννιέται 
ως βιολογικό ον, αναδύεται συνεχώς για να καταστεί άνθρωπος με την έννοια του κοινωνικού 
υποκειμένου, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ον που αποκαλούμε «άνθρωπος» είναι 
συνεχώς το ζητούμενο που ποτέ δεν θα πραγματωθεί ως έχει, δηλαδή με την έννοια αυτή δεν 
έχει υπάρξει, ούτε πρόκειται να υπάρξει ο τέλειος άνθρωπος, πρόκειται για μια συνεχή 
κοινωνικοποιητική διαδικασία που σταματά μόνο με το τέλος της βιολογικής του ύπαρξης. Και 
είναι αυτή η συνεχής ανάδυση ατόμου και κοινωνίας που δημιουργεί μορφές πολιτισμού και 
γράφει την ιστορία της ανθρωπότητας. 

Με άλλα λόγια, η κοινωνικοποίηση δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά και μόνο μια κοινωνική 
διαδικασία που διαδραματίζεται στη βάση συγκεκριμένων κανόνων και προδιαγραφών και έχει 
ως απόληξη ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Με την έννοια αυτή δεν είναι ορθό να υποστηρίζουμε 
ότι υπάρχει καλή ή κακή κοινωνικοποίηση, όπως το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει. Πρόκειται 
αντίθετα για ένα σύνθετο σύνολο από ποικίλες ατομικές και ομαδικές πράξεις. Πράξεις άλλοτε 
συνεργασίας και δημιουργίας, άλλοτε συγκρούσεων και καταστροφής.(Πατσός,2007: 46). Για 
τον λόγο αυτόν παρατηρούμε διαφορετικές κοινωνικοποιητικές προσεγγίσεις με βάση το φύλο, 
την κοινωνική θέση, κοινωνική τάξη, στρώμα, θρησκευτική ομάδα κ.λπ. (Νόβα-Καλτσούνη 
1995:16). Άλλωστε, αν όπως αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο, η αποκλειστική λειτουργία της 
διαδικασίας της κοινωνικοποίησης είναι η «επιτυχής» εκμάθηση και εσωτερίκευση των 

                                                           
5
 Είναι χαρακτηριστική των όσων υποστηρίζουμε η φράση: «Ο κοινωνικός έλεγχος είναι το σύνολο των 

μηχανισμών που χρησιμοποιεί μια κοινωνία, για να γίνουν αποδεκτές οι αξίες της και να εφαρμοστούν οι κανόνες 
της από τα μέλη της» (Βιβλίο μαθητή Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου, 2016, σελ. 21). Επίσης «η κοινωνία οφείλει να 
κοινωνικοποιεί τα μέλη της και στη συνέχεια να ελέγχει αν έχουν εσωτερικεύσει τις κατάλληλες αξίες» (Βιβλίο 
μαθητή Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, 2016, σελ. 65). 

Στο θέμα της κοινωνικοποίησης πρωτοποριακές είναι οι θέσεις των J. Piaget,  K. Καστοριάδη,  B. Cyrulnik, Α. 
Παπαρίζου. 
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κοινωνικών κανόνων, των αξιών κ.ά., από τα άτομα, τότε πώς θα εξηγούσαμε τις συνεχείς 
κοινωνικές και ατομικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα; Ως αποτέλεσμα ανεπιτυχούς 
κοινωνικοποίησης των ατόμων; 

Με μια φράση, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης έχει ταυτόχρονα συνεχή κοινωνικοποιητική 
και «ανθρωποποιητική» διάσταση που δεν σταματά ποτέ. Δεν μπορούμε να την ταξινομούμε 
ως καλή, κακή, ελλιπή, πλήρη7.  

Ξεπερασμένη επίσης είναι και η αντίληψη που υιοθετεί το εν λόγω σχολικό βιβλίο στη 
διδακτική ενότητα που εξετάζουμε, όταν αναφέρεται στους φορείς κοινωνικοποίησης, που 
τους παρουσιάζει ως τους πιο σημαντικούς. Υποστηρίζουμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο 
πλαίσιο μιας κοινωνίας, λειτουργεί ως μηχανισμός και φορέας κοινωνικοποίησης, από την 
αρχιτεκτονική και αισθητική ενός κτηρίου, μέχρι το περιεχόμενο ενός βιβλίου ή κάθε 
συνειδητή ή ασυνείδητη συμπεριφορά κάθε γονέα/κηδεμόνα, πολίτη, πολιτικού, πολιτισμικού, 
οικονομικού ηγέτη κ.ά που ως πρότυπο εκπέμπει ποικίλα μηνύματα με τον τρόπο που 
σκέπτεται, δρα και πράττει. 

Τέλος, επισημαίνουμε επιστημονική ανακρίβεια όταν το συγκεκριμένο βιβλίο στη διδακτική 
ενότητα που εξετάζουμε αναφέρει ότι «για την κοινωνιολογία η θρησκεία αποτελεί έναν 
κοινωνικό θεσμό που πραγματεύεται τη σχέση των ανθρώπων με το θείο» (Κοινωνιολογία Γ΄ 
Λυκείου, 2007: 61). Πρόκειται για επιστημονικό λάθος με την έννοια ότι για την κοινωνιολογία, 
όπως, και για κάθε επιστήμη, δεν υφίσταται το «θείο» ως φυσική, κοινωνική οντότητα με 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες που μπορεί ένας επιστήμονας να μελετήσει. Για την 
κοινωνιολογία, όπως και για κάθε επιστήμη, αυτά που υφίστανται και επομένως δύνανται να 
μελετήσει, είναι οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και οι πράξεις των ανθρώπων «περί του θείου». 
Ίσως αυτό το επιστημονικό «λάθος» να έχει να κάνει με την ιδεολογία και τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των συγγραφέων, αλλά η ανάλυση προς την κατεύθυνση αυτή δεν εμπίπτει στους 
στόχους αυτής της εργασίας. 

Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. 

Η διαθεματικότητα αναφέρεται σε μια ενοποιητική προσέγγιση του αντικειμένου της γνώσης, 
αναδεικνύοντας την πολυμορφία της πραγματικότητας και την ανάγκη μιας ολιστικής 
θεώρησής της, ενώ η διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity) είναι ο τρόπος οργάνωσης του 
Α.Π., που διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής 
γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει µεταξύ τους το περιεχόµενο των 
διακριτών µαθηµάτων. (Ματσαγγούρας, 2002: 24) 

Κατά την Κουλουμπαρίτση, διαθεματικότητα σημαίνει θεματική ή θεματοκεντρική προσέγγιση 
της γνώσης και όχι διδασκαλία διακριτών αντικειμένων. Μια τέτοια επιλογή στα Προγράμματα 
Σπουδών, όμως, θα προϋπέθετε όχι μόνο μια άλλη οργάνωση της σχολικής, αλλά και της 
ακαδημαϊκής, γνώσης. Το ΔΕΠΠΣ, επομένως, επιλέγει έναν συνδυασμό από προσεγγίσεις που 
να προσιδιάζουν στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στους περιορισμούς 

                                                           
7
 Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατόμων που μεγάλωσαν εκτός κοινωνίας π.χ. περίπτωση παιδιών τύπου  «Αβερόν». 

Στην περίπτωση αυτή όμως δεν μιλούμε για κοινωνικά υποκείμενα και ανθρώπους με την κοινωνιολογική και 
ψυχολογική διάσταση. 
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της σχολικής πραγματικότητας. Στη διαθεματικότητα πρωτεύοντα ρόλο κατέχει το θέμα per se, 
του οποίου η σημασία και η επιλογή εξαρτώνται από τον αντίκτυπο και τη χρησιμότητα που 
έχει στον καθημερινό βίο των ανθρώπων (επιβίωση και ποιότητα) και από τη συμβατότητά του 
με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Κουλουμπαρίτση 2011:35). 

Η διαθεματική προσέγγιση συνδυάζεται με αντίστοιχες δράσεις των εκπαιδευομένων, όπως η 
εκπόνηση συνθετικών εργασιών, δημιουργώντας έτσι έναν αποτελεσματικό «γνωστικό ιστό». 
Σε μια τέτοια προσέγγιση προέχει η ομαδικότητα, η συνεργασία και η διεξαγωγή έρευνας από 
πλευράς των εκπαιδευομένων με σχέδια εργασίας.  

Το βιβλίο κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου κυκλοφόρησε το 2007, επομένως η συγγραφή του δεν 
σχετίζεται με Α.Π.Σ. / ΔΕΠΠΣ τα οποία αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Γυμνάσιο. 
Προφανώς στηρίχθηκε στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) του 1999 το οποίο 
αντικατέστησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1985 Παρόλα αυτά όμως στο Α.Π.Σ. του 
μαθήματος υπάρχει μια προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα στο Α.Π.Σ. 
στη στήλη «Περιεχόμενα» υπάρχει η διεπιστημονική πρόταση «Ανάπτυξη του κοινωνικού 
εαυτού, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (π.χ. Φρόιντ και Μιντ)», πρόταση που οι συγγραφείς 
του βιβλίου μετατρέπουν σε κεφάλαιο όπου παραθέτουν κάποιες πληροφορίες από τις 
επιστήμες της ιστορίας, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής (Κοινωνιολογία 
Γ΄ Λυκείου, 2007: 24). 

Άλλωστε η κοινωνιολογία ως επιστήμη χρησιμοποιεί, ίσως περισσότερο γνώσεις και 
πληροφορίες άλλων επιστημών. Για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί και ως λίμνη στην οποία 
συρρέουν συνεχώς, ως ποταμοί, οι άλλες επιστήμες. Για παράδειγμα στη διδακτική ενότητα 
που εξετάζουμε παρατίθενται δύο σελίδες με τις θέσεις του Φρόιντ σχετικά με τη θεωρία της 
προσωπικότητας, τα ψυχο-σεξουαλικά στάδια της ανάπτυξης του ατόμου και την ψυχική 
οργάνωση της προσωπικότητας (εκείνο-υπερεγώ-εγώ) (Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, 2007 :55). 
Επίσης, γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς άμυνας με παράθεση αναλυτικού πίνακα 
(Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, 2007: 56-57). 

Το έλλειμμα έγκειται στην απουσία από το βιβλίο του μαθητή ασκήσεων για την προαγωγή των 
ομαδοσυνεργατικών εργασιών, διερευνητικών προσεγγίσεων κ.ά.  

Ιδεολογία. 

Μια επιπλέον κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, ως προς το 
περιεχόμενο τους, σχετίζεται με το ιδεολογικό τους πλαίσιο, καθώς εκτιμάται πως το 
περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των στάσεων, 
των αντιλήψεων και αξιών, αλλά και των στερεοτυπικών αντιλήψεων στην πολιτική, 
οικονομική και πολιτιστική κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

Θα περίμενε κανείς το μάθημα της κοινωνιολογίας να είναι απαλλαγμένο από ιδεολογικές 
αντιλήψεις καθώς και από στερεότυπα και προκαταλήψεις, και κάπως έτσι φαίνεται ότι 
συμβαίνει σε μια πρώτη ανάγνωση. Με μια πιο ενδελεχή, όμως, εξέταση του περιεχομένου του 
διδακτικού βιβλίου της κοινωνιολογίας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ξεφεύγει και αυτό από τη 
γενική διαπίστωση, που υποστηρίζει ότι τα σχολικά εγχειρίδια βρίθουν από στερεότυπα και 
προσπάθειες ιδεολογικών επιβολών.  
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Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι το εν λόγω βιβλίο συνεχίζει να θεωρεί την παραδοσιακή 
οικογένεια και τη θρησκεία ως τους κατ’ εξοχήν φορείς κοινωνικοποίησης, αν και οι 
οικογενειακές σχέσεις χαλαρώνουν (χαρακτηριστικά παραδείγματα η αύξηση των διαζυγίων, 
αύξηση μονογονεϊκών οικογενειών, η καθιέρωση ελεύθερης συμβίωσης). Η αυτονόμηση του 
ατόμου, η επιρροή των ΜΜΕ και ειδικότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να 
διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνικοποίηση των μελών της 
κοινωνίας και ειδικότερα στους νέους. Αποσιωπά, επίσης, όπως έρευνες έχουν δείξει, (Εθνικό 
Συμβούλιο Ελληνίδων Αθήνα (2008), Ευρωβαρόμετρο 2016:13-16, Eglimatologia.gr (2014) ), το 
γεγονός ότι τα πιο πολλά εγκλήματα, βιασμοί ανηλίκων και πράξεις βίας ενάντια στα ευπαθή 
μέλη της κοινωνίας (παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες) πραγματοποιούνται κυρίως εντός της 
«Αγίας Οικογένειας» από συγγενικά άτομα. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Πολιτικής (2011). 

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που κοινοποίησε το «Χαμόγελο του παιδιού». «Αύξηση 62% 
κατέγραψαν οι καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού για παιδική κακοποίηση σε σχέση με το 
2012. Από τις 596 καταγγελίες που δέχθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού, οι 213 (363) αφορούσαν 
κακοποίηση και από τους δύο γονείς (38% κακοποίηση από τη μητέρα και 18,5% κακοποίηση 
από τον πατέρα. Σύμφωνα, με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια, οι 
ευρωπαϊκές τηλεφωνικές γραμμές έχουν δεχθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια κλήσεις, 
μόνο για κακοποίηση και παραμέληση με κύριους υπαίτιους τους γονείς (Πηγή Εφημερίδα 
Καθημερινή 19-11-2013).» Επίσης η έρευνα του (Κέντρο Ερευνών Innocenti της UNICEF στη 
Φλωρεντία) έδειξε ότι η ανέχεια, η ανασφάλεια και η ανεργία έχει οδηγήσει στη μιζέρια και 
την γκρίνια μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Όπως φαίνεται όμως έχει οδηγήσει και πολλούς 
πέρα από τα όρια. Το 72% των ανδρών και το 70,7% των γυναικών δήλωσαν ότι σε διάστημα 
ενός έτους υπέστησαν ψυχολογική κακοποίηση τουλάχιστον μία φορά, από μέλη της ίδιας 
τους της οικογένειας, ενώ αντίστοιχα το 31,7% και 23,4% σωματική επίθεση8.  

Το βιβλίο της κοινωνιολογίας ορθά τονίζει ότι η θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο και η 
εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, συμβάλλουν, μέσω της κοινωνικοποίησης που ασκούν στους 
πιστούς, στην κοινωνική συνοχή μιας κοινωνίας μέσω κυρίως των αντιλήψεων, πεποιθήσεων 
κ.ά. που πρεσβεύουν για το άτομο, την κοινωνία, τον σύμπαντα κόσμο. Παραλείπει9 να 
αναφέρει όμως το γεγονός, ότι αρκετές φορές ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για την πρόκληση 
κοινωνικών συγκρούσεων και ρατσιστικών αντιπαραθέσεων, που οδηγούν στη διάσπαση της 
κοινωνικής συνοχής. Η παγκόσμια ιστορία βρίθει από θρησκευτικές συγκρούσεις με 
εκατομμύρια νεκρούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη 

                                                           
8
 Η μελέτη αυτή για την βία μέσα στην οικογένεια που συντάχθηκε από το Κέντρο Ερευνών Innocenti της UNICEF 

στη Φλωρεντία, παραθέτει ένα τρομακτικό κατάλογο τύπων βίας που ασκείται εναντίον των γυναικών κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους από μέλη της ίδιας τους της οικογένειας. Αρχίζει από την έκτρωση λόγω προτίμησης 
φύλου και συμπεριλαμβάνει εκτός από το φυσικό ξυλοδαρμό και άλλες «ορατές» μορφές βίας όπως το κάψιμο με 
οξύ και οι φόνοι «τιμής», τον εξαναγκαστικό υποσιτισμό, την έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη και στο 
σχολείο, τον εξαναγκασμό σε πορνεία και την καταναγκαστική εργασία. Σημειώνει επίσης την σχέση μεταξύ της 
οικογενειακής βίας και της εξάπλωσης του AIDS και επισημαίνει τη αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 
οικογενειακής βίας και της συνεχώς αυξανόμενης διαθεσιμότητας πυροβόλων όπλων.  

9
 Το φαινόμενο της συνειδητής παράλειψης γνώσεων και πληροφοριών, χαρακτηρίζεται ως μορφή «συμβολικής 

βίας», με την έννοια ότι επιβάλλει στον μαθητή κάποιες γνώσεις, πληροφορίες και του στερεί κάποιες άλλες.  
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Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κόσσοβο με τις εκατέρωθεν θηριωδίες μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων την περίοδο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Προφανώς τα γεγονότα αυτά 
δεν πρέπει να ερμηνεύονται αποκλειστικά και μόνο μέσω των θρησκευτικών 
διαφοροποιήσεων, η θέση αυτή όμως δεν σημαίνει ότι οι θρησκευτικές ομαδοποιήσεις δεν 
συνδέονται ποικιλοτρόπως είτε άμεσα, είτε έμμεσα με τις πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές 
και κοινωνικές εξελίξεις των κοινωνιών, το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει.  

Είναι αποδεκτή πλέον η θέση ότι η επίδραση των θρησκειών στα πεδία της οικονομίας και της 
πολιτικής είναι καθοριστική (βλ. σχετικά Παπαρίζος, 2001· Κοντογιώργης, 2000).  

Αυθεντικότητα  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της 
διδακτικής ενότητας. τα οποία και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε συνοπτικά. 

α) Το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας «κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος» 
συνδέεται με την κοινωνική καθημερινή ζωή και είναι χρήσιμο για τη ζωή του μαθητή; 

Στο ερώτημα αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στη διδακτική ενότητα που εξετάζουμε 
ισχύει σε μεγάλο βαθμό με την έννοια ότι προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες στους μαθητές 
να αντιληφθούν το πώς η καθημερινή τους κοινωνική ζωή είναι οργανωμένη και επιδρά στην 
καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τον ρόλο των κοινωνικών 
θεσμών και τη σημασία τους στην καθημερινότητά τους (οικογένεια, παρέες συνομηλίκων, 
σχολείο, θρησκεία κ.ά.). Να κατανοήσουν ότι η κοινωνική συμπεριφορά, το σύστημα αξιών 
κ.ά., τόσο το δικό τους, όσο και των άλλων, είναι απότοκος της διαδικασίας της 
κοινωνικοποίησης. 

Το γεγονός, όμως, ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επιστημονικά μη έγκυρες (π.χ. η ύπαρξη του 
«θείου» ως οντότητα προς μελέτη), παρωχημένες ή μονοδιάστατες, θέτει υπό αμφισβήτηση 
την αξία τους. 

β) Είναι συναφές με τις εμπειρίες του μαθητή; 

Όσες πληροφορίες και γνώσεις παραθέτει η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα που εξετάζουμε 
φαίνεται να συνάδουν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό με τις εμπειρίες που οι μαθητές έχουν, 
από τις οικογένειές τους, το σχολείο τους. Επίσης θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό βοηθούνται 
να ερμηνεύσουν αυτούς τους θεσμούς που βιώνουν με επιστημονικές γνώσεις και 
πληροφορίες. 

γ) Είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό για τον μαθητή; 

Σε γενικές γραμμές τα θέματα που θίγει, οι εικόνες, τα παραδείγματα και οι πληροφορίες που 
παραθέτει από πρωτότυπες πηγές κάνουν την διδακτική ενότητα που μελετάμε αρκετά 
ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Όμως αυτό δεν αρκεί, χρειάζεται ο διδάσκων να «ζωντανέψει» 
και να προβεί σε επικαιροποίηση αυτών των γνώσεων και πληροφοριών.  

δ) Ανταποκρίνεται στις ικανότητες του μαθητή αυτής της ηλικίας; 

Το βιβλίο γράφτηκε για τη Γ' Λυκείου, δηλαδή για μαθητές που βρίσκονται μεταξύ του 17ου και 
19ου έτους της ηλικίας τους. Τόσο η γλώσσα που χρησιμοποιεί, όσο και οι έννοιες που 
πραγματεύεται θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στις ηλικίες αυτές. Το γλωσσάρι εννοιών που 
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παρατίθεται στο τέλος σε συνδυασμό με την πλούσια σχετική βιβλιογραφία ενισχύει την 
εκτίμηση αυτή. 

Η παιδαγωγική καταλληλότητα της διδακτικής ενότητας «Κοινωνικοποίηση και 
Κοινωνικός Έλεγχος» 

Η παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα του σχολικού εγχειριδίου σχετίζεται με τη 
διατύπωση και οργάνωση διδακτικών στόχων. Συγκριμένα ο Tyler αναφέρει ότι οι διδακτικοί 
στόχοι συνιστούν τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων επιλέγονται τα διδακτικά μέσα 
και η διδακτέα ύλη, σχεδιάζονται οι διδακτικές δραστηριότητες και διαμορφώνονται οι 
δοκιμασίες αξιολόγησης του μαθητή. Συντάσσουμε διδακτικούς στόχους επειδή θέλουμε να 
είμαστε ξεκάθαροι με το είδος της αλλαγής του μαθητή που επιδιώκουμε (Tyler 1949: 145). 

Η παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, που 
εξετάζουμε και έχουμε ήδη θίξει, υστερεί στη διατύπωση σαφών διδακτικών στόχων. Ο 
μαθητής δεν βοηθείται να κατανοήσει επακριβώς σε τι στοχεύει η διδασκαλία. Επίσης, ο 
διδάσκων θα δυσκολευτεί να σχεδιάσει την διδασκαλία του, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
συναντήσει δυσκολίες και στο στάδιο αξιολόγησης των μαθητών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 
το κενό αυτό θα πρέπει να το καλύψει, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός συμβουλευόμενος το Α.Π.Σ. και 
σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο της ειδικότητας, ώστε να διατυπώσει σαφείς και 
επιτεύξιμους διδακτικούς στόχους. 

Όσον αφορά την αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, θα λέγαμε ότι σε 
κάποιο βαθμό το διδακτικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας επιτυγχάνει τον στόχο τούτο, τόσο 
με τη γλώσσα και τις εικόνες όσο και με τα παραδείγματα που παραθέτει.  

Υστερεί, όπως έχουμε τονίσει, στις δραστηριότητες και εργασίες που προτείνει στο βιβλίο του 
μαθητή. Αν, όμως, λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και το αντίστοιχο Τετράδιο του Μαθητή ως 
συμπληρωματικό του πρώτου, τότε θα λέγαμε ότι το διδακτικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας 
καλύπτει με ποικίλες διαθεματικές και διερευνητικές προσεγγίσεις τα θέματα που 
πραγματεύεται.  

Προβλήματα – Προτάσεις – Συμπεράσματα 

Η κυριαρχία του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου ανά μάθημα, σε συνδυασμό με την 
αποκλειστική υπέρμετρη χρήση του από τους διδάσκοντες, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς 
εκπαιδευτικές συνθήκες: εξομοιώνει όλους τους μαθητές από τη μια άκρη της χώρας έως την 
άλλη. Αντιμετωπίζει ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό ως ένα ομογενοποιημένο σύνολο με 
κοινά χαρακτηριστικά. Οι μαθητές όμως προσέρχονται στο σχολείο με σαφέστατα 
διαφορετικές πολιτισμικές, κοινωνικές και γλωσσικές καταβολές, εμπειρίες και ανάγκες. 
Μαθητές πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους καλούνται να οργανώσουν τη μάθησή τους με βάση 
το ίδιο σχολικό εγχειρίδιο και κατ’ επέκταση το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό. Τις απαραίτητες 
προσαρμογές στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών επωμίζεται ο 
εκπαιδευτικός, που γνωρίζει τους μαθητές της τάξης του. Αυτός θα κρίνει τι ταιριάζει στους 
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μαθητές του και τι θα αφαιρέσει, αυτός θα αποφασίσει ποια άλλα εκπαιδευτικά υλικά θα 
πρέπει να διαμορφώσει ο ίδιος για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες στην τάξη του. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των 
Α.Π.Σ., καθώς και τη συγγραφή περισσοτέρων του ενός σχολικών εγχειριδίων, ώστε να μπορεί 
να επιλέγει κάθε περιφέρεια, από μια ομάδα βιβλίων, όποιο ανταποκρίνεται στις 
ιδιαιτερότητες της. Όλα, όμως, να έχουν γραφτεί με βάση το εκάστοτε ισχύον Α.Π.Σ. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει πριν διδάξει κάθε ενότητα να έχει πολύ καλή γνώση των στόχων και 
του περιεχόμενου των Α.Π.Σ. και να μην επαφίεται μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο διότι, όπως 
είδαμε, κάθε σχολικό βιβλίο, είναι μια εκδοχή του Αναλυτικού Προγράμματος, και όπως 
αναφέραμε, δεν είναι αναλυτικό πρόγραµµα ούτε µπορεί να το αντικαταστήσει. Συνήθως είναι 
µια απόπειρα εφαρμογής του Α.Π., κατά κανόνα κατώτερης ποιότητας, µια επιλογή από πολλές 
που µπορούν να προταθούν. 
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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της χρήσης του 
υπολογιστή και του διαδικτύου από τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, η πρόθεση 
συμμετοχής τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τις ανωτέρω επιλογές τους. Για τη συλλογή των δεδομένων 
αξιοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο προωθήθηκε σε αριθμό 
ατόμων ανά την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η 
συχνότητα χρησιμοποίησης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα 
επηρεάζεται από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κατοχή υπολογιστή και τη 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι είναι θετικοί ως προς τη συμμετοχή 
τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, με το φύλο, την κατοχή υπολογιστή και 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο να παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Λέξεις κλειδιά: Τρίτη ηλικία, ΤΠΕ, Υπολογιστής, Διαδίκτυο, Εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες και τα νέα δημογραφικά στοιχεία 
που προκύπτουν από αυτό το γεγονός δημιουργούν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, 
στην οποία τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εντονότερη παρουσία στην κοινωνική 
δομή της εκάστοτε κοινότητας (Rowles & Manning, 2011). Ο 21ος αιώνας είναι πλέον 
γνωστός ως ο «ασημένιος αιώνας» ή, σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση, «ο αιώνας των 
ηλικιωμένων» (Humberstone, 2010). Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Κίνα, η οποία 
διαθέτει το μεγαλύτερο πληθυσμό σε ηλικιωμένους, το 2005 τα άτομα άνω των 60 ετών 
αποτελούσαν το 11% του συνολικού της πληθυσμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 
συγκεκριμένος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει το 2025 στο 20% και το 2050 στο 30% 
(Pan & Jordan-Marsch, 2010). Αντιστοίχως, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμάται 
ότι το 2030 το ένα στα πέντε άτομα θα είναι 65 ετών και άνω και ο συνολικός πληθυσμός 
των ηλικιωμένων θα φτάσει τα 70 εκατομμύρια (Lam & Lee, 2007). Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών εκτιμάται 
ότι θα ανέβει από τα 524 εκατομμύρια το 2010 στο 1,5 δισεκατομμύριο το 2050 (World 
Health Organization, 2011). 

Παράλληλα, η διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
επιδρά σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τροποποιεί τις 
υφιστάμενες παραγωγικές, οικονομικές και διοικητικές δομές, διαμορφώνει νέες μορφές 
κοινωνικής και πολιτισμικής έκφρασης και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, συμμετέχουν, συνεργάζονται και δημιουργούν (Coelho & 
Duarte, 2016; Zylka, Christoph, Kroehne, Hartig, & Goldhammer, 2015). Παρότι η ανάπτυξη 
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και η συνακόλουθη διείσδυση των ΤΠΕ στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή 
είναι ραγδαία, εν τούτοις διαπιστώνεται διαφοροποίηση ως προς την κατοχή ψηφιακών 
δεξιοτήτων μεταξύ διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων (Gatto & Tak, 2008). 

Οι ηλικιωμένοι, ως πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν απασχολήσει 
τη διεθνή βιβλιογραφία ως προς το βαθμό ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 
καθημερινότητά τους (Bytheway, 2010; Carr & Komp, 2011; Lam & Lee, 2007). Στη σχετική 
βιβλιογραφία, η τρίτη ηλικία συνδέεται με τη βιολογική διαδικασία της γήρανσης με την 
αφετηρία της χρονικής περιόδου της τρίτης ηλικίας να διαφοροποιείται ανάλογα με την 
προσέγγιση που υιοθετείται κάθε φορά (Chatzitheochari & Arber, 2011; Hunt, 2010; Komp, 
2011; Weiss & Bass, 2002; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας, τα άτομα της τρίτης ηλικίας εκλαμβάνονται ως τα άτομα που δεν έχουν πλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και η ηλικία τους κυμαίνεται από 60 έως και 74 ετών 
(Klimezuk, 2013). 

Σε διεθνές επίπεδο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις με 
αντικείμενο την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφορία και συμμετοχής όλων των 
πολιτών στην «Κοινωνία της Γνώσης» μέσα από την απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικού 
γραμματισμού (Iftekhar & Jihye, 2016). O πληροφορικός γραμματισμός αφορά στις 
«ικανότητες κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, οι οποίες προσφέρονται σε πολλαπλές 
μορφές, προέρχονται από ποικιλία πληροφοριακών πηγών και μπορούν να παρουσιασθούν 
µέσω υπολογιστή» (Gilster, 1997, p.1). Η απόκτησή του θεωρείται σημαντική για τα άτομα 
της τρίτης ηλικίας καθώς διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες και 
δημιουργεί ευκαιρίες προσαρμογής στις συνεχείς εξελίξεις της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτισμικής ζωής (Witte & Mannon, 2010). 

H προσπάθεια των επιστημόνων και των ερευνητών να ερμηνεύσουν με συστηματικό τρόπο 
τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων 
απέναντι στις ΤΠΕ οδήγησε στην ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων όπως είναι η θεωρία 
της αιτιολογημένης δράσης, η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, η θεωρία της 
χρήσης και ικανοποίησης καθώς και θεωρητικών μοντέλων όπως είναι το μοντέλο της 
τεχνολογικής αποδοχής και οι αναθεωρημένες μορφές του (Ajzen & Fishbein, 1980; Davis, 
1989; Pan & Jordan-Marsch, 2010; Varma & Marler, 2013; Venkatesh & Davis, 2000; 
Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Ωστόσο, σε έρευνες που ακολούθησαν 
διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη σημαντικότητα των συσχετίσεων 
μεταξύ των επιμέρους παραγόντων ανάλογα με τον πληθυσμό, το πλαίσιο και το χρόνο 
διεξαγωγής κάθε έρευνας (Cheung & Vogel, 2013; Djamasbi, Strong, & Dishaw, 2010;  
Farahat, 2012; Peek et al., 2014; Son, Park, Kim, & Chou, 2012; Turner, Kitchenham, 
Brereton, Charters, & Budgen, 2010). 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους λόγους και το επίπεδο χρήσης των 
υπολογιστών και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα στη χώρα μας, καθώς επίσης και 
να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε 
προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά 
ερωτήματα στα οποία αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα μελέτη είναι: 
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 Σε ποιο βαθμό τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το 
διαδίκτυο; 

 Επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου 
χαρακτηριστικά όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η 
πρόσβαση στην τεχνολογία (κατοχή υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο); 

 Ποιοι είναι οι λόγοι που τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν ή δε χρησιμοποιούν 
τους υπολογιστές και το διαδίκτυο; 

 Ποια από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων τρίτης ηλικίας επηρεάζουν 
την απόφασή τους να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ;  

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας (Statistika, 2014), 
το 53,20% των ατόμων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μέχρι 34 
ετών, το 34,10% είναι μεταξύ 35 και 54 ετών και μόλις το 12,7% είναι άτομα άνω των 55 
ετών. Η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους παρατηρείται η τάση για μειούμενη χρήση 
των ΤΠΕ όσο αυξάνεται η ηλικία αναζητείται στο πλαίσιο της βιολογικής εξασθένησης των 
νοητικών, μνημονικών, γνωστικών και σωματικών ικανοτήτων του ατόμου, αλλά και σε μια 
σειρά παραγόντων που σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των ηλικιωμένων 
ατόμων (Chou, Lai, & Liu, 2013). 

Σε έρευνα των González, Ramírez και & Viadel  (2012) βρέθηκε ότι το 74,6% των 
ηλικιωμένων δε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και το 54,7% δεν έχει χρησιμοποιήσει στο 
παρελθόν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα ηλικιωμένα άτομα 
θεωρούν ότι οι ΤΠΕ ταιριάζουν περισσότερο σε νεότερα άτομα (Carpenter & Buday, 2007; 
Chaffin & Harlow, 2005) καθώς και ότι δεν είναι τόσο χρήσιμες στην καθημερινότητά τους 
(Selwyn, 2004; Turner, Turner, & Van de Walle, 2007; Wagner, Hassanein, & Head, 2010). Πιο 
αναλυτικά, οι Barnard, Bradley, Hodgson, & Lloyd (2013) αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι από 
τους ηλικιωμένους που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, η πλειοψηφία (61%) 
έχει την άποψη ότι δεν είναι ενδιαφέρον ή χρήσιμο, το 11% δήλωσε ότι δε γνωρίζει πώς να 
το χρησιμοποιεί ή μπερδεύεται με τις νέες τεχνολογίες και το 3% ότι δεν έχει ελεύθερο 
χρόνο για να ασχοληθεί με αυτό. Συνεχίζοντας, ανάλογα είναι τα ευρήματα της έρευνας των 
Morris, Goodman & Brading (2007), με το 60% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι το 
διαδίκτυο δεν τους ενδιαφέρει, εκ των οποίων το 40% αιτιολογεί την απάντησή του 
αναφέροντας ότι αισθάνεται αρκετά μεγάλο σε ηλικία για να ασχοληθεί με αυτό. Επίσης, τα 
ηλικιωμένα άτομα θεωρούν ότι δυσκολεύονται στην εκμάθηση και στο χειρισμό των ΤΠΕ, 
αισθάνονται άγχος και ανασφάλεια όταν καλούνται να υιοθετήσουν μια νέα τεχνολογική 
εφαρμογή, εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την αξιοπιστία των 
υπολογιστικών συστημάτων και είναι ανήσυχα ως προς την προστασία των προσωπικών 
τους δεδομένων (Hernández-Encuentra, Pousada, & Gómez-Zúñiga, 2009; Lim, 2010). 
Ακόμη, παράγοντες όπως είναι η δυσκολία απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού, η 
αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης 
λειτουργούν περιοριστικά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ από άτομα της τρίτης ηλικίας 
(Hernández-Encuentra et al., 2009; Mitzner et al., 2010; Pan & Jordan-Marsch, 2010). 

Ωστόσο, υπάρχουν ευρήματα εργασιών δείχνουν ότι τα ηλικιωμένα άτομα χρησιμοποιούν 
τις ΤΠΕ για να ενημερώνονται σε θέματα υγείας, για να παρακολουθούν τις κοινωνικές 
εξελίξεις και για να διατηρούν τη επαφή τους με άλλα άτομα, κυρίως με τα παιδιά και τα 
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εγγόνια τους (González et al., 2012; Sayago & Blat, 2010; Thayer & Ray, 2006). Επίσης, τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως μέσο ψυχαγωγίας, ψυχολογικής 
υποστήριξης, τόνωσης της αυτοπεποίθησής τους (Rosenthal, 2008; Sayago & Blat, 2010), 
διαχείρισης της μοναξιάς (Saunders, 2004) και διατήρησης της αυτονομίας τους (Lawhon, 
Ennis, & Lawhon, 1996). Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας με 
περισσότερες εμπειρίες εκπαίδευσης υπερβαίνουν ευκολότερα τους παράγοντες που 
δρουν περιοριστικά στην πρόσβαση και αξιοποίηση ΤΠΕ και τις εντάσσουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα στην καθημερινότητά τους (Boulton-Lewis, 2010; Vonser, Bobek, Kokol, & 
Krecicet, 2016). 

Σε ότι αφορά στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις ΤΠΕ, έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί στο διεθνή χώρο (Chaffin & Harlow, 2005; Coleman, Gibson, Hanson, Bobrowicz, & 
McKay, 2010; González et al., 2012) αλλά και στη χώρα μας (Βολάκου, 2012; Τσαγκάρης, 
2010) δείχνουν ότι η συμμετοχή ατόμων της τρίτης ηλικίας σε προγράμματα εκπαίδευσης 
στις ΤΠΕ, παρότι δε συνοδεύεται πάντοτε από τα επιθυμητά αποτελέσματα, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση θετικών στάσεων, στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και στην αναγνώριση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν στην επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους, στην παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών, στην ψυχαγωγία και στη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή (Gatto & 
Tak, 2008; Lagana, 2008; Lam & Lee, 2007; Rosenthal, 2008). Η ελληνική βιβλιογραφία 
περιλαμβάνει επιστημονικές αναλύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των 
ενηλίκων γενικότερα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κυρίως ως προς τα κίνητρα και τα 
εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά 
και στο ευρύτερο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης (Βεργίδης, 2001; Γραβάνη & 
Μαρμαρινός, 2008; Ζαρίφης, 2011; Καραλής, 2013; Κόκκος, 2005; Πρόκου, 2009). Ο χώρος 
της τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης, με σημαντικές προοπτικές 
ως προς το επίπεδο χρήσης των υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου καθώς και 
ως προς την πρόθεση συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση 
δεξιοτήτων στην αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων.  

Μέθοδος 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείτο από 155 άτομα ηλικίας μεταξύ 60 και 74 ετών 
κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, τα οποία δεν ασκούσαν πλέον κάποιο 
επάγγελμα και κατοικούσαν στις περιοχές Αττικής, Ρεθύμνης, Αχαΐας, Εύβοιας, Καρδίτσας, 
Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. Η επιλογή των περιοχών ήταν τυχαία και η πρόσβαση στα 
άτομα αυτά έγινε μέσω Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), πολιτιστικών 
και φιλανθρωπικών σωματείων, καθώς και μέσω διαφόρων οργανώσεων στις οποίες 
προσφέρουν εθελοντική εργασία άτομα τρίτης ηλικίας. 

Συλλογή δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική μέθοδο με τη χρήση ερωτηματολογίου, το 
οποίο περιλάμβανε 19 ερωτήματα. Αυτά ήταν κυρίως διχοτομικού τύπου (Ναι-Όχι) και 
κλίμακας ιεράρχησης τύπου Likert τεσσάρων βαθμών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008), 
τα οποία εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης 
κ.ά.) επιχειρούσαν να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των ερωτώμενων ως προς τη χρήση του 
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υπολογιστή και του διαδικτύου, καθώς και ως προς την πρόθεση συμμετοχής τους σε 
προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. 

Επεξεργασία δεδομένων 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) v. 21. Χρησιμοποιήθηκαν τεστ περιγραφικής στατιστικής 
ανάλυσης για τον υπολογισμό των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων 
στα επιμέρους ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Για την αναζήτηση των συσχετισμών 
μεταξύ μεταβλητών όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατοχή 
υπολογιστή, η σύνδεση στο διαδίκτυο και η πρόθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και των απαντήσεων των ερωτώμενων στα επιμέρους ερωτήματα του 
ερωτηματολογίου  χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος χ2 (Chi-Square) 
του Pearson. 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας υποβλήθηκε - πριν 
από τη συλλογή των δεδομένων - σε διαδικασίες ελέγχου εσωτερικής εγκυρότητας και 
εγκυρότητας περιεχομένου μέσα από την κατανοητή διατύπωση ερωτημάτων και την 
ακρίβεια περιγραφής του πλαισίου της παρούσας έρευνας (Cohen et al., 2008). Μετά το 
σχεδιασμό του το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε δείγμα πέντε ατόμων και 
ακολούθησαν αναδιατυπώσεις σε κάποια ερωτήματα προκειμένου να γίνουν πιο 
κατανοητά. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου 
εκτιμήθηκε ως «αποδεκτή» βάσει του συντελεστή συσχέτισης Cronbach's α=0.771 (Dilbeck, 
2008). 

Αποτελέσματα 

α) Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Από τα 155 άτομα τρίτης ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα το 45,81% ήταν άνδρες και 
το 54,19% γυναίκες. Το 42,58% ήταν άτομα μεταξύ 60-64 ετών, το ποσοστό των ατόμων που 
ήταν μεταξύ 65-69 ετών ήταν 35,48%, ενώ το 21,94% ήταν μεταξύ 70-74 ετών (Πίνακας 1). 
Σε ότι αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, το 27,74% διέθετε πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενώ το ίδιο ποσοστό διέθετε απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Το 
3,87% διέθετε άλλο πτυχίο (σχολές διετούς φοίτησης, μεταδευτεροβάθμιες σχολές 
επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης), το 12,90% δήλωσε ότι είχε ολοκληρώσει το 
3ετές γυμνάσιο, ενώ το 27,74%  ότι είχε φοιτήσει μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τέλος, το  44,52% του δείγματος διέθετε υπολογιστή και το 42,58% είχε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο Άνδρες 71 45,81 
Γυναίκες 84 54,19 

Ηλικία 60-64 ετών 66 42,58 
65-69 ετών 55 35,48 
70-74 ετών 34 21,94 
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Επίπεδο εκπαίδευσης Έως και Δημοτικό 43 27,74 
Έως και Γυμνάσιο (3 έτη) 20 12,90 
Επαγγελματική 
εκπαίδευση/κατάρτιση 

6 3,87 

Έως και Λύκειο ή 6τάξιο 
Γυμνάσιο 

43 27,74 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

43 27,74 

Κατοχή Η/Υ Ναι 69 44,52 
Όχι 86 55,48 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο Ναι 66 42,58 
Όχι 89 57,42 

 

β) Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δεν είχαν 
χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή (56,13%) όπως και το διαδίκτυο (58,17%). Από τους 
υπόλοιπους ερωτώμενους το 9,68% απάντησε ότι κάνει χρήση του υπολογιστή περίπου 1 
φορά τον μήνα, το 24,52% περίπου μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 9,68% περισσότερο 
από 2 φορές την εβδομάδα. Αντίστοιχα, το 7,10% των ερωτώμενων δήλωσε ότι 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο περίπου 1 φορά τον μήνα, το 23,87% περίπου μια φορά την 
εβδομάδα και το 9,68% περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Είναι εμφανές ότι τα 
ποσοστά που αφορούν στη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου σχεδόν ταυτίζονται, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ενήλικα άτομα δε διαχωρίζουν τις χρήσεις μεταξύ 
υπολογιστή και διαδικτύου. 

Πίνακας 2. Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου 

Τεχνολογία: Συχνότητα χρήσης  
 Ποτέ Περίπου 1 φορά 

τον μήνα 
Περίπου 1 φορά την 

εβδομάδα 
Περισσότερο από δύο 
φορές την εβδομάδα 

Υπολογιστής 56,13% 9,68% 24,52% 9,68% 
Διαδίκτυο 58,17% 7,10% 23,87% 9,68% 

 

Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του μορφωτικού επιπέδου, της 
κατοχής υπολογιστή και της σύνδεσης στο διαδίκτυο στη συχνότητα χρήσης του υπολογιστή 
και του διαδικτύου κατέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του 
υπολογιστή και του διαδικτύου και χαρακτηριστικών όπως είναι η ηλικία και το επίπεδο 
εκπαίδευσης καθώς και της κατοχής υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πιο 
συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4, τα άτομα ηλικίας 60-64 
ετών χρησιμοποιούν περισσότερο τον υπολογιστή και το διαδίκτυο από ό,τι οι άλλες 
ηλικιακές ομάδες του δείγματος. Επίσης, ισχυρή συσχέτιση διαπιστώθηκε ως προς το 
επίπεδο χρήσης του υπολογιστή και του μορφωτικού επιπέδου, με τη συχνότητα χρήσης 
του υπολογιστή και του διαδικτύου να αυξάνεται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των 
ατόμων. H κατοχή υπολογιστή και η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι σημαντικοί 
παράγοντες που συνεπάγονται την αξιοποίηση των μέσων αυτών. Παρότι το ποσοστό των 
γυναικών που δεν χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και το διαδίκτυο είναι μεγαλύτερο από 
αυτό των ανδρών, οι διαφορές αυτές δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές.    
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Πίνακας 3. Συχνότητα χρήσης υπολογιστή σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά  

 
Μεταβλητή 

Χρήση υπολογιστή Σημ. 
Ποτέ Περίπου 1 

φορά τον 
μήνα 

Περίπου 1 φορά 
την εβδομάδα 

Περισσότερο 
από δύο φορές 
την εβδομάδα 

 

Φύλο Άνδρας 24,52 5,16 10,97 5,16  
Γυναίκα 31,61 4,52 13,55 4,52 

Ηλικία 60-64 ετών 15,48 5,81 17,42 5,16 p=,000 
65-69 ετών 21,29 3,23 4,52 4,52 
70-74 ετών 19,35 0,65 2,58 0,00 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Δημοτικό 23,87 0,65 2,58 0,65  
 
 
p=,000 

Γυμνάσιο (3 έτη) 9,03 1,29 1,29 1,29 
Επαγγελματική 
εκπαίδευση 2,58 0,65 0,65 0,00 
Λύκειο ή 6τάξιο 
Γυμνάσιο 14,84 3,87 5,81 3,23 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 5,81 3,23 14,19 4,52 

Κατοχή Η/Υ Ναι 4,52 6,45 23,87 9,68 p=,000 
Όχι 52,26 3,23 0,00 0,00 

Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

Ναι 3,87 5,81 23,87 10,97 p=,000 
Όχι 50,97 3,87 0,65 0,00 

 

Πίνακας 4. Συχνότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 
Μεταβλητή 

Χρήση υπολογιστή Σημ. 
Ποτέ Περίπου 1 

φορά τον μήνα 
Περίπου 1 φορά 
την εβδομάδα 

Περισσότερο 
από δύο φορές 
την εβδομάδα 

 

Φύλο Άνδρας 27,10 3,23 10,32 5,16  
Γυναίκα 32,26 3,87 13,55 4,52 

Ηλικία 60-64 ετών 17,42 4,52 16,13 5,16 p=,000 
65-69 ετών 23,23 1,94 5,16 4,52 
70-74 ετών 19,35 0,65 1,94 0,00 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Δημοτικό 23,87 0,65 2,58 0,65  
 
 
p=,000 

Γυμνάσιο (3 έτη) 9,68 0,65 1,29 1,29 
Επαγγελματική 
εκπαίδευση 2,58 0,65 0,65 0,00 
Λύκειο ή 6τάξιο 
Γυμνάσιο 16,13 3,23 5,16 3,23 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 6,45 1,94 14,19 4,52 

Κατοχή Η/Υ Ναι 5,81 5,16 23,87 9,68 p=,000 
Όχι 53,55 1,94 0,00 0,00 

Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

Ναι 4,52 4,52 23,87 9,68 p=,000 
Όχι 54,84 2,58 0,00 0,00 

 

Σε ότι αφορά στους λόγους που τα ηλικιωμένα άτομα κάνουν χρήση των υπολογιστών και 
του διαδικτύου, οι πιο συχνές απαντήσεις, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, ήταν: Η 
ενημέρωση (78,06%), η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (72,26%), η επικοινωνία με 
αγαπημένα πρόσωπα (61,29%), η καταπολέμηση της μοναξιάς (60,00%), η ψυχαγωγία 
(56,13%), η παρακολούθηση του σύγχρονου τρόπου ζωής (45,16%) και τέλος η διατήρηση 
της ατομικής αυτονομίας (36,77%). 
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Σχήμα 1. Λόγοι χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα 

Οι λόγοι για τους οποίους τα ενήλικα άτομα δε χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το 
διαδίκτυο είναι (Σχήμα 2): Η άποψη ότι δεν αισθάνονται έτοιμοι να χειριστούν αυτές τις 
τεχνολογίες χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού (84,78%), το οικονομικό κόστος αγοράς 
υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο (64,13%), η πεποίθηση της μη αναγκαιότητάς τους 
(60,87%), η έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
(58,70%), η σωματική δυσφορία που προκαλεί η χρήση τους (46,74%), η έλλειψη χρόνου 
(45,65%), το αίσθημα της προχωρημένης ηλικίας που δε συμβαδίζει με τη χρήση των νέων 
μέσων (45,65%), καθώς επίσης και το αίσθημα άγχους που η χρήση του υπολογιστή και του 
διαδικτύου δημιουργεί (36,96%). 

 

Σχήμα 2. Λόγοι μη χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα 

 

Σε ότι αφορά στην πρόθεση συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση του 
υπολογιστή και του διαδικτύου, το 57,14% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 
δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα έναντι του 42,86% 
που απάντησε αρνητικά στο σχετικό ερώτημα.  Τα ενήλικα άτομα τα οποία δήλωσαν την 
πρόθεσή τους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση του υπολογιστή και 
του διαδικτύου θεωρούν σε ποσοστό 90,36% ότι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων θα 
τους βοηθήσει να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της εποχής, ότι η συμμετοχή σε τέτοιου 
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είδους προγράμματα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση (89,02%) και ότι συμβάλλει 
στο να διατηρούν τις πνευματικές τους ικανότητες σε εγρήγορση (88,89%). Επίσης, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3, η εκπαίδευση στις ΤΠΕ, έστω και στην τρίτη ηλικία, εκλαμβάνεται ως 
μια ευκαιρία για εκπαίδευση την οποία τα ενήλικα άτομα δεν είχαν όταν ήταν νεότερα 
(90,48%), καθώς και ως μια μορφή ψυχαγωγίας (83,13%) ή μια ευκαιρία για διεύρυνση του 
κύκλου των κοινωνικών επαφών τους (67,90%). 

 

Σχήμα 3. Λόγοι συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστή και διαδικτύου από 
ηλικιωμένα άτομα 

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, τα άτομα της τρίτης ηλικίας που ήταν 
αρνητικά ως προς το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα με 
αντικείμενο τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου, δήλωσαν ότι δεν έχουν χρόνο να 
ασχοληθούν με αυτά (60,66%), δεν αξίζει η προσπάθεια να συμμετάσχουν (52,54%) και 
θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (63,93%). 

 

Σχήμα 4. Λόγοι μη συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστή και διαδικτύου από 
ηλικιωμένα άτομα 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου χ2 ως προς τη διαφοροποίηση 
της πρόθεσης των ηλικιωμένων να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ 
ως προς το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την κατοχή υπολογιστή και την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ της πρόθεσης συμμετοχής και το φύλο (p=,003), την κατοχή 
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υπολογιστή (p=,008) και την πρόσβαση στο διαδίκτυο (p=,010). Αντιθέτως, με την ηλικία και 
το επίπεδο εκπαίδευσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντικός συσχετισμός. 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης ως προς την πρόθεση συμμετοχής και τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές 

Πρόθεση συμμετοχής / μεταβλητές Value Df. p 

Πρόθεση συμμετοχής / Φύλο 8,774 1 ,003 

Πρόθεση συμμετοχής / Ηλικία 2,720 2 ,257 

Πρόθεση συμμετοχής / Επίπεδο εκπαίδευσης 7,161 4 ,128 

Πρόθεση συμμετοχής / Κατοχή υπολογιστή 7,130 1 ,008 

Πρόθεση συμμετοχής / Πρόσβαση στο διαδίκτυο 6,711 1 ,010 

Συμπεράσματα & Προτάσεις  

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους λόγους και το επίπεδο χρήσης των 
υπολογιστών και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα, καθώς επίσης και να αναδείξει 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η έρευνα είχε ως αφετηρία την παραδοχή ότι ο χώρος της τρίτης 
ηλικίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης ως προς το επίπεδο χρήσης των 
υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και ως προς την πρόθεση 
συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση δεξιοτήτων στην 
αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Διερευνήθηκαν οι απόψεις 155 ηλικιωμένων 
ατόμων μεταξύ  60 και 74 ετών που κατοικούσαν στις περιοχές Αττικής, Ρεθύμνης, Αχαΐας, 
Εύβοιας, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή 
και διαδίκτυο, στοιχείο το οποίο συμφωνεί με το πόρισμα της έρευνας των González et al. 
(2012). Στα άτομα που κάνουν χρήση με μεγαλύτερη συχνότητα των σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων, οι χρήσεις του υπολογιστή και του διαδικτύου δε διαχωρίζονται, με την ηλικία, το 
επίπεδο εκπαίδευσης (Boulton-Lewis, 2010; Vonser et al., 2016) και την πρόσβαση στην 
τεχνολογία (κατοχή υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο) να επηρεάζουν σημαντικά τη 
χρήση των μέσων αυτών. Το φύλο δε φαίνεται να αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης ως 
προς τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. Η σχετική βιβλιογραφία ωστόσο 
περιλαμβάνει ποικίλες εκτιμήσεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ηλικιωμένα 
άτομα στη χρήση των ΤΠΕ (Koopman-Boyden & Reid, 2009; Ramón-Jerónimo, Peral-Peral, & 
Arenas-Gaitán, 2013). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή και το διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώνονται, να αποκτούν νέες γνώσεις και 
δεξιότητες, να επικοινωνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να διαχειρίζονται 
συναισθήματα μοναξιάς, να ψυχαγωγούνται, να έχουν επαφή με το σύγχρονο τρόπο ζωής 
και να διατηρούν την αυτονομία τους. Τα παραπάνω επισημαίνονται ως οι συνηθέστεροι 
λόγοι χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 
άλλες χώρες (Rosenthal, 2008; Sayago & Blat, 2010; Thayer & Ray, 2006). Από την άλλη 
πλευρά, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η ανασφάλεια χρήσης 
του υπολογιστή χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού, το οικονομικό κόστος των Τ.Π.Ε. και η 
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πεποίθηση ότι δεν τους είναι αναγκαίες, η έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων, το άγχος που τους δημιουργείται, η σωματική δυσφορία που 
προέρχεται από τη χρήση τους, η έλλειψη χρόνου και η νοοτροπία ότι οι νέες τεχνολογίες 
είναι ασύμβατες με την ηλικία τους αποτελούν τις συχνότερες αιτιολογίες των ατόμων 
τρίτης ηλικίας που δεν τις χρησιμοποιούν. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συνάφεια με τα 
συμπεράσματα άλλων ερευνών που έχουν εκπονηθεί σε διεθνές επίπεδο (Barnard et al. 
2013; Hernández-Encuentra et al., 2009; Mitzner et al. 2010). 

Όσον αφορά στην επιθυμία συμμετοχής των ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε θετικά. Όπως 
έχουν δείξει και άλλες έρευνες τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο (Chaffin & 
Harlow, 2005; Coleman et al., 2010; Βολάκου, 2012; Τσαγκάρης, 2010), τα ηλικιωμένα άτομα 
είναι δεκτικά στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης 
στις ΤΠΕ. Όπως φάνηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, βασική παραδοχή των 
ατόμων που συμμετείχαν αποτελεί η εκτίμηση ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα τους 
επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της εποχής. Επίσης, όπως προέκυψε, η 
συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αναμένεται να βοηθήσει τα ηλικιωμένα 
άτομα να διατηρήσουν σε εγρήγορση τις πνευματικές ικανότητές τους, να αξιοποιήσουν 
ευχάριστα το χρόνο τους και να γνωρίσουν και άλλα άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα. 
Βέβαια, δεν λείπουν και παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς 
την απόφαση συμμετοχής κάποιου ηλικιωμένου ατόμου σε προγράμματα εκπαίδευσης στις 
ΤΠΕ όπως είναι η έλλειψη χρόνου, η άποψη ότι δεν αξίζει η προσπάθεια για κάτι τέτοιο και 
η αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκμάθηση των υπολογιστών. Επίσης, παράγοντες όπως το 
φύλο, η κατοχή υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επηρεάζουν την πρόθεση 
συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση του 
υπολογιστή και του διαδικτύου. 

Όπως φαίνεται από τα πορίσματα της παρούσας έρευνας οι υπολογιστές και το διαδίκτυο 
δεν είναι έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων ατόμων και στη χώρα μας. 
Παρότι το μικρό μέγεθος του δείγματος όπως επίσης και η μη αντιπροσωπευτικότητά του 
δημιουργούν έντονες επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων, 
τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σκιαγραφούν τους παράγοντες που λειτουργούν  
υποστηρικτικά ή αποτρεπτικά στην απόφαση ενός ηλικιωμένου ατόμου να παρακολουθήσει 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ΤΠΕ. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και αναζωογονητική διεργασία 
για την προσωπική και κοινωνική ζωή ενός ηλικιωμένου ατόμου, είναι σκόπιμο οι 
σχεδιαστές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων να συμπεριλάβουν και την τρίτη ηλικία 
στο πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Σε ερευνητικό επίπεδο,  θα 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των 
παραγόντων που παρουσιάστηκαν στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, 
θα μπορούσαν να αναδειχθούν οι σχέσεις αιτίας και αιτιατού μεταξύ των παραγόντων που 
επηρεάζουν την πρόθεση συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, ενώ παράλληλα, μέσω της εφαρμογής μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα (συνεντεύξεις, έρευνες δράσης και 
βιογραφίες) θα μπορούσε να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες 
αυτοί επηρεάζουν τους ηλικιωμένους ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης.  
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Πληροφορικής ΕΚΠΑ 

Περίληψη. Σύμφωνα με το Wirth, το πρόγραμμα είναι αλγόριθμος συν δεδομένα που 
συνεπάγεται ότι "Δεδομένα = Πρόγραμμα - Αλγόριθμος". Το πώς θα αναπαρασταθούν 
τα δεδομένα είναι μια επιλογή που επηρεάζει σημαντικά το ποιός αλγόριθμος θα 
υιοθετηθεί για τη λύση ενός προβλήματος. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια 
απόπειρα ανάδειξης της σχέσης μεταξύ αναπαράστασης των δεδομένων και του 
αλγορίθμου σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. Διερευνώντας 
τις απόψεις των πληροφορικών ως εκπαιδευτικών, τα περιεχόμενα των Προγραμμάτων 
Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τις δυνατότητες των περιβαλλόντων οπτικού 
προγραμματισμού με πλακίδια και τις δυνατότητες εργαλείων αναπαράστασης του 
προγράμματος όπως το κωδικΌραμα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια ετεροβαρής 
αντιμετώπιση του ρόλου των δεδομένων έναντι του αλγορίθμου. Για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος στην εργασία επιχειρείται να γίνει μια όσο το δυνατόν 
πληρέστερη καταγραφή των σημείων που η αναπαράσταση των δεδομένων επηρεάζει 
τον κώδικα ενός προγράμματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με την πρόταση ενός πίνακα 
καταγραφής των δεδομένων που κωδικοποιούν τα προαναφερθέντα σημεία, 
αποτυπώνοντας την ταυτότητα και το ρόλο των δεδομένων σε ένα πρόγραμμα και ο 
οποίος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με το κωδικΌραμα για την 
πληρέστερη αποτύπωση ενός προγράμματος. 

Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση δεδομένων, οπτικός προγραμματισμός, κωδικΌραμα, 
Scratch. 

Πρόγραμμα ίσον αλγόριθμος συν δεδομένα  

Η επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος (με ή χωρίς υπολογιστή) συνίσταται στη 
δημιουργία ενός μοντέλου / προγράμματος στο οποίο με αφαιρετικό τρόπο 
αναπαριστάνεται η πραγματικότητα με ένα σύνολο δεδομένων τα οποία υφίστανται 
επεξεργασία με συγκεκριμένους αλγορίθμους. Ένα πρόγραμμα (σε γλώσσα Pascal) έχει την 
ίδια δομή με μια συνταγή μαγειρικής (Σχήμα 1). Σε αυτήν αρχικά υπάρχει ένας κατάλογος 
με τα απαραίτητα υλικά (δεδομένα) και ίσως η συνταγή (υποπρόγραμμα) παρασκευής 
κάποιας σάλτσας ή κρέμας που θα χρειαστεί στο κυρίως φαγητό. Στη συνέχεια ακολουθούν 
οι οδηγίες (αλγόριθμος) που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα μαγειρευτούν τα 
υλικά (Λαδιάς, 1991). Είναι προφανής ο διαχωρισμός του καταλόγου των υλικών από την 
περιγραφή της παρασκευής τους. Επιπλέον αξίζει να επισημανθεί ότι στη συνταγή, στην 
περιοχή που αναφέρονται τα υλικά, υπάρχει μια ακριβής περιγραφή της απαραίτητης 
ποσότητας αυτών και των μονάδων μέτρησής τους και αντίστοιχα στο πρόγραμμα 
δηλώνονται οι τύποι των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. 

mailto:ladiastas@gmail.com
mailto:asaridaki@gmail.com
mailto:ladimitr@gmail.com
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Σχήμα 1. Οι αναλογίες μεταξύ μιας συνταγής μαγειρικής και ενός προγράμματος.  

Σύμφωνα με τον Niklaus Wirth το πρόγραμμα είναι αλγόριθμος συν δεδομένα που 
συνεπάγεται ότι "Δεδομένα = Πρόγραμμα - Αλγόριθμος", δηλαδή αν σε ένα πρόγραμμα 
αφαιρέσουμε ότι εκφράζει τον αλγόριθμο τότε ότι μείνει είναι τα δεδομένα (σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2. Το πρόγραμμα (αριστερά) που προσομοιώνει το χειρισμό των πετάλ ενός 
τηλεκατευθυνόμενου οχήματος και δεξιά τα μέρη του που αναφέρονται στα δεδομένα.  

"Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν μια αφαίρεση της πραγματικότητας και ίσως κάνουν και 
μια απλοποίηση των γεγονότων" (Wirth, 1990). Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της 
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αφαίρεσης της αναπαράστασης των δεδομένων, είναι το απλό πρόγραμμα της 
αντιμετάθεσης των τιμών δύο μεταβλητών, a και b, με τη χρήση μιας βοηθητικής 
μεταβλητής t (σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3. Το φυσικό πρόβλημα της αντιμετάθεσης του περιεχομένου (π.χ. δύο κυπέλων) και η 
αφαίρεση της αναπαράστασης των δεδομένων (ως μεταβλητές a, b και t). 

Ως δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να είναι οι μεταβλητές αλλά και οι ιδιότητες δύο 
αντικειμένων. Στο σχήμα 4 φαίνεται το προηγούμενο πρόγραμμα της αντιμετάθεσης, αλλά 
αντί να αντιμετατίθενται οι τιμές δύο μεταβλητών, αντιμετατίθενται τα σχήματα (ως 
ιδιότητες /δεδομένα) δύο αντικειμένων στο προγραμματιστικό περιβάλλον StarLogo TNG. 
Ανάλογο πρόγραμμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες ιδιότητες των αντικειμένων 
όπως το χρώμα, το μέγεθος κλπ. 

 

Σχήμα 4. Ο αλγόριθμος της ιδιότητας του σχήματος δύο αντικειμένων με id_0 και id_1 στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον StarLogo TNG 

Αλγόριθμος-δεδομένα: Ανταγωνιστές ή συναγωνιστές;  

"Το πώς θα αναπαραστήσουμε τα δεδομένα είναι συχνά ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα...  Η 
επιλογή αυτή πρέπει πάντα να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την επεξεργασία που πρόκειται 
να υποστούν τα δεδομένα..." (Wirth, 1990). Για παράδειγμα στο πρόγραμμα της 
ταξινόμησης τριών αριθμών (σχήμα 5), ο αλγόριθμος (η επεξεργασία που θα υποστούν τα 
δεδομένα) είναι εντελώς διαφορετικός αν αυτοί αναπαρασταθούν ως διακριτές μεταβλητές 
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(α, β, γ) από το αν αναπαρασταθούν ως στοιχεία μιας δομής δεδομένων. Στην πρώτη 
περίπτωση το πλήθος των εντολών του κυρίου σώματος του προγράμματος (οι εντολές 
επιλογής "Εάν") είναι ανάλογο του n! όπου n το πλήθος των προς ταξινόμηση δεδομένων, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση το πλήθος των εντολών του προγράμματος είναι σταθερό και 
ανεξάρτητο του πλήθους των προς ταξινόμηση δεδομένων. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι για 
την ταξινόμηση τεσσάρων διακριτών μεταβλητών θα χρειαστούν 24 εντολές επιλογής (4!), 
ενώ για πέντε μεταβλητές θα χρειαστούν 120 (5!), κ.ο.κ.  

 

Σχήμα 5. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης τριών δεδομένων είτε ως διακριτές μεταβλητές (αριστερά) 
είτε ως στοιχεία μιας λίστας (δεξιά). 

Ο Wirth όταν γράφει "...το έργο της σύνθεσης πράξεων θεωρείται συχνά η καρδιά στην 
τέχνη του προγραμματισμού. Ωστόσο, θα γίνει φανερό ότι η σωστή σύνθεση δεδομένων 
είναι εξίσου θεμελιώδης και ουσιαστική", θεωρεί ότι η "ποιότητα" ενός αλγορίθμου 
σχετίζεται και με τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και 
αυτό γίνεται φανερό από το προηγούμενο παράδειγμα με την ποιοτική μετάλλαξη που 
υφίσταται ο αλγόριθμος όταν αντί για απλά δεδομένα χρησιμοποιηθεί δομή δεδομένων.  

 

Σχήμα 6. Η χρήση μεταβλητών αντί για αριθμητικές τιμές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν 
αλγόριθμο ανεξάρτητο από το πλήθος των δεδομένων. 
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Κάτι αντίστοιχο διαπιστώνεται όταν ο Papert (αριστερό τμήμα του σχήματος 6) γράφει 
πρόγραμμα σχολιάζοντάς ως: "Πως ΔΕΝ σχεδιάζονται σπειροειδή σχήματα" στο οποίο 
χρησιμοποιεί ως ορίσματα των εντολών απλές αριθμητικές τιμές και το συγκρίνει με το 
πρόγραμμα (δεξιό τμήμα του σχήματος 6) στο οποίο τα ορίσματα των εντολών είναι 
μεταβλητές  (Papert, 1991). Είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση στην αναπαράσταση των 
δεδομένων από αριθμητικές τιμές σε μεταβλητές που του επιτρέπει να δημιουργήσει τον 
κομψό (αναδρομικό) αλγόριθμο που είναι ανεξάρτητος από το πλήθος των δεδομένων. 

"Ανταποδίδοντας" ο αλγόριθμος μπορεί και να συνεισφέρει στη δημιουργία άτυπων δομών 
δεδομένων όπως στο παράδειγμα του σχήματος 7, όπου η αναδρομική κλήση μιας 
διαδικασίας που διαθέτει μια απλή τοπική μεταβλητή δημιουργεί στη μνήμη του 
υπολογιστή μια ακολουθία δεδομένων (εξελληνισμένη απόδοση από το Cooper & Clancy, 
1985, όπως αναφέρεται στο Λαδιάς, 1991).  

 

Σχήμα 7. Η αναδρομική κλήση μιας διαδικασίας δημιουργεί στη μνήμη του υπολογιστή μια 
ακολουθία δεδομένων. 

Ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων από διαφορετικές διεργασίες 
περιλαμβάνεται στα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των δεδομένων από τον αλγόριθμο 
(σχήμα 8) γιατί τότε "μπορεί να επιτραπεί το ίδιο περιεχόμενο να χρησιμοποιηθεί: (α) σε 
δύο διαφορετικά σημεία της ίδιας εφαρμογής και με διαφορετική μορφοποίηση, (β) σε δύο 
διαφορετικές εφαρμογές και (γ) σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα διεπαφής (στο ίδιο 
σημείο της εφαρμογής) εξυπηρετώντας ανάγκες διαφορετικών χρηστών..." (Λαδιάς & 
Ναλπάντη, 2011). 

 

Σχήμα 8. Ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων από διαφορετικές 
διεργασίες είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των δεδομένων. 
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Η αναπαράσταση των δεδομένων στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων στον 
προγραμματισμό είναι και η γλώσσα προγραμματισμού στην οποία γράφεται το 
πρόγραμμα. Επειδή κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει αναπτυχθεί για να επιτελέσει 
διαφορετικούς σκοπούς, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και στην ποσότητα των 
μεταβλητών που μπορούν να δημιουργήσουν. Έτσι μεταξύ των logo-like 
προγραμματιστικών περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού η EasyLogo δεν έχει 
μεταβλητές (παρά μόνο σταθερές αριθμητικές τιμές), η TurtleArt διαθέτει μόνο μέχρι δύο 
(καθολικές) μεταβλητές, η StarLogo TNG διαθέτει "απεριόριστο" πλήθος μεταβλητών και 
λιστών, ενώ τέλος το Scratch μπορεί να έχει και άλλους μηχανισμούς για έμμεσους τρόπους 
αναπαράστασης των δεδομένων.  

Αξίζει να αναφερθεί και μια  ακραία περίπτωση "εναγκαλισμού" των δεδομένων με τον 
αλγόριθμο (Σχήμα 9), όπως αυτή που μπορεί να συμβεί σε κλασικές logo-like γλώσσες 
προγραμματισμού στην οποία ένα πρόγραμμα μπορεί να "τρέχει" ένα άλλο πρόγραμμα, οι 
εντολές του οποίου βρίσκονται -ως δεδομένα- σε μια λίστα (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 1997). 

 

Σχήμα 9. Το πρόγραμμα ως δεδομένα μιας λίστας 

Μια γλώσσα προγραμματισμού παριστάνει έναν αφηρημένο υπολογιστή που μπορεί να 
καταλαβαίνει τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη γλώσσα και μπορεί να 
περικλείει ένα ορισμένο επίπεδο αφαίρεσης από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από 
την πραγματική μηχανή (Wirth, 1990). 

 

Σχήμα 10. Η περιοχή ορισμού ενός προγράμματος Pascal (Λαδιάς, 1991) και η αντίστοιχη περιοχή 
ενός προγράμματος Scratch (Παπαδόπουλος, Φωτιάδης & Λαδιάς, 2015). 

Σε γλώσσες με αυστηρό συντακτικό όπως η Pascal, στην οποία ο προγραμματιστής οφείλει 
να πειθαρχεί στους κανόνες της, η δήλωση των δεδομένων και του τύπου τους στην αρχή 
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του προγράμματος αναδεικνύει το ρόλο της αναπαράστασης των δεδομένων στο 
πρόγραμμα. Απεναντίας σε "πιο προσαρμοστικές γλώσσες" (π.χ. το Scratch) που μόνες τους 
αποφασίζουν για τον τύπο μιας μεταβλητής, ο προγραμματιστής αντιμετωπίζει τις 
μεταβλητές πιο χαλαρά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση από μέρους του, του ρόλου των 
μεταβλητών.  

Στο σχήμα 10 είναι προφανής η ποσότητα πληροφορίας σχετικά με τη δόμηση και την 
αναπαράσταση των δεδομένων στο τμήμα προγράμματος σε Pascal στην αριστερή πλευρά 
σε σχέση με τη δήλωση δεδομένων στο Scratch (δεξιά). Για παράδειγμα στο πρόγραμμα της 
Pascal η μεταβλητή garaze, που αναπαριστάνει ένα μονοδιάστατο γκαράζ με μια 
είσοδο/έξοδο, είναι τύπου εγγραφής (RECORD) που υλοποιεί τη δομή μιας στοίβας που ως 
πεδία μεταξύ άλλων περιέχει ένα πίνακα (PivakStack) με στοιχεία CAR, η δομή της οποίας 
είναι μια άλλη εγγραφή (RECORD) με τα στοιχεία του αυτοκινήτου (arithmos και wra).  

Η υποβάθμιση του ρόλου των δεδομένων 

Παρά το ότι ο Wirth προτείνει την ισότιμη αντιμετώπιση της αλγοριθμικής με τα δεδομένα, 
όπως φαίνεται από έρευνα στην οποία ζητήθηκε από έλληνες εκπαιδευτικούς 
πληροφορικής να κατατάξουν σε σειρά προτεραιότητας έντεκα κριτήρια αξιολόγησης ενός 
κώδικα οπτικού προγραμματισμού (Αργυρίου, Καρβουνίδης, Λαδιάς & Δουληγιέρης, 2016), 
το κριτήριο της αναπαράστασης των δεδομένων κατετάγη προτελευταίο, αναδεικνύοντας 
την υποβάθμιση του ρόλου των δεδομένων στον προγραμματισμό στην αντίληψη των 
εκπαιδευτικών (Σχήμα 11).  
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Σχήμα 11. Η κατάταξη έντεκα κριτηρίων αξιολόγησης ενός προγράμματος οπτικού 
προγραμματισμού, με την αναπαράσταση δεδομένων μόλις στην 10η θέση. 

Η υποβάθμιση των δεδομένων σε σχέση με τον αλγόριθμο φαίνεται και στον τρόπο που 
προγραμματίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Σε έρευνα που έγινε για τον τρόπο με τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν πολυμεσικές εφαρμογές διαπιστώνεται (Λαδιάς & 
Ναλπάντη, 2011) ότι "κάθε εφαρμογή ήταν αυτόνομη περιέχοντας στο εσωτερικό της τον 
κώδικα και τα πολυμεσικά της δεδομένα... με αποτέλεσμα να αυξάνει η πολυπλοκότητα της 
εφαρμογής..." (Σχήμα 12).  

 

Σχήμα 12. Ο τρόπος που αναπτύσσουν έργα οι εκπαιδευτικοί είναι μικρές αυτόνομες εφαρμογές 
με αναμεμειγμένο τον αλγόριθμο με τα δεδομένα. 

Σε αυτή την υποτίμηση του ρόλου των δεδομένων συντελούν και τα Προγράμματα 
Σπουδών της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση 
στα οποία το κύριο βάρος του προγραμματισμού πέφτει στον αλγόριθμο και στα οποία δεν 
φαίνεται να αναδεικνύεται ο βαθμός σημαντικότητας της λειτουργικής συνεισφοράς της 
αναπαράστασης των δεδομένων στον προγραμματισμό. Συχνά στα Προγράμματα Σπουδών 
η παρουσία των δεδομένων και η αναπαράστασή τους στον προγραμματισμό ενυπάρχει με 
ένα λανθάνοντα τρόπο (τουλάχιστον για την υποχρεωτική εκπαίδευση), με έμμεσες 
αναφορές κατά την περιγραφή των αλγορίθμων, χωρίς να διαχωρίζονται από τον 
αλγόριθμο και χωρίς ταυτόχρονα να τονίζεται η αλληλεπίδραση αλγορίθμου - δεδομένων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής της Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης στον Προγραμματισμό Η/Υ δεν προβλέπεται η διδασκαλία των δομών 
δεδομένων (Τζιμογιάννης κ.ά., 2011). Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η διδασκαλία 
των δομών δεδομένων προβλέπεται μόνο στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της  Γ΄ 
Λυκείου αφού στις οδηγίες για το μάθημα "Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ" 
της Β΄ Λυκείου οι δομές δεδομένων έχουν εξαιρεθεί (Υπουργείο Παιδείας, 2016) από το 
αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών (Υπουργείο Παιδείας, 2014). Μια αξιοσημείωτη παρατήρηση 
που προκύπτει από τη μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών (ιδιαίτερα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης) είναι ότι η σχέση αλγορίθμου-δεδομένων που ισχύει στα προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα αντιστρέφεται στα περιβάλλοντα των Βάσεων Δεδομένων (με υποπερίπτωση 
αυτή των λογιστικών φύλλων) όπου εκεί φαίνεται τα δεδομένα να κυριαρχούν στον 
αλγόριθμο. 

Ανάλογη υποβάθμιση του ρόλου των δεδομένων έναντι των αλγορίθμων παρατηρείται και 
στη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες και ασχολούνται με 
τον οπτικό προγραμματισμό. Ειδικά για τα βιβλία που ασχολούνται με τον Οπτικό 
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Προγραμματισμό (ιδιαίτερα για το Scratch) κατά κανόνα η δομή τους είτε ακολουθεί μια 
απαρίθμηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το προγραμματιστικό περιβάλλον είτε 
προσεγγίζουν το θέμα μέσω project (π.χ. δημιουργία αφηγήσεων, παιχνιδιών...), έχοντας 
κοινό παρονομαστή την αυτονόητη κατανάλωση απλών δεδομένων από αλγορίθμους, 
αγνοώντας επιδεικτικά την οργάνωση του περιεχομένου σε σύνθετες δομές δεδομένων. 

Μια εξήγηση για αυτή την υποτίμηση στο ρόλο των δεδομένων στη βιβλιογραφία, στα 
Προγράμματα Σπουδών και στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ ίσως να οφείλεται 
στην προαναφερθείσα γνώμη που έχουν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής οι οποίοι και 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διδασκαλία του προγραμματισμού, στη σύνθεση των 
Προγραμμάτων Σπουδών και στη συγγραφή των αντίστοιχων βιβλίων.  

 Η ετεροβαρής αναπαράσταση των δεδομένων στο κωδικΌραμα  

Η προαναφερθείσα υποβάθμιση του ρόλου των δεδομένων έναντι του αλγορίθμου 
διαπιστώνεται και στο κωδικΌραμα (Λαδιάς, Παπαδόπουλος & Φωτιάδης, 2016). Το 
κωδικΌραμα (Σχήμα 13) είναι ένας οπτικοποιημένος διδιάστατος πίνακας που απεικονίζει 
το σύνολο του κώδικα που αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με 
πλακίδια. Στην οριζόντια διάσταση παρατίθενται τα αντικείμενα που εμπλέκονται 
απεικονίζονται -στο μέτρο του δυνατού- όσο το δυνατόν περισσότερες από το σύνολο των 
ενδυμασιών του. Στην κατακόρυφη διάσταση παρατίθενται οι καταστάσεις στις οποίες 
βρίσκονται τα αντικείμενα. Στα κελιά που δημιουργούνται, αναπτύσσεται ο αντίστοιχος 
κώδικας. Η ροή της πληροφορίας αναπαριστάνεται με τα βέλη που διασυνδέουν τα 
διάφορα τμήματα του κώδικα. Οι διασυνδέσεις αυτές αφορούν τη μεταφορά πληροφορίας 
μεταξύ διαφόρων τμημάτων του κώδικα με χρήση μεταβλητών, μηνυμάτων και κλώνων.  
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Σχήμα 13. Παράδειγμα κωδικΟράματος που απεικονίζει το σύνολο του κώδικα από το βιβλίο 
“Ειδικά θέματα προγραμματισμού σε Scratch” (Παπαδόπουλος κ.ά., 2015). 

 

Το κωδικΌραμα στις πρώτες μορφές του δίνει έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στον 
αλγόριθμο ενώ σε κάποιες από τις τελευταίες εκδόσεις του (Βασιλοπούλου, Φωτιάδης & 
Λαδιάς, 2016) κάνουν την εμφάνισή τους τα δεδομένα (Σχήμα 14).  

 

Σχήμα 14. Σε τελευταίες εκδόσεις στο κωδικΌραμα έχει προστεθεί μια επιπλέον γραμμή επάνω 
από τη γραμμή των αντικειμένων με τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. 

Σε αυτές τις ύστερες εκδόσεις σε μια γραμμή επάνω από τη γραμμή με τις ενδυμασίες των 
αντικειμένων εμφανίζονται τα δεδομένα που είναι εσωτερικά σε αυτά, ενώ τα κοινά για 
όλα τα αντικείμενα δεδομένα εμφανίζονται στο επάνω αριστερά κελί του κωδικΟράματος. 
Παρά το γεγονός αυτό και στο κωδικΌραμα διαπιστώνεται η ετεροβαρής αντιμετώπιση των 
δεδομένων έναντι του αλγορίθμου.  

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 2016 στην Αττική, με χρήση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που καταγράφονται οι απόψεις 47 εκπαιδευτικών 
πληροφορικής για το κωδικΌραμα στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση 
δεδομένων, οι απαντήσεις έδειξαν το έλλειμμα αναπαράστασης των δεδομένων από το 
κωδικΌραμα (Λαδιάς κ.ά., 2016). Συγκεκριμένα στις ερωτήσεις "Σε ποιό βαθμό κατά τη 
γνώμη σας το κωδικΌραμα μπορεί να αναδειχθεί καλύτερα: η διάκριση μεταξύ των 
καθολικών μεταβλητών και των μεταβλητών που είναι εσωτερικές στα αντικείμενα", η 
διάκριση μεταξύ των καθολικών μεταβλητών και των τοπικών μεταβλητών που είναι 
εσωτερικές σε διαδικασίες", ο μηχανισμός περάσματος τιμών σε μεταβλητές-παράμετρες 
διαδικασιών" και η κατανομή των απαντήσεων, σε σχέση με το μέσο όρο, είχε από τις 
μικρότερες αποδοχές. 
 Αυτό το έλλειμμα των κωδικΟραμάτων έρχεται να καλύψει η παρούσα πρόταση με τον 
πίνακα ταυτοποίησης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα. 



88   Α. Λαδιάς, Ά. Σαριδάκη, Δ. Λαδιάς 

Πίνακας Ταυτοποίησης των Δεδομένων 

To κωδικΌραμα αναπαριστά τον κώδικα ενός προγράμματος Scratch και κατά συνέπεια  η 
αναφορά σε δεδομένα σε αυτήν την ενότητα θα αφορά τα δεδομένα στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον του Scratch.  

 

Σχήμα 15. Τα ονόματα των αντικειμένων στο πρόγραμμα Δρομολογητής Πακέτων στο βιβλίο 
“Ειδικά θέματα προγραμματισμού σε Scratch” (Παπαδόπουλος κ.ά., 2015). 

Η ευαναγνωσιμότητα του προγράμματος (και των κωδικΟραμάτων) υποβοηθείται από την 
υιοθέτηση των συμβάσεων του ευανάγνωστου προγραμματισμού με τη χρήση σταθερών 
αντί τιμών, τη χρήση αντικειμένων αντί χρωμάτων, την εννοιολογική ονοματολογία των 
δεδομένων (προτεινόμενη η «τυποποίηση της καμήλας»). Ένα παράδειγμα εννοιολογικής 
ονοματολογίας που υιοθετεί την «τυποποίηση της καμήλας» είναι τα ονόματα των 
δεδομένων του δεξιού τμήματος σχήματος 10 στο οποίο ο αναγνώστης κατανοεί πλήρως το 
τι αναπαριστά το κάθε δεδομένο. Επιπλέον επειδή στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
οπτικού προγραμματισμού εμπλέκονται και αντικείμενα με διάφορες ενδυμασίες που 
συμπεριφέρονται ως φορείς δεδομένων συνιστάται να εφαρμόζεται και σε αυτά 
εννοιολογική ονοματολογία (Σχήμα 15).  

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι το "Τι τύπου είναι τα δεδομένα ή ως τι τύπου 
χρησιμοποιούνται;" Το Scratch υποστηρίζει δύο τύπους δεδομένων, τις μεταβλητές (απλά - 
μεμονωμένα δεδομένα) και τις λίστες (ως δομές δεδομένων). 

Τα απλά δεδομένα μπορεί να είναι τιμές (αριθμητικές, λογικές, "ορμαθοί χαρακτήρων") 
(Καμπουρέλης & Αλεβίζος, 1988) όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος του σχήματος 16 ή 
μεταβλητές αντίστοιχων τύπων όπως φαίνεται στο δεξιό μέρος του σχήματος 16.  
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Σχήμα 16. Στο αριστερό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται μόνο τιμές δεδομένων ενώ στο δεξιό 
χρησιμοποιούνται μεταβλητές. 

Στο προηγούμενο πρόγραμμα οι μεταβλητές (εκτός της "τόσα") δεν μεταβάλλονται 
παραδόξως αλλά παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος 
(είναι αυτές που στην Pascal ορίζονται ως const). Στο Scratch που τα απλά δεδομένα 
ορίζονται όλα ως μεταβλητές θα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ αυτών που δεν 
μεταβάλλεται η τιμή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος (να 
θεωρούνται ως σταθερά δεδομένα) και εκείνων που δύναται να μεταβάλλεται η τιμή τους 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος (να θεωρούνται ως μεταβλητά 
δεδομένα) όπως η μεταβλητή "τόσα". Ειδικά για τις αριθμητικού τύπου μεταβλητές αυτές 
μπορεί να παίζουν ρόλους "μετρητών", "αθροιστών", "σημαιών πολλαπλών θέσεων" ή 
προσωρινών αποθηκευτικών χώρων μνήμης όπως η μεταβλητή t του προγράμματος του 
σχήματος 3.  

Αν και η χρησιμοποίηση απλών τιμών ως δεδομένων εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κάνει 
απλούστερο το πρόγραμμα έναντι εκείνου με τις μεταβλητές (Σχήματα 16 και 6), όμως η 
χρήση μεταβλητών κάνει το πρόγραμμα πιο ευέλικτο, προσαρμόσιμο και ευανάγνωστο. 
Συνεπώς συνιστάται η χρήση μεταβλητών έναντι απλών τιμών. Ένα παράδειγμα που 
συνηγορεί στην ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ευαναγνωσιμότητα του προγράμματος 
είναι αυτό του σχήματος 17 στο οποίο ο έλεγχος τερματισμού γίνεται αφενός με βάση το 
χρώμα (σε ρόλο τιμής δεδομένου) ενός σημείου του σκηνικού (επάνω μέρος του σχήματος) 
και αφετέρου με τη δημιουργία διακριτού αντικειμένου τερματισμού (σε ρόλο μεταβλητής 
δεδομένου) στο κάτω μέρος του σχήματος. Από το προηγούμενο, αλλά και από το 
πρόγραμμα του σχήματος 4, φαίνεται ότι τα ίδια τα αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν 
και ως φορείς δεδομένων (ή ως υποκατάστατα δεδομένων ή ακόμα και ως δεδομένα).  
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Σχήμα 17. Στο επάνω μέρος η επανάληψη σταματά όταν η γάτα αγγίξει το κόκκινο χρώμα που 
είναι στο τμήμα του σκηνικού, ενώ στο κάτω μέρος η επανάληψη σταματά όταν η γάτα αγγίξει το 

διακριτό αντικείμενο "τέρμα". 

Εκτός των αντικειμένων και οι κλώνοι τους είναι φορείς δεδομένων. Στο σχήμα 18 οι δύο 
κλώνοι που δημιουργούνται διαφοροποιούνται ως προς την ενδυμασία, το μέγεθος, τη 
φωτεινότητα αλλά και τις καρτεσιανές συντεταγμένες των θέσεών τους.  

 

Σχήμα 18. Οι κλώνοι μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς δεδομένων χρησιμοποιώντας 
ιδιότητές τους όπως η ενδυμασία, το μέγεθος, τη φωτεινότητα, οι  θέσεις τους κ.λπ. 

Τα στοιχεία μιας λίστας στο Scratch μπορεί να είναι τιμές (και κάθε θέση της λίστας να 
λειτουργεί όπως μια μεταβλητή) ή να είναι άλλες λίστες. Όμως σημασία έχει τι αναπαριστά 
αυτή η δόμηση των δεδομένων. Για παράδειγμα μια λίστα με αριθμητικές τιμές θα 
μπορούσε να αναπαριστά τις τιμές της εξέλιξης ενός φαινομένου που να αποθηκεύονται 
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στη λίστα από κάποιον αισθητήρα (Σχήμα 19), να αποθηκεύει τις νότες ενός τραγουδιού 
(Βασιλοπούλου, κ.α., 2016) που θα μπορούσαν ως δεδομένα να διαμοιράζονται και να 
επαναχρησιμοποιούνται όταν εκτελείται από πολλά διαφορετικά μουσικά όργανα 
ταυτόχρονα (Σχήμα 20) ή να είναι μια σειρά μετρητών ή αθροιστών (Σχήμα 21 αριστερά). 

 

Σχήμα 19. Οι αριθμητικές τιμές της έντασης του μικροφώνου ως δεδομένα αποθηκεύονται στη 
λίστα "ήχος" ενώ ταυτόχρονα αναπαράγονται ως γράφημα. 

 

Σχήμα 20. Τα ίδια δεδομένα (οι νότες της λίστας "παρτιτούρα") διαμοιράζονται και 
χρησιμοποιούνται από τρεις διαφορετικούς κώδικες (μουσικά όργανα). 
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Αυτά όμως θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν και ως look-up tables (ή και dictionaries 
όπως στην Python) που να υλοποιούνται με μια λίστα "πλήθος" που στοιχεία της να είναι 
(τριμελείς) λίστες "νόμισμα", το διαχωριστικό και το πλήθος (Σχήμα 21 δεξιά). Άλλες δομές 
δεδομένων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο με λίστες θα ήταν τα 
sets-σύνολα όπως αυτά της Pascal. 

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι στις προαναφερθείσες λίστες όλα τα στοιχεία τους είναι του 
ιδίου τύπου με εξαίρεση τις τριμελείς λίστες που έχουν ανόμοιου τύπου στοιχεία (αριθμοί 
και χαρακτήρας ","). Η δόμηση ανόμοιου τύπου δεδομένων ως στοιχείων σε μια λίστα 
μπορεί να παρέχει στον προγραμματιστή τη δυνατότητα της "λογικής εγγραφής" της Pascal.  

 

Σχήμα 21. Στη λίστα "ταμείο" δηλώνεται το πλήθος των νομισμάτων ενώ κάθε στοιχείο της λίστας 
"πλήθος" αναπαριστάνει το πλήθος και την αξία του νομίσματος. 

Στο παράδειγμα του σχήματος 22 στο οποίο ζητείται να "βιντεοσκοπηθεί" η κίνηση ενός 
εικονικού ρομπότ στην οθόνη που ακολουθεί την κίνηση του ποντικιού στην οθόνη, 
χρειάζεται να αποθηκεύονται για κάθε χρονική στιγμή μια σειρά από δεδομένα που 
αφορούν το ρομπότ, όπως οι δύο καρτεσιανές συντεταγμένες της θέσης του, ο 
προσανατολισμός του και η ενδυμασία του (Λαδιάς, 2016, Λαδιάς & Λαδιάς, 2016). Θα 
μπορούσε, σύμφωνα με τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων της προηγούμενης 
παραγράφου, να έχουν δημιουργηθεί τέσσαρες λίστες που στην αντίστοιχη θέση να 
περιέχουν η πρώτη τη γωνία προσανατολισμού, η δεύτερη τη θέση x, η τρίτη τη θέση y και 
η τέταρτη τον αύξοντα αριθμό  της ενδυμασίας. Όμως η δυνατότητα μια λίστα να περιέχει 
μη ομοειδή στοιχεία θα μπορούσε να ομαδοποιήσει σε μια λίστα τεσσάρων στοιχείων (τη 
λίστα "θέση") τη γωνία προσανατολισμού, το x, το y και τον αριθμό της ενδυμασίας για μια 
χρονική στιγμή και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μια λίστα "διαδρομή" που να περιέχει ως 
στοιχεία τις λίστες των τεσσάρων στοιχείων.  
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Σχήμα 22. Στη λίστα "θέση" αποθηκεύονται ομαδοποιημένα τα τέσσερα στοιχεία (ως λογική 
εγγραφή) του ρομπότ μια χρονική στιγμή και στη συνέχεια αυτά αποθηκεύονται σε μια θέση της 

λίστας "διαδρομή" όπου φυλάσσονται τέτοια στοιχεία για όσο διαρκεί η κίνηση. 

Επίσης χρησιμοποιώντας τις λίστες με ανόμοιου τύπου δεδομένα μπορεί να υλοποιηθούν 
δομές δεδομένων με ποικίλους τρόπους πρόσβασης στα δεδομένα τους όπως οι ουρές/fifo,  
οι στοίβες/lifo, τα δένδρα και οι γράφοι. Ένα παράδειγμα υλοποίησης μιας δομής στοίβας 
με προσπέλαση lifo υλοποιημένης με λίστα ως "λογικής εγγραφής" φαίνεται στο σχήμα 23.  

Η λίστα "στοίβα" λειτουργεί ως κέλυφος που περικλείει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τον μηχανισμό προσπέλασης lifo όπως πληροφορία για το αν υπάρχουν δεδομένα (2η 
θέση λίστας), σε ποιό σημείο των δεδομένων είναι το σημείο που θα αποτεθεί (με τη 
διαδικασία "βάλε δεδομένο στη στοίβα") ή θα παραληφθεί (με τη διαδικασία "βγάλε 
δεδομένο από τη στοίβα") το τρέχον δεδομένο (4η θέση λίστας), καθώς και ο κατάλογος με 
τα δεδομένα (από την 6η θέση της λίστα).  
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Σχήμα 23. Στη λίστα "στοίβα" αναπαρίστανται όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να λειτουργήσει 
ως δομή με προσπέλαση lifo στα δεδομένα. 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι η "εμβέλεια των δεδομένων". Στο 
Scratch κατά τη δήλωση μιας μεταβλητής καθορίζεται αν η ύπαρξή της θα περιορίζεται ως 
τοπική μεταβλητή στο εσωτερικό του αντικειμένου ή θα είναι μια καθολική μεταβλητή στην 
οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι κώδικες από όλα τα αντικείμενα του 
προγράμματος. Στο παράδειγμα του σχήματος 24 η μεταβλητή "οριζόντια" που ορίστηκε 
από τον προγραμματιστή (πορτοκαλί χρώμα), ορίσθηκε ως καθολική μεταβλητή στην οποία 
έχει προσπέλαση και το αντικείμενο "μπάλα" με την εντολή "όρισε το οριζόντια σε θέση του 
x" και το αντικείμενο "ρακέτα" με την εντολή "πήγαινε στη θέση x: οριζόντια και y: -142". Η 
μεταβλητή "τόση" που ορίστηκε από τον προγραμματιστή (πορτοκαλί χρώμα), ορίστηκε ως 
τοπική μεταβλητή στο εσωτερικό της μπάλας και γι' αυτό στην εμφάνισή της προηγείται του 
ονόματός της το αντικείμενο στο οποίο ανήκει "μπάλα: τόση". Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η 
τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται από το χρήστη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
προγράμματος με τη χρήση της μπάρας ολίσθησης. Μια περίπτωση που ίσως να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον προς εξέτασιν είναι αυτή ενός τοπικού δεδομένου (στο εσωτερικό 
ενός αντικειμένου) που μπορεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κώδικα των 
κλώνων αυτού του αντικειμένου.  

Ένα θέμα που τίθεται είναι η πατρότητα των δεδομένων που ορίζονται από τον 
προγραμματιστή. Ενώ δεν τίθεται θέμα για την πατρότητα των τοπικών μεταβλητών, οι 
καθολικές μεταβλητές μετά τη δημιουργία τους (η δημιουργία τους γίνεται στο περιβάλλον 
ενός αντικειμένου ή του υποβάθρου) αποτελούν κοινό κτήμα όλων των αντικειμένων. Η 
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άγνοια της πατρότητας ενός αντικειμένου από προγραμματιστική σκοπιά ίσως να μην 
παρουσιάζει πρόβλημα όμως καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιά ανάγκη (και ποιού 
αντικειμένου) το δημιούργησε για λόγους κατανόησης του προβλήματος που επιλύει το 
πρόγραμμα. 

 

Σχήμα 24. Πρόγραμμα στο οποίο φαίνονται δεδομένα του συστήματος και μεταβλητές που 
ορίστηκαν από τον προγραμματιστή, μεταβλητές που αλλάζουν κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος από τον κώδικα αλλά και από τον χρήστη, καθολικές και τοπικές μεταβλητές και 
το πέρασμα παραμέτρων τιμής σε διαδικασίες. 

Επιπλέον μια μεταβλητή μπορεί να "ζει" ως παράμετρος τιμής αποκλειστικά στο εσωτερικό 
μιας διαδικασίας χωρίς να υπάρχει άλλος τρόπος προσπέλασης σε αυτή από κώδικες που 
είναι εκτός της διαδικασίας. Στο παράδειγμα του σχήματος 24 με τα πορτοκαλί βέλη 
παρουσιάζεται η διαδρομή που κάνει η τιμή της μεταβλητής "τόση".  Συγκεκριμένα η κλήση 
της διαδικασίας "ΚίνησηΜπάλαςΜε τόση Ταχύτητα" στέλνει την τιμή της (τοπικής) 
μεταβλητής "τόση" στην παράμετρο τιμής "κάποια" (σκούρο μπλε χρώματος) στον ορισμό 
της διαδικασίας. Στη συνέχεια η τιμή της "κάποια" στέλνεται μέσω της κλήσης της 
διαδικασίας "Κινήσου κάποια γρήγορα" στην παράμετρο τιμής "τόσο" που περνάει ως 
παράμετρος τιμής στον ορισμό της διαδικασίας "Κινήσου τόσο γρήγορα". 

Τέλος εκτός από τα δεδομένα που ορίζει ο προγραμματιστής υπάρχουν και τα δεδομένα 
του συστήματος. Στο παράδειγμα του σχήματος 24 αυτά είναι οι συντεταγμένες x, y της 
θέσης και η κατεύθυνση του κάθε αντικειμένου (μπλε μεταβλητές), όπως και τα αντίστοιχα 
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μεγέθη  των αντικειμένων (μωβ μεταβλητές). Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά είναι 
τοπικές μεταβλητές, ενώ π.χ. η ένταση του μικροφώνου είναι μια καθολική μεταβλητή του 
συστήματος. 

Τα δεδομένα του συστήματος έχουν να κάνουν με τις συντεταγμένες του πλέγματος της 
σκηνής, με τις ενδυμασίες και τις ιδιότητες των όψεων των αντικειμένων (χρώμα, 
φωτεινότητα, εξαφάνιση, κυρτότητα, περιστροφή, εικονοστοιχειοποίηση, ψηφιδωτό), τους 
ήχους (ένταση, ρυθμός, μουσικό όργανο), την πένα (χρώμα, μέγεθος, σκιά), τους 
αισθητήρες (ύπαρξη συμβάντων αλληλεπίδρασης με όρια, ποντίκι, πληκτρολόγιο, άλλα 
αντικείμενα, χρώματα, την ένταση του μικροφώνου και οποιαδήποτε σήματα από 
περιφερειακές συσκευές π.χ. arduino), τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών κ.λπ.). Ένας 
κατάλογος με τα δεδομένα του συστήματος παρουσιάζονται στο σχήμα 25 (Αργυρίου, 
Λαδιάς, Καρβουνίδης & Δουληγιέρης,  2016). 

 

Σχήμα 25. Κατάλογος με μερικά από τα δεδομένα του συστήματος. 

Στο Scratch στην κίνηση των αντικειμένων (η θέση και ο προσανατολισμός τους) μπορεί να 
είναι τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα "σχετικά" ή "απόλυτα". Μπορεί δηλαδή η στροφή 
ενός αντικειμένου να είναι σχετική π.χ. με την εντολή "turn 90 degrees" ή απόλυτη "point in 
direction 90 (right)" (χρησιμοποιείται η αγγλική γιατί η ελληνική μετάφραση χωλαίνει). Η 
εμπειρία μας οδηγεί στο να χρησιμοποιούνται απόλυτα δεδομένα στους κώδικες που 
σχετίζονται με την αρχικοποίηση, ενώ στο κύριο σώμα του κώδικα να χρησιμοποιούνται 
"σχετικά" δεδομένα.  

Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να γίνει η διάκριση των δεδομένων όσον αφορά το χώρο 
της μνήμης που καταλαμβάνουν τα δεδομένα σε στατικής φύσεως (σταθερός χώρος μνήμης 
για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος) και σε δυναμικής φύσεως όπως οι 
λίστες που το μέγεθός τους αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
προγράμματος. 

Ολοκληρώνοντας όλα τα προηγούμενα σχετικά με το προφίλ ενός δεδομένου κάποιου 
προγράμματος και κωδικοποιώντας τα σε ένα πίνακα (Σχήμα 26) είναι πλέον δυνατόν να 
αποτυπωθεί η αναπαράσταση και ο ρόλος ενός εκάστου δεδομένου.  
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Περιγραφή δεδομένου δ
ε

δ
1

 

δ
ε

δ
2

 

ποιότητα ονοματολογίας δεδομένου     

Ποιός τα 
ορίζει; 

  
  το σύστημα     

  ο προγραμματιστής     

Τι τύπου 
είναι; 

  απλά δεδομένα 

αριθμοί     

boolean     

χαρακτήρες     

string     

  
δομές δεδομένων 

(υλοποιούμενες με 
λίστες) 

με στοιχεία όμοια δεδομένα     

records (λογικές εγγραφές)     

sets (σύνολα)     

dictionaries (look up tables)     

αντικείμενο ως φορέας δεδομένου πατρότητα δεδομένου     

Ποιά η 
εμβέλεια 

της χρήσης 
των 

δεδομένων 

    

καθολική     

εσωτερική σε αντικείμενο     

παράμετρος διαδικασίας     

Ποιός ο 
τρόπος 
χρήσης 
τους; 

ως σταθερές 
ως τιμές τιμή     

ως σταθερές σταθερά     

ως 
μεταβλητές 

  

μετρητής     

αθροιστής     

σημαία     

βοηθητική     

Ποιός ο 
τρόπος 

πρόσβασης 
στα 

στοιχεία της 
δομής 

δεδομένων 

  

ως δομές 
δεδομένων (λίστες) 

τυχαίας προσπέλασης     

  ουρά     

  στοίβα     

  δένδρο     

  γράφος     

  ως στοιχεία κλώνων 
δεδομένο επηρεαζόμενο από 

κλώνο 

    

  
ως στοιχεία 
αναδρομής 

παράμετρος τιμής αναδρομικής 
διαδικασίας 

    

Πολυμεσικά 
δεδομένα 

υπόβαθρο   

συνολικό σκηνικό     
χαρακτηριστικό υπόβαθρου     

συντεταγμένη πλέγματος     

ενδυμασίες   

αύξων αριθμός (ταυτότητα)     

χρώμα     

κυρτότητα     

περιστροφή     

εικονοστοιχειοποίηση     

ψηφιδωτό     

φωτεινότητα     

εξαφάνιση     

ήχοι 

  ακανόνιστοι     

μουσική 

νότες     

ρυθμοί     

όργανα     

ένταση στο μεγάφωνο     

πένα 
  μέγεθος πένας     

  σκιά πένας     

περιφε- 
ρειακές 

συσκευές 

    

ένταση μικροφώνου     

απάντηση     

πάτημα πλήκτρου     

πάτημα ποντικιού     

θέση χ ποντικιού     

θέση y ποντικιού     

χρόνος 
  

  

χρονόμετρο     

  χρόνος από ...     

Σχήμα 26. Πίνακας ταυτοποίησης των δεδομένων   



98   Α. Λαδιάς, Ά. Σαριδάκη, Δ. Λαδιάς 

Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να αναδείξει τη σχέση μεταξύ αναπαράστασης των 
δεδομένων και του αλγορίθμου σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. 
Φαίνεται ότι αν και η αναπαράσταση των δεδομένων θεωρείται σε ένα πρόγραμμα σχεδόν 
εξίσου σημαντική με τον αλγόριθμο, στην πραγματικότητα ο ρόλος των δεδομένων είναι 
υποβαθμισμένος από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, από τα προγράμματα σπουδών, 
από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, από τα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με 
πλακίδια και από το κωδικΌραμα ως εργαλείο αναπαράστασης του κώδικα.  

Αυτή την ετεροβαρή αντιμετώπιση των δεδομένων στην αναπαράσταση του κώδικα στο 
κωδικΌραμα έρχεται να ισορροπήσει ο προτεινόμενος Πίνακας Ταυτοποίησης των 
Δεδομένων, η χρήση του οποίου θα απεικονίσει πληρέστερα ένα πρόγραμμα. 

Προτείνεται ως συνέχεια της παρούσας εργασίας αφενός να εξευρεθεί λύση ώστε να 
ενσωματωθεί ο Πίνακας Ταυτοποίησης των Δεδομένων στην διεπαφή του κωδικΟράματος 
και αφετέρου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού κωδικΟράματος με τον 
Πίνακα Ταυτοποίησης των Δεδομένων όσον αφορά διάφορους διδακτικούς στόχους που 
αφορούν τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε σχέση με τα επίπεδα της 
αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom (Krathwohl, 2002).  
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Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Περίληψη: Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσπάθεια να 
διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά 
την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας, το 
σχολικό έτος 2013-2014. Η αυτοαξιολόγηση συναντάται σε διεθνείς έρευνες 
κυρίως σε εκπαιδευτικές διαδικασίες σχολικής βελτίωσης αλλά και σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Μελετήθηκε η θέση 109 νηπιαγωγών που υπηρετούσαν 
στο Νομό Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Η συλλογή δεδομένων 
έγινε με ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική φόρμα και αξιοποιήθηκε ο λεγόμενος 
σχεδιασμός «μικτών μεθόδων». Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
επισημαίνεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών για μεγαλύτερη ενεργητική 
συμμετοχή σε διεργασίες βασισμένες στο σχολείο. Καταληκτικά, φαίνεται πως 
οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διαδικασίες καταγραφής και 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου τους, θέτοντας ζητήματα εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας στις από πάνω προς τα κάτω/top-down εκπαιδευτικές πολιτικές 
με επιτακτική την ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτική αλλαγή, νηπιαγωγός 

Εισαγωγή 

Η αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας τα τελευταία έξι χρόνια βρέθηκε συχνά στο  
προσκήνιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκαλώντας συχνά εντάσεις, πολώσεις και 
πολιτικές αντιπαραθέσεις (Μπαγάκης, 2017). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές 
ερευνητικές προσεγγίσεις ως προς τα αποτελέσματα των όποιων πολιτικών ασκήθηκαν στα 
σχολεία. Στο άρθρο αυτό, επιχειρείται μια διερεύνηση των σχετικών πολιτικών που 
ασκήθηκαν σε ελληνικά νηπιαγωγεία κατά το κρίσιμο σχολικό έτος 2013-2014, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία ως προς το εννοιολογικό και δομικό πλαίσιο της 
αυτoαξιολόγησης, τη στοχοθεσία, τις διαδικασίες, καθώς και τις ερευνητικές της 
προσεγγίσεις.  

Εννοιολογικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων (school self-evaluation) είναι μια διαδικασία συλλογικού 
αναστοχασμού (collective reflection) που παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης των 
συνθηκών λειτουργίας του σχολείου, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό να να 
αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του, εντοπίζοντας παράλληλα τους τομείς 
που πρέπει να βελτιωθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή του (Education Bureau, 2013). 
Πρόκειται για μία διαδικασία που ενσωματώνει στοιχεία συστημικού χαρακτήρα, -καθώς 
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διέπεται από απόψεις, δεξιότητες, πρωτοβουλίες, καινοτομίες, συλλογικές δράσεις, 
υλικοτεχνικές δομές και γενικά από οργανωσιακές και  διδακτικές  πρακτικές-, κατά την 
οποία εμπλέκονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή τουλάχιστον μέρος αυτών, όπως το 
προσωπικό, οι μαθητές, και οι γονείς (Meuret & Morlaix, 2003).   

Σε κείμενα και έρευνες της βιβλιογραφίας, υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές σχετικά με 
τον ορισμό και την αναγκαιότητα της σχολικής αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα, ο όρος 
αυτοαξιολόγηση των σχολείων (school self-evaluation) αναφέρεται σε μία διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία τα σχολεία ενεργούν με αφετηρία τα ίδια, μέσω αυτών και για αυτά 
(Swaffield & MacBeath, 2005). Η θεώρηση του MacBeath που εστιάζει στην 
αποτελεσματικότητα του σχολείου με σκοπό τη βελτίωσή του είναι επίσης χαρακτηριστική 
για τη σημασία που αποδίδει στη διαφορετικότητα κάθε σχολικής μονάδας. Όπως 
επισημαίνεται, «κάθε προσπάθεια αξιολόγησης ενός σχολείου ή οποιουδήποτε άλλου 
οργανισμού γίνεται πάντοτε σε σχέση με τις αξίες και τους σκοπούς τους, είτε είναι ρητά 
εκφρασμένοι είτε όχι» (MacBeath, 2001, p. 27).  

Μία άλλη διάσταση της αυτοαξιόγησης είναι ο συσχετισμός της με τη διασφάλιση της 
ποιότητας, καθώς αναφέρεται σε διαδικασίες σχολικής βελτίωσης. Κατά τους Janssens και 
Amelsvoort (2008), η διασφάλιση της ποιότητας ορίζεται ως μία διαδικασία που εστιάζει 
στα σχολεία, λειτουργεί κυκλικά και συμβάλλει στη βελτίωσή τους. Εφαρμόζεται στενά 
συνδεδεμένη με την αυτοαξιολόγηση για μία ποιοτικότερη αναβάθμιση του σχολείου 
(Θεοφιλίδης, 2012). Οι Hofman, Dijkstra and Hofman, (2008) ορίζουν την αυτοαξιολόγηση 
ως μία φάση ελέγχου και μέτρησης σε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, με 
προοπτική ρύθμισης και αξιολόγησης των εισροών και εκροών από το ίδιο το σχολείο.  

Στο εσωτερικό του σχολείου, σύμφωνα με τον Σολομών (1999), η αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας διακρίνεται στην ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση, που αφορά στην κριτική των 
ανώτερων προς τους κατώτερους βάσει της ιεραρχικής κλίμακας διοίκησης του σχολείου, 
και στην συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, στην οποία η όλη διαδικασία 
δίνει έμφαση και υποστηρίζεται από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Ωστόσο, η αξιολόγηση ως όρος έχει 
συνδεθεί εν πολλοίς με το σχολικό έλεγχο και με πρακτικές εποπτείας που χαρακτηρίζουν 
τον «επιθεωρητισμό» (Hofman et al., 2008).  

Στη χώρα μας, μετά από πολύχρονη απουσία κάθε μορφής αξιολογικής διαδικασίας, 
εισήχθη ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης με σκοπό, όπως τουλάχιστον διατείνεται, τη 
βελτίωση του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου. Αφού προηγήθηκε η πιλοτική εφαρμογή 
του κατά τα έτη 2010-2012, προωθήθηκε το διδακτικό έτος 2013-2014 η γενικευμένη 
εφαρμογή του. Το υποχρεωτικό πλαίσιο που συνόδευε την όλη διαδικασία 
αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη και καχυποψία από τους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, -γεγονός που παρατηρείται και σε διαφορετικά εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια -
(MacBeath, 2008; Croxford, Grek & Shaik, 2009). Η επιβεβλημένη εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης, με τη σχεδόν ταυτόχρονη εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, 
είχε τελικά αρνητικό αντίκτυπο, γεννώντας ζητήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας ακόμη 
και σε όσους αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή της στη βελτίωση του σχολείου 
(MacNamara, O’Hara, Lisi, & Davidsdottir, 2011; Swaffield, 2008; MacBeath, 2008; Croxford 
et al., 2009). 
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Δομικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 

Κάθε χώρα διαμορφώνει το δικό της πλαίσιο για την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου (Α.Ε.Ε.) και εν συνεχεία εφαρμόζει το μοντέλο που εκφράζει τη δική της εκπαιδευτική 
πολιτική. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα υιοθετεί στρατηγικές, άλλοτε προσανατολισμένες σε 
εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης, όπως είναι ο «επιθεωρητισμός», και άλλοτε σε 
παράγοντες του ίδιου του σχολείου, γεγονός που παραπέμπει σε αξιολόγηση εκ των έσω, 
όπως είναι η αυτοαξιολόγηση. Σύμφωνα με τoυς Vanhoof και Petegem (2007), μια 
συνδυαστική μορφή θα μπορούσε να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την εσωτερική 
αξιολόγηση, με την νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της εξωτερικής αξιολόγησης, 
αποφεύγοντας τον κίνδυνο της υποκειμενικής ερμηνείας. Τα σχολεία «θα παρουσιάζουν 
τον εαυτό τους» μέσα από μία συστηματική διαδικασία «κυκλικών δραστηριοτήτων» 
(Janssens & Amelsvoort, 2008), στοχευμένα και συλλογικά, σε διάλογο μάλιστα με 
εμπλεκομένους και εκτός της σχολικής κοινότητας. Το κανονιστικό πλαίσιο που εκφράζει 
αυτό το συνδυασμό παρουσιάζεται σύμφωνα με τον MacBeath (2001) με τις εξής 
λειτουργικές μορφές: α. την παράλληλη, β. τη διαδοχική και γ. τη συνεργατική. 

Η αυτοαξιολόγηση εμφανίζεται ως μία πολυπαραγοντική και πολυδιάστατη διαδικασία, η 
οποία δρα στο δίπολο αυτονομία-υποστήριξη. Στο Σχήμα 1 που ακολουθεί, απεικονίζονται 
οι βασικές διεργασίες αυτού του μοντέλου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Από τη μία 
πλευρά, γίνεται λόγος για  λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του σχολείου (εσωτερική 
αξιολόγηση), με μία υποστηρικτική δομή από αρμόδιους φορείς και πρόσωπα μέσω του 
ρόλου του κριτικού φίλου, και από την άλλη για αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με 
όρους λογοδοσίας (εξωτερική αξιολόγηση) (Croxford et al., 2009; Ozga, 2013; Swaffield, 
2015; Karagiorgi, Nicolaidou, Yiasemis, & Georghiades, 2015). Στην πρώτη περίπτωση, 
έχουμε τη θεωρητική προσέγγιση της σχολικής βελτίωσης, ενώ στη δεύτερη της σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Όλες αυτές οι διεργασίες σχηματίζουν ένα πλέγμα αλληλένδετων 
ρόλων, δρώντων υποκειμένων και ενεργειών. 

 
  

  
   
 
  
 
    
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση του εννοιολογικού πλέγματος της αυτοαξιολόγησης στο 
πλαίσιο συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
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Στοχοθεσία και διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση συναντάται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως διαδικασία που «συνδέεται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη βελτίωση του σχολείου» (Hoffman et al., 2009, p. 48), με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (McNamara et al., 
2011), συμβάλλοντας παράλληλα και  στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
(Μπαγάκης, 2005; Schildkamp, Visscher, & Luyten, 2009; MacBeath, 2008). Σημαντικός 
επίσης εκτιμάται πως είναι ο προσανατολισμός της αυτοαξιολόγησης στο πεδίο της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας/effective teaching (Karagiorgi et al., 2015). Η συλλογικότητα, 
η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός θεωρούνται θετικά στοιχεία για την παραγωγή 
έργου στη διδακτική πράξη και τη διοίκηση ενός σχολείου (Vanhoof, Petegem, Verhoeven, 
& Buvens, 2009). Αντιθέτως, η καλλιέργεια εποπτικού ελέγχου, η ακύρωση της ατομικής 
ευθύνης και η τροπή σε ένα γραφειοκρατικό  τρόπο διεκπεραίωσης δημιουργούν ένα κλίμα 
άρνησης, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία κατά της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 
(Blok, Sleegers, & Karsten, 2008; Hall & Noyes, 2009). 

Στο Σχήμα 2 αναπαριστώνται στρατηγικές, στάσεις και αντιλήψεις στα βασικά πεδία της 
αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση. Αποτελούν κυρίως 
δομικά στοιχεία πρακτικών ανάδρασης και ανατροφοδότησης που συνθέτουν βασικές 
λειτουργίες πομπού και δέκτη στο πεδίο διαμόρφωσης σχετικής κουλτούρας (Croxford et 
al., 2009; Vanhoof et al., 2009; Bangs & MacBeath, 2012; Swaffield, 2015). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των στοιχείων που συνθέτουν την 
κουλτούρα της αυτό-αξιολόγησης. 
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Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της 
προσδίδει ένα συστηματικό χαρακτήρα συγκεντρωτικού ή αποκεντρωτικού 
προσανατολισμού.  

Οι ιδιαιτερότητες του εθνικού εκπαιδευτικού πλαισίου και η διαμόρφωση σχετικής 
σχολικής κουλτούρας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν παρόμοιες πρακτικές 
συνεργασίας και σύμπραξης, πάντοτε με την παραδοχή της διαφορετικότητας των σχολείων 
(MacBeath, 2001).  

Ερευνητικές προσεγγίσεις για την αυτοξιολόγηση 

Σχετικές έρευνες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο προσεγγίζουν τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τη σχολική κουλτούρα και τα πιθανά αποτελέσματα στις 
επιδόσεις των μαθητών (Hargreaves, 2014; Harks, Rakoczy, Hattie,  Besser, & Klieme, 2014). 
Γίνεται λόγος για σχολική και πολιτισμική κουλτούρα που αντιπαρέρχεται την παραδοσιακή 
οργανωτική κουλτούρα μιας γραφειοκρατικής δομής, προτάσσοντας τη συμμετοχή όλων με 
την αξιοποίηση μίας αναδυόμενης και πολύπλευρης προσέγγισης της εσωτερικής 
αξιολόγησης για τις μαθητικές επιδόσεις (Ryan et al., 2007), με βάση το σχολείο και τον 
πολιτισμό. 

Όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση, η θετική στάση των εκπαιδευτικών ευνοεί την επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας (Vanhoof et al., 2009). Επίσης, αυτή ενισχύεται από τη λειτουργία 
του σχολείου και την επιρροή του γενικότερα στις στάσεις των εκπαιδευτικών (Scheerens, 
2004). Έχει διαπιστωθεί ακόμα ότι οι διευθυντές των σχολείων, αν και είναι θετικοί με μία 
αξιολογική διαδικασία (Vanhoof et al., 2009), ενδιαφέρονται περισσότερο για την εδραίωση 
μιας συνεργατικής νοοτροπίας, με στόχο τη βελτίωση του σχολείου (Swaffield & MacBeath, 
2006; MacBeath 2008; Hall & Noyes, 2009). Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της 
ανταγωνιστικότητας (O’ Brien et al., 2015) μεταξύ των εκπαιδευτικών, κυρίως ανάμεσα σε 
νέους και παλαιότερους (Hall & Noyes, 2009). Τα παραπάνω καταγράφονται συνήθως μέσα 
σε ένα κλίμα ανασφάλειας και καχυποψίας (Plowright, 2007; MacBeath, 2008; Hofman et 
al., 2009; Croxford et al., 2009) αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις των υπευθύνων 
για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και τις επιταγές των θεσμικών κειμένων της 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας, -κυρίως δε όταν πρόκειται για την παρακολούθηση των εκροών 
του σχολείου -(Ozga, 2009, 2013). 

Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Αλλά και το ίδιο το προσωπικό με την επιμόρφωσή 
του (Plowright, 2007; MacBeath, 2008) τροφοδοτεί την ύπαρξη μιας «θεμελιώδους έννοιας 
ασφάλειας» (Swaffield, 2008, p. 332), διαμορφώνοντας συνθήκες δημοκρατικής 
συμμετοχής (Ozga, 2013) στα ζητήματα του σχολείου. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ένταση που επέρχεται από την ανάληψη ευθύνης ενός 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου, το άγχος που επιβαρύνει την επαγγελματική 
ιδιότητα των εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου για μία συστηματική και οργανωμένη 
συμμετοχή, καθώς και ο φόρτος εργασίας που επιβαρύνει το προσωπικό, δεν επιφέρουν 
πάντοτε την επιθυμητή έκβαση του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης. Σύνηθες 
αποτέλεσμα, η αποτύπωση μιας αρεστής και φαινομενικά λειτουργικής σχολικής εικόνας 
(Hall & Noyes, 2009). 

Ο παράγοντας «χρόνος» (Karagiorgi et al., 2015) αναδείχθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως 
κρίσιμος. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί (Hall και Noyes, 2009) ότι απέναντι σε πιεστικές και 
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συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, η παρέμβαση των εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών προσανατολίζει τις θεσμικές και πολιτικές επιταγές σε μία όσο το δυνατόν 
συμπόρευση των δύο πλευρών. Μία συμπόρευση ρόλων και λόγου για εκπαιδευτικά 
ζητήματα, που θα μπορούσε να δώσει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάληψης ηγετικού 
ρόλου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με την στήριξη των εκπροσώπων τους, στο 
πλαίσιο μιας  πολιτικής από τους ίδιους  (teacher policy) (Bangs & MacBeath, 2012). Κατά 
τον Plowright (2007), η συνεχής διαβούλευση του διδακτικού προσωπικού με τους 
καταγραφείς των σχολικών αποτελεσμάτων (π.χ. της επίδοσης των μαθητών) ενθαρρύνει 
την ύπαρξη ενός «επαγγελματικού διαλόγου» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με κριτήριο τον 
αναστοχασμό και απώτερο σκοπό τη θετική επίδραση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και τη σχολική βελτίωση, έχοντας όσο το δυνατόν ισότιμο ρόλο στην αποτίμηση των 
πεπραγμένων τους.  

Το έδαφος για την υποδοχή της αυτοαξιολόγησης είναι πια ώριμο, ενώ η στάση των 
εκπαιδευτικών θα γίνει ακόμα περισσότερο θετική μόλις νιώσουν την ασφάλεια μιας 
αμφίπλευρης διαλογικής επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων (Swaffield, 2008), δηλαδή 
μίας από κοινού διαλογικής σχέσης όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία (MacBeath, 
2001; Hall & Noyes, 2009). Όμως, σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα τέτοιο 
εγχείρημα βρίσκει δυσκολίες αν αναλογιστούμε ότι και η ίδια αυτοαξιολογική διαδικασία 
έχει πάρει τροπή  προς μια μορφή λογοδοσίας προς τις διοικητικές αρχές, ως διαδοχικό 
στάδιο σε εξωτερικές αξιολογήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λεγόμενης «ευφυούς 
λογοδοσίας» (Ozga, 2009, p. 153), κατά την οποία τα σχολεία δραστηριοποιούνται ως 
αποτελεσματικοί οργανισμοί μάθησης που λογοδοτούν για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 
της βελτίωσής τους, τόσο σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας όσο και σε ζητήματα 
μαθητικών επιδόσεων. Η παραπάνω παραδοχή που συναντάται στη βιβλιογραφία ως 
«κουλτούρα» (Ryan et al., 2007; Hofman et al., 2009) συνδέεται με τη συστηματική 
συνύπαρξη στάσεων, συμπεριφορών, αξιών και αντιλήψεων που ορίζουν νοοτροπίες και 
ρόλους, διαμορφώνοντας τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα του σχολικού κλίματος και 
της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 

Το πλαίσιο της έρευνας 

Κατά το έτος 2013-14, κλήθηκαν τα σχολεία της χώρας μας να υλοποιήσουν καθολικά το 
πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.), (Υ.Α.32773/Γ1/6-3-
2014 Υ.Α), διαδικασία η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Αφενός η εφαρμογή της Α.Ε.Ε. με εστίαση στην ευθύνη των Διευθυντών των 
σχολείων και αφετέρου η εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού διαμόρφωσαν ένα 
κλίμα προβληματισμού και δυσπιστίας, με έντονες αντιδράσεις και από το χώρο των 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων.  

Το βασικό διακύβευμα είναι η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών (MacBeath, 2008) κατά 
την ενασχόλησή τους με ένα τέτοιο πρόγραμμα, η οποία αποκτάται τόσο με την εξοικείωση 
(MacBeath, 2008) όσο και με την εμπιστοσύνη (Swaffield, 2008) προς τους υπεύθυνους της 
διοικητικής δομής, κυρίως σε ένα σύστημα που λειτουργεί με διαδικασίες «από πάνω προς 
τα κάτω». Στη χώρα μας, «η έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης» (Σολομών, 1999, σ. 19) εκτιμάται ως βασική προϋπόθεση για την 
αδυναμία υλοποίησής της. 
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Συνεπώς τίθεται το μεγάλο ζητούμενο, αυτό της αποδοχής και της ετοιμότητας των 
εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συλλογικές πρακτικές αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, χωρίς εμπειρία και σχετική 
συστηματική επιμόρφωση (Σολομών, 1999; Swaffield & MacBeath, 2006). 

Η αποδοχή της αυτοξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να παραβλέπει τη 
σημασία του ρόλου τους σε αυτή, με επακόλουθο τη κατασκευή ταυτοτήτων και την 
εδραίωση στάσεων και αντιλήψεων (Vanhoof et al., 2009). 

Σκοπός  και στόχος της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, αναφορικά με την ένταξη του 
προγράμματος της Α.Ε.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία κατά το διδακτικό έτος 2013-2014. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν η διερεύνηση του βαθμού επιρροής στις αντιλήψεις τους 
αναφορικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη λειτουργία του σχολείου και η  στάση 
που ενδεχομένως διαμόρφωσαν μέσα στο υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση την προβληματική και το σκοπό της έρευνας διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά 
ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό επηρέασε το υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης τις  
απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της στη σχολική ζωή και την 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

2. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 
νοηματοδοτούν την ανάγκη τους για ενεργητικό ρόλο και λόγο στη λήψη αποφάσεων για 
ζωτικής σημασίας ζητήματα που τους αφορούν;  

3. Η ύπαρξη σχετικής σχολικής κουλτούρας δρα καταλυτικά στην ενσωμάτωση νέων 
πρακτικών και δράσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης;   

4. Η αυτοαξιολόγησης διαμορφώνει συνθήκες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού σε 
συνάρτηση με την βελτίωση της σχολικής μονάδας;  

5. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ρυθμιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω» 
σηματοδοτούν την ανάγκη αλλαγής εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η γενικότερη ταξινόμηση της παρούσας έρευνας με βάση τόσο το σχεδιασμό όσο και τη 
διεξαγωγή της μπορεί να ενταχθεί σε μια πρώτη προσπάθεια «επισκόπησης» σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών (Cohen & Manion, 1994). Τα δεδομένα της 
έρευνας προέκυψαν από τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων στο διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 
2015 με ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο,  το οποίο συμπληρώθηκε από νηπιαγωγούς 
του νομού Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2014-2015. Πρόκειται για τυχαία 
δειγματοληψία, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών δεν έγινε κατόπιν επιλογής. Από το 
σύνολο των περίπου 240 υπηρετούντων νηπιαγωγών στο νομό Κορινθίας λάβαμε 109 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ποσοστό μικρότερο του 50%. Το γεγονός αυτό 
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σκιαγραφεί ως ένα βαθμό την επικρατούσα τάση κατά τη γενικευμένη εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης.  

Το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο και δόθηκε (δες Παράρτημα) προς συμπλήρωση 
περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις που είχαν κατηγοριοποιηθεί σε στάδια, σε «ερευνητικά πεδία» 
(Cohen, Manion & Morrison, 2008, σ. 415). Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται (7) «κλειστές» 
ερωτήσεις που αφορούν ατομικά στοιχεία των νηπιαγωγών, το φύλο, την ηλικία, την 
υπηρεσιακή τους σχέση στο νηπιαγωγείο και το επίπεδο μόρφωσής τους. Στο δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνονται (13) «κλειστές» ερωτήσεις, στις οποίες ζητήθηκαν οι απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, το βαθμό συμβολής 
της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση του σχολείου καθώς και το βαθμό συμφωνίας τους με 
δηλώσεις που αφοροούν τη σχολική μονάδα αλλά  και πέρα από αυτή σχετικά με τη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Υπάρχουν και (4) «ανοικτές» ερωτήσεις με προτάσεις και 
υποδείξεις των συμμετεχόντων στην έρευνα,  με περιορισμένης έκτασης απαντήσεις. 

Συμπεράσματα/συζήτηση 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και η συζήτηση, με βάση τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα. 
Προς επίρρωσή τους, έχουν προστεθεί τα πλέον χαρακτηριστικά γραφήματα 
αποτελεσμάτων, αφού η εξαντλητική τους παρουσίαση θα υπερέβαινε την έκταση αυτού 
του άρθρου. 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά το υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρμογής, 
προκύπτει ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο εφαρμογής της από το αρμόδιο Υπουργείο και τη 
γενικότερη στάση τους ως προς τις πρακτικές του.  

 

 
 

Γράφημα 1: Αντιλήψεις για το βαθμό αναγκαιότητας της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 
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Στην περίπτωση της έρευνάς μας, αν και οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απαραίτητη την 
εφαρμογή της, το υποχρεωτικό πλαίσιο που εδραιώθηκε με τη σχετική εγκύκλιο 
δημιούργησε συνθήκες επιφυλακτικότητας και καχυποψίας, με έντονη την αμφισβήτηση 
για την αξιοποίηση των δεδομένων τους. 

Προκύπτει επίσης ότι ισχυρό αρνητικό παράγοντα αποτελεί η υποχρεωτικότητα  και η 
σύνδεση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Το εύρημά μας αυτό συμφωνεί με τη 
σχετική βιβλιογραφία, στην οποία επισημαίνεται η ανασταλτική στάση των εκπαιδευτικών 
ως απόρροια της επιφύλαξης και της καχυποψίας τους για τις υποχρεωτικές διεργασίες 
υλοποίησης και για τη χρησιμοποίηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων (MacBeath, 2008; 
Hofman, et al., 2008; Croxford et al., 2009; Vanhoof et al., 2009) (Γραφήματα 2 και 3). 

 
Γράφημα 2: Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο ως αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 

 
Γράφημα 3: Η ενδεχόμενη σύνδεση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως ένας αρνητικός 

παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Η υποχρεωτική ανάμειξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος αποδεικνύεται και από 
τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτό, που για τις περισσότερες πραγματοποιήθηκε με 
ανάθεση από τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. Ζητήματα δυστοκίας σε συνεργατικό 
επίπεδο βρίσκουμε και στα πορίσματα της έρευνας των (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 
2015). Κατά τους Hall & Noyes (2009), η ανταγωνιστικότητα εστιάζεται κυρίως στη σχέση 
μεταξύ νεότερων και παλαιότερων στον εργασιακό χώρο, με τους νεότερους να 
εμφανίζονται πιο δεκτικούς σε ανάλογες διαδικασίες. Μαζί με την υποχρεωτικότητα, τα 
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υποκείμενα της έρευνάς μας δηλώνουν σε σημαντικό ποσοστό (84,4%) πως η βεβιασμένη 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγηση ήταν επίσης ένας αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή 
τους.   

Τονίζεται εμφατικά ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών σημείων του σχολείου με την 
ενεργητική δράση τους, καθώς ενισχύεται η συλλογική εργασία. Η συντριπτική πλειοψηφία 
θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί 
συνεργατικά. Κοινή συνιστώσα όλων των προσπαθειών διαφαίνεται πως είναι η  συνύπαρξη 
προς μία κατεύθυνση εκδημοκρατισμού (Blok et al., 2008) κατά την παραγωγή έργου, καθώς 
η μεγάλη πλειοψηφία εκτιμά πως η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. 

Επιπλέον, η αυτενέργεια και η συνολική συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας στην αυτοαξιολόγηση παρουσιάζονται σε έρευνες ως σημαντικά στοιχεία και για 
τη μεταξύ τους σχέση (MacBeath, 2001, 2008; Scheerens, 2004; Hall και Noyes, 2009; 
Hargreaves, 2014; Harks et al., 2014). Αυτή η τάση ενδεχομένως δεν έχει επιφέρει ακόμα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς οι περισσότερες νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι η 
αυτοαξιολόγηση δεν συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας. 
(Γράφημα4) 

 
Γράφημα 4: Βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας μέσα από την διαδικασία της 

αυτοαξιολογησης. 
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την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης,  προκύπτει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία (90,8%) των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά πως πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. (Γράφημα 5) 

 
 

 
Γράφημα 5: Σχηματική απεικόνιση του βαθμού συμφωνίας για την αναγκαιότητα να λαμβάνονται 

υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών από τους ιθύνοντες. 

 
Έτσι, εμφανίζονται ως στοιχεία ύψιστης σημασίας η ανάληψη πρωτοβουλιών και ρόλου στο 
δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πλειοψηφία 
των νηπιαγωγών θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλε θετικά στη  συνεργασία σχολείου με 
τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Όλο αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται από την επίσης θετική συμβολή της αυτοαξιολόγησης 
στη συνεργασία του σχολείου με τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως με το σύλλογο 
γονέων- και κηδεμόνων ως έναν από τους κυριότερους εταίρους, όπως άλλωστε 
αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (Hofman et al., 2009). Υπάρχουν βέβαια ερευνητικά 
πορίσματα που εμφανίζουν τη γονεϊκή επιλογή ως έναν παράγοντα που δρα ενίοτε ως 
μηχανισμός ελέγχου των πεπραγμένων των σχολείων, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. 
Παρ’ όλα αυτά, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και η αποτελεσματική 
συνεργασία του με τους φορείς, μπορεί να προσφέρει κατά βάση θετικά στοιχεία τόσο στο 
εκπαιδευτικό έργο όσο και στο ευρύτερο διοικητικό και καθοδηγητικό πλαίσιο του 
σχολείου. 

Όμως, η λογική των εντελλόμενων διεργασιών με την ταυτόχρονη αναζήτηση και εδραίωση 
της βελτίωσης του σχολείου προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό στο ευρύτερο 
πλαίσιο στόχων και σκοπών της αυτοαξιολόγησης, συρρικνώνοντας τον ενεργητικό ρόλο των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για το σχολείο. Με το συμπέρασμά μας αυτό  
συμφωνούν και τα πορίσματα σχετικών ερευνών (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015), 
δίνοντας στον εν λόγω προβληματισμό έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατάληξη 
μιας τέτοιας διαδικασίας. Η γενικότερη αυτή τάση επιβεβαιώνεται και από την 
συγκεκριμένη έρευνα, με τη συντριπτική πλειοψηφία (94,5%) να συμφωνεί με τη δήλωση 
πως «θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει περισσότερο στις αποφάσεις του 
σχολείου».  

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με την ύπαρξη σχετικής σχολικής 
κουλτούρας, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι η 
τελική έκθεση της αυτοαξιολόγησης δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του σχολείου 
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(Γράφημα 6), στοιχείο που επισημαίνεται και από την έρευνα των Hall και Noyes (2009) και  
Plowright (2007). 

 
Γράφημα 6: Βαθμός αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας του Νηπιαγωγείου μέσω της τελικής 

έκθεσης 

 
Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζουμε μία αντιφατική τοποθέτηση, καθώς από την μία πλευρά τα 
υποκείμενα της έρευνας εκτιμούν πως η όλη διαδικασία οδηγεί  στην ανάδειξη των ισχυρών 
σημείων του σχολείου και τον εντοπισμό των αδυναμιών, από την άλλη όμως επισημαίνουν 
μία αναποτελεσματικότητα στην προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας του 
σχολείου στην τελική έκθεση της αυτοαξιολόγησης. (Γραφήματα 7 και 8) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Γράφημα 7: Συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων 

 
 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγ
ο 

Καθόλου 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 

10 

20 

30 

40 

 

n=3 n=15 
n=46 n=12 



112 Ι. Αργύτη, Γ. Μπαγάκης 

 
Γράφημα 8: Συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην επισήμανση των αδυναμιών της σχολικής 

μονάδας 

 
Όσο κι αν προκαλεί ενδιαφέρον η θέση αυτή, επισημαίνεται ως επακόλουθο η έλλειψη 
σχετικής κουλτούρας και η μη οργανωμένη συλλογή των δεδομένων, π.χ. με ημερολόγιο, 
ομαδοποίηση και καταγραφή των στοιχείων για την ανάπτυξη οργανωμένων και 
συντονισμένων δράσεων, όπως εμπεριέχονται στη δομή της αυτοαξιολόγησης. Πρόκειται 
για ένα σύνολο αξιών και στάσεων απαραίτητων για την συλλογική δράση προς έναν κοινό 
σκοπό βελτίωσης και ανάπτυξης, που οριοθετούν την κουλτούρα του κάθε σχολείου 
(Swaffield & MacBeath, 2006; Hofman et al., 2009; Μπαγάκης & Σκιά, 2015). 

Η τοποθέτησή αυτή επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις στα συναφή ερωτήματα:  Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η έλλειψη σχετικής κουλτούρας δυσχεραίνει 
τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αποτελούσε 
θετικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους. (Γράφημα 4) 

Ο τομέας της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 
επισημαίνεται σε πρόσφατες έρευνες ως καταλυτικός για την εφαρμογή της σε όλα τα 
στάδια του σχεδιασμού (Swaffield & MacBeath, 2006; Plowright, 2007; Bangs & MacBeath, 
2012; Karagiorgi et al., 2015), καθώς οδηγεί το εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυξημένα 
επίπεδα αυτοπεποίθησης και περιορίζει την ανησυχία τους για την επάρκεια του 
διαθέσιμου χρόνου (O'Brien et al., 2015). Οι περισσότερες νηπιαγωγοί υποστηρίζουν πως 
δεν προηγήθηκε ενημέρωση. Ακόμα και το μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε 
πως ενημερώθηκε σχετικά, έκρινε πως η ενημέρωση δεν ήταν επαρκής. (Γράφημα 9) 
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Γράφημα 9: Επάρκεια ενημέρωσης για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Άλλωστε, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, το βάρος μίας τόσο απαιτητικής καθοδήγησης σε 
παιδαγωγικό και επιστημονικό επίπεδο το επωμίστηκαν οι προϊσταμένες και όχι ένας 
οργανωμένος και υποστηρικτικός φορέας.  

Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το αν η αυτοαξιολόγηση διαμορφώνει 
συνθήκες αναβάθμισης τους εκπαιδευτικού, επισημαίνεται η  ανατροφοδότηση ως 
στοιχείο προώθησης της γνώσης. Αυτό  συναντάται στη βιβλιογραφία ως δομικό στοιχείο τη 
μάθησης στην αυτοαξιολόγηση (Swaffield & MacBeath, 2006; MacBeath, 2008). Πιο 
συγκεκριμένα, ένα σημαντικό ποσοστό των νηπιαγωγών παρουσιάζει την ανατροφοδότηση 
του έργου τους ως έναν από τους σημαντικούς παράγοντες θετικής επιρροής για τη 
συμμετοχή τους στην αυτοαξιολόγηση, κάτι που επισημαίνεται και στις απαντήσεις τους 
στη σχετική ερώτηση ανοιχτού τύπου. (Γράφημα 10) 

 
Γράφημα 10: Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του εκπαιδευτικού ως θετικός 

παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η θέση τους για την καλύτερη ανταπόκριση στα 
καθήκοντά τους όταν λειτουργούν συνεργατικά, δήλωση με την οποία συμφωνούν σε 
υψηλό ποσοστό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. (Γράφημα 11) 

 

 
Γράφημα 11: Καταγραφή του βαθμού συμφωνίας στην ερώτηση εάν ο εκπαιδευτικός 

ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης 

 
Αυτό επισημαίνεται και στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία οι συνεργατικές σχέσεις 
εξυπηρετούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επίλυση προβλημάτων και την 
αυτομόρφωση (Bangs & MacBeath, 2012; Swaffield, 2015).  Αυτό επαληθεύεται και από τα 
ευρήματα της έρευνάς μας, που δείχνουν πως για ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών η 
βελτίωση της σχολικής μονάδας είναι θετικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην 
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Γράφημα12). 

 
Γράφημα 12: Η βελτίωση της σχολικής μονάδας ως θετικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους 

στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Με μικρή διαφορά υπερτερεί η θέση των νηπιαγωγών που δεν εκτιμούν ότι λειτουργεί η 
αυτοαξιολόγηση ενισχυτικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν 
έχουν επίσης οι δηλώσεις τους στο ποιοτικό μέρος της έρευνας, όπου εντοπίζονται 
δυσκολίες συνεργασίας και ανεύρεσης κοινού σκοπού. Συγκεκριμένα, η εστίαση του 
προβληματισμού τους έγκειται στη σχέση προϊσταμένης και λοιπού διδακτικού 
προσωπικού, τη μεταξύ τους συνεργασία και το δίπολο κοινός σκοπός- προσωπικές 
προσδοκίες. Αυτό συνάδει με έρευνες που υποστηρίζουν ότι η σχολική ηγεσία 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη θετική έκβαση ανάπτυξης και υλοποίησης 
προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015). Επισημαίνεται 
η προσανατολισμένη στη μάθηση και την ανατροφοδότηση σχολική ηγεσία, που 
μετασχηματίζει το σχολείο σε έναν οργανισμό πολιτισμικής κουλτούρας, με  επαγγελματικό 
διάλογο (Plowright, 2007; Swaffield, 2015) εντός του σχολικού πλαισίου, αλλά και εκτός, σε 
ευρύτερο εθνικό πλαίσιο. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης, πως ενώ οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος τους και επιζητούν περισσότερη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, εν τούτοις δεν αισθάνονται ότι αναπτύσσονται 
επαγγελματικά. Αντιθέτως, έρευνες στο διεθνή χώρο εμφανίζουν την αα ως μία διαδικασία 
που συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Μπαγάκης, 2005;  
Schildkamp et al., 2009). 

Σε σχέση με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα για την έλλειψη εμπιστοσύνης σε 
ρυθμιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω», από την επεξεργασία των δεδομένων 
προκύπτει ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης επιφέρει ισχυρούς 
ενδοιασμούς και επιφυλακτικότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι, η συντριπτική 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (90,8%) (Γράφημα 13) δηλώνει πως υπό 
αυτές τις συνθήκες αυξάνεται το άγχος. (Το 90,8% προκύπτει από την άθροιση των 
ποσοστών του Συμφωνώ και του Συμφωνώ απόλυτα). 

 

 
 

Γράφημα 13: Βαθμός συμφωνίας για την αύξηση του άγχους του εκπαιδευτικού κατά την 
συνολική εκπαιδευτική διαδικασία με τη συμμετοχή του στην αυτοαξιολόγηση. 

 
Εύρημα που συνάδει με πορίσματα διεθνών ερευνών (MacBeath, 2008; Hall & Noyes, 2009; 
Karagiorgi et al., 2015). Η σύμφωνη γνώμη των ερωτώμενων για τη σύνδεση της 
αυτοαξιολόγησης με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δικαιολογεί την διαμόρφωση 
ανάλογης συναισθηματικής διακύμανσης (ή κατάστασης) κατά την αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου τους, στοιχείο που συναντάμε και σε σχετικές διεθνείς έρευνες.  

Το Π.Δ. 152/13 έδωσε άλλη διάσταση στον υπάρχοντα προβληματισμό τους. Η ισχύς του 
Π.Δ. παράλληλα με την ήδη επιβεβλημένη εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μετέτρεψε το 
περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του προγράμματος σε διαδικασία «καθηκοντολογίου», 
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αποτιμώντας με κριτήρια «από πάνω προς τα κάτω/top-down» την ποιότητα παροχής του 
εκπαιδευτικού έργου,  και όχι σε πρακτική εκ των έσω για ένα σχολείο που μαθαίνει 
(Μπαγάκης κ.ά. 2007) για να βελτιωθεί (McNamara et al., 2011; Janssens & Amelsvoort, 
2008; Hofman et al., 2008).   Η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος της παρούσας έρευνας 
είναι επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, καθώς συμφωνεί στο ότι η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης «από πάνω προς τα κάτω» ήταν 
ένας αρνητικός παράγοντας στο να συμμετάσχουν στην αυτοαξιολογική διαδικασία. 
(Γράφημα 14) 

 

 
Γράφημα 14: Ραβδόγραμμα κατανομής του βαθμού συμφωνίας για το εάν η έλλειψη 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης «από πάνω προς τα 
κάτω» είναι αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους σε αυτή. 

 
Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των ποιοτικών δεδομένων που 
εστιάζουν στο εν λόγω ζήτημα, στην ανοιχτή ερώτηση της υφιστάμενης έρευνας. Η 
προβληματική για τις top–down (από επάνω προς τα κάτω) διαδικασίες σε σχέση με τις 
bottom up (από κάτω προς τα πάνω) στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης (και όχι μόνο) 
βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο 
και διχάζει φορείς και θεσμούς της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο (Croxford et al., 2009). Κατά τους Hofman et al. (2008), υπό αυτές τις συνθήκες το 
διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται από άγχος, καθώς επωμίζεται πρόσθετη εργασία λόγω 
των εξωτερικών πιέσεων για βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις. Σε αυτό το σημείο ο 
παράγοντας χρόνος καθορίζει αναπόφευκτα την όλη δράση και την αποτελεσματικότητά της 
(Hall & Noyes, 2009; Karagiorgi et al, 2015; O’ Brien et al., 2015). Κατά τους O’ Brien et al. 
(2015), η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί σημαντική δυσκολία συμμετοχής σε μία τέτοια 
διαδικασία. Στην ίδια άποψη συγκλίνει και η πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας που 
δηλώνουν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης, πλην του αναλυτικού προγράμματος. 

Αναδεικνύεται επίσης ένα ακόμα σημαντικό εύρημα, το ότι σε μεγάλο ποσοστό οι 
συμμετέχοντες  θεωρούν ως αρνητικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης τη μη ανταπόκριση των πολιτικά ιθυνόντων στους προβληματισμούς 
τους. Όλα αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική 
εφαρμογή της. Άλλωστε, το ποσοστό του 76,2% των συμμετεχόντων που αναγνωρίζει την 
αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής ως έναν θετικό παράγοντα συμμετοχής στις 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, σκιαγραφεί μεν τη δυσανασχέτησή τους για επιβεβλημένες 
πρακτικές, καταδεικνύει δε την επιθυμία τους για δράσεις βασισμένες στο σχολείο, ως 
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συνέπεια δημοκρατικών διαδικασιών και όχι νομοθετικών διατάξεων υπό τη μορφή 
κυρώσεων. (Γράφημα 15) 

 
Γράφημα 15: Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής ως θετικός παράγοντας για τη 

συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Γίνεται αντιληπτό πως η επιφυλακτικότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης (Swaffield, 2015) 
στα συστήματα συγκεντρωτικού τύπου, οδηγούν σε άγχος και άρνηση της όποιας 
αποτίμησης του παραγόμενου έργου τους. Κάτω από τέτοιες ασταθείς συνθήκες 
νομοθετικών ρυθμίσεων και στρατηγικών, η επιρροή των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών 
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στις κατευθυντήριες γραμμές δράσης του κλάδου, 
λαμβάνοντας άλλοτε ρόλο συνεργατικό κι άλλοτε αντιπαραθετικό απέναντι σε ανάλογες 
πρακτικές (Hall & Noyes, 2009; Bangs & MacBeath, 2012). Στην έρευνά μας τονίζεται σε 
υψηλό ποσοστό η επίδραση των εκπροσώπων, ως ένας σημαντικός παράγοντας στην 
αρνητική στάση τους για συμμετοχή στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε ότι η υποχρεωτικότητα της αυτοαξιολόγησης δημιουργεί προβλήματα. Οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους στην εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης. Θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας στον τρόπο που υλοποιήθηκε η 
αυτοαξιολόγηση τη συγκεκριμένη περίοδο, εκφράζοντας μειωμένη εμπιστοσύνη στις 
προσεγγίσεις εκ των άνω (top-down) (Αργύτη, 2015).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
1.ΦΥΛΟ:   Άνδρας              Γυναίκα  
2. ΗΛΙΚΙΑ: 20-30         30-40             40-50           50-60   
3. ΝΟΜΟΣ: …………….. 
4. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  1-7      8-14      15-21     22-28        29-35   
5. ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:   Ναι         Όχι  
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ (<1999)   ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ( 2000-9999)  ΑΣΤΙΚΗ (>9999)            
7. ΣΠΟΥΔΕΣ: Άλλο πτυχίο ΑΕΙ        Μεταπτυχιακό       Διδακτορικό  
 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
8. Κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας;  
      Ναι               Όχι   
9. Αν ΝΑΙ, σε ποιο βαθμό  από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε  ότι συμβάλλει; 
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10. Συμμετείχατε στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με :  
    Δική σας συναίνεση      Με ανάθεση από την Προϊσταμένη   
11. Προηγήθηκε ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης ; 
      Ναι    Όχι   
11.α. Αν ΝΑΙ, από πού1 ;  
     από την Σχολική Σύμβουλο;     από το Διευθυντή Εκπαίδευσης;       από την Προϊσταμένη;             
από άλλον;    (αναφέρετε)....................................………  
11.β. Πόσο επαρκής ήταν η ενημέρωσή σας; 
        Καθόλου         Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ         
12. Θεωρείτε ότι η τελική έκθεση αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του Νηπιαγωγείου;   
      Καθόλου      Λίγο        Πολύ       Πάρα πολύ          
13. Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες  για συμμετοχή στην   
      αυτοαξιολόγηση; 
 

Θεωρείτε ότι επηρεάζουν αρνητικά οι παρακάτω 
παράγοντες; 

συμφωνώ 
πολύ 

συμφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
πολύ 

Α.. Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο   
       

    

Β. Η έλλειψη οργανωμένης ενημέρωσης      

Γ. Η βεβιασμένη εφαρμογή της      

Δ. Η επίδραση των εκπροσώπων των   
    εκπαιδευτικών  

    

Ε. Η αγνόηση των προβληματισμών  των  
    εκπαιδευτικών από τους  ιθύνοντες  

    

ΣΤ. Η ενδεχόμενη σύνδεση με την αξιολόγηση  
       του εκπαιδευτικού  

    

Ζ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης για τον τρόπο 
εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης «από 
πάνω προς τα κάτω»  

    

Η. Άλλο (αναφέρετε)................................................ 

 
14. Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες για συμμετοχή στην  αυτοαξιολόγηση; 

                                                 
1
 

 
 Μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω από μία απάντηση. 

Τομείς συμβολής της αυτοαξιολόγησης  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

Α. Στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων της σχολικής  μονάδας     

Β. Στην επισήμανση αδυναμιών της σχολικής μονάδας     

Γ. Στην ενίσχυση δημοκρατικών διαδικασιών στο σχολείο     

Δ. Στην αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών     

Ε. Στη βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας     

Ζ. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού     

Η.  Στη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς   (δήμοι, 
κ.α)  

    

Θ. Στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά     

Ι. Σε άλλο /ποιο; (αναφέρετε) ................................................  
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Θεωρείτε ότι επηρεάζουν θετικά οι παρακάτω 
παράγοντες; 

συμφωνώ 
απόλυτα 

συμφωνώ διαφωνώ Διαφωνώ 
έντονα 

Α. Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του   
     εκπαιδευτικού  

    

Β. Η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας     

Γ. Η βελτίωση της σχολικής μονάδας μου      

Δ. Η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή στο  
    πλαίσιο αυτοαξιολόγησης  

    

Ε. Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής  
    πολιτικής 

    

Ζ. Άλλο (αναφέρετε)...................................................... 

15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας σε μία τέτοια διαδικασία θα λειτουργήσει  
ενισχυτικά στη βελτίωση των μαθητικών επιτευγμάτων; 

 

       Καθόλου          Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ       

 

  16. Σε ποιο βαθμό η έλλειψη σχετικής σχολικής κουλτούρας δυσχεραίνει τη συμμετοχή σας   στη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; 

 

   Καθόλου          Λίγο         Πολύ        Πάρα πολύ     
 

17. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις για τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού  
στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

Δηλώσεις:  
συμφωνώ 
απόλυτα 

συμφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
έντονα 

Α. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις   
     του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή στην  
     εκάστοτε σχολική μονάδα 

    

Β. Η συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση αυξάνει  
    το άγχος του εκπαιδευτικού κατά την συνολική   
    εκπαιδευτική διαδικασία 

    

Γ. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει  
    περισσότερο στις αποφάσεις του σχολείου 

    

Δ. Δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω  
    εκπαιδευτικές δράσεις πλην του αναλυτικού  
    προγράμματος 

    

Ε. Συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του  
    εκπαιδευτικού 

    

ΣΤ. Ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην   
      αυτοαξιολόγηση αντιμετωπίζεται  
      ανταγωνιστικά από τους συναδέλφους του 

    

Ζ. Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα    
    καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά (σε  
    ομάδα, ανταλλαγή ιδεών, κ.α.) στο πλαίσιο της  
    αυτοαξιολόγησης 

    

Η. Έχει ανάγκη από μία συνολική εικόνα του  
     σχολείου του για την βελτιωτική πορεία του  
     εκπαιδευτικού έργου του μέσα από την  
     διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

    

Ι. Οδηγείται σε διαδικασίες επιμόρφωσης μέσω 
της  αυτοαξιολόγησης 

    

 
18. Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης που  
υλοποιήθηκε στο σχολείο σας. 



Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 12ο, 122-132, 2017 

Η γραφειοκρατία στην ελληνική εκπαίδευση. Μύθος ή 
πραγματικότητα;  

Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά1,  Ελένη Παπαροϊδάμη2  
kalypsodj@yahoo.gr,  helenitsa-p@hotmail.com 

 
1Εκπαιδευτικός ΠΕ02,  2Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη. Η συγκεκριμένη εργασία μελετά την εφαρμογή του γραφειοκρατικού 
μοντέλου διοίκησης στο εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα και στη σχολική μονάδα 
ειδικότερα. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται περιγραφή της έννοιας της γραφειοκρατίας 
και των χαρακτηριστικών της ως μοντέλου διοικητικής οργάνωσης. Στη συνέχεια, 
μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της γραφειοκρατικής διοίκησης 
στη σχολική μονάδα και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εν κατακλείδι προτείνεται η 
γραφειοκρατία στην εκπαίδευση να εφαρμοστεί συνδυαστικά με τη διοίκηση ολικής 
ποιότητας και τη μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση. 

Λέξεις κλειδιά: γραφειοκρατία, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικό σύστημα, διοίκηση 
ολικής ποιότητας.  

Εισαγωγή 

Στο κοινωνικό-φαντασιακό πεδίο της ελληνικής κοινωνίας, εκεί όπου καταγράφονται 
συμβολικά οι ισχύουσες κοινωνικές πρακτικές, οι θεσμοί, οι αξίες, οι κοινωνικές ταυτότητες 
και οι ιδεολογίες, η έννοια της γραφειοκρατίας ταυτίζεται μάλλον με τα λειτουργικά 
μειονεκτήματα της συγκεκριμένης διοικητικής οργάνωσης, παρά με τα γενικά 
χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής διοίκησης. Με άλλα λόγια, ως κοινωνικός μύθος, η 
γραφειοκρατία στην ελληνική δημόσια διοίκηση, παίρνει τη μορφή της διοικητικής 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των μεθόδων, της δυστροπίας, της αναβλητικότητας, 
της έλλειψης φαντασίας και πρωτοβουλίας, της εμμονής προσκόλλησης στον τύπο και στο 
γράμμα του νόμου, της έλλειψης πνεύματος συνεργασίας.  

Στη θεωρία της διοίκησης, όμως, η γραφειοκρατία1 αποτελεί το πιο δυναμικό και διαρκές 
μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:97). Προϊόν του 
πολιτικού στοχασμού που πηγάζει από την ιστορική πραγματικότητα των αρχών του 
περασμένου αιώνα, το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης συνιστά έναν αναγνωρισμένο 
οργανωτικό σκελετό, που στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, μέσα από λογικά 
καθορισμένες δομές και διαδικασίες.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει ολιστικά το γραφειοκρατικό σύστημα 
διοίκησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη σχολική μονάδα, καταγράφοντας τα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ενώ προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των αδυναμιών 
του διοικητικού αυτού συστήματος μέσα από την ανάδειξη της διοίκησης της ολικής 

                                                      
1
 Η γραφειοκρατία αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη του εθνικού κράτους, που ανέλαβε την άσκηση 

πολλών αρμοδιοτήτων που παλαιότερα ασκούσαν άλλοι φορείς, με χαλαρή εξάρτηση από την κεντρική 
εξουσία (Μιχόπουλος, 1997: 90-100 ; Πασιαρδής, 2004: 45-48). 
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ποιότητας και της μετασχηματιστικής ηγεσίας, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση υγιών 
αποδοτικών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών οργανισμών.  

Ορισμός και χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού τρόπου διοίκησης  

Η γραφειοκρατία εμφανίζει κατά τον εισηγητή και βασικό του εκπρόσωπο, Marx Weber 
(1947:339), σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, μέσα από ένα 
σύστημα, που βασίζεται σε ορθολογικούς κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν το σύνολο της 
οργανωτικής δομής, υπηρετώντας με τον τρόπο αυτόν, τον σκοπό που αναφέρθηκε. 
Συγκεκριμένα, το γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης προϋποθέτει: α) εξειδίκευση και 
καταμερισμό εργασίας, β) απρόσωπο προσανατολισμό, γ) ιεραρχία, δ) κανόνες και 
κανονισμούς, ε) προσανατολισμό καριέρας.  

Ο απρόσωπος προσανατολισμός και η τήρηση κανονισμών διασφαλίζουν τη συνέχεια των 
διαδικασιών, ανεξάρτητα από τυχόν διαφοροποιήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. 
Λαμβάνονται έτσι λογικές αποφάσεις, που καθιστούν τη διοίκηση αποτελεσματική. Ειδικά 
εκπαιδευμένα άτομα είναι σε θέση να πάρουν τις ορθές αποφάσεις, όχι με βάση τις 
προσωπικές τους γνωριμίες αλλά τους κανονισμούς. Η απρόσωπη σχέση και η 
συντονισμένη ιεραρχία οδηγούν σε λογική δράση και συστηματική προώθηση των στόχων 
έχουν οι οργανισμοί. Το γραφειοκρατικό μοντέλο αποκλείει προσωπικές εύνοιες, 
αυθαιρεσίες και προνομιακή μεταχείριση των ατόμων.  

Σε λειτουργικό, πρακτικό, επίπεδο, η γραφειοκρατική διοίκηση προϋποθέτει την κατάρτιση 
σχεδίων και προγραμμάτων, τη λήψη αποφάσεων, την έκδοση οδηγών, τη διενέργεια 
αλληλογραφίας, την επεξεργασία στοιχείων, την τήρηση αρχείων, καθώς και τη διαχείριση 
των λεπτομερειών (Θεοφιλίδης,2012:94). 

Η έννοια της εξουσίας είναι κυρίαρχη στο γραφειοκρατικό μοντέλο. Η δομή της εξουσίας 
βασίζεται στην ισχύ των ορθολογικών κανόνων και κανονισμών που ρυθμίζουν τη 
διοικητική δράση, κατά τρόπο λεπτομερειακό και επεξηγηματικό (Μιχόπουλος,1997:89). Ο 
Weber (1947:182) ορίζει την εξουσία ως την ηθελημένη συμμόρφωση των ατόμων στις 
εντολές των ανωτέρων τους, χωρίς όρους. Αυτή η συμμόρφωση εδράζεται στην πεποίθηση 
ότι ο ανώτερος νομιμοποιείται να επιβάλλει τη θέλησή του και είναι παράνομο οι 
εργαζόμενοι να αρνηθούν να υπακούσουν (Θεοφιλίδης, 2009:92-97).  

Κατά τον Ζαβλανό (2003: 37-54), η γραφειοκρατία, στη θετική της εκδοχή, δηλαδή ως 
διοικητικό μοντέλο, το οποίο εγγυάται την ουδετερότητα του συστήματος διαχείρισης των 
δημοσίων υποθέσεων, συναρτάται με την οργάνωση ενός επιτυχημένου συστήματος 
διοίκησης κάθε σύγχρονου κράτους. Μόνον ως παρέκκλιση, σημειώνει ο ίδιος μελετητής, 
παράγει δυσμενές κλίμα, που συνδέεται με κατεστημένες νοοτροπίες, αναχρονιστικές 
δομές και ξεπερασμένα διοικητικά συστήματα. Η αντίληψη αυτή περί ουδετερότητας της 
γραφειοκρατίας απηχεί την άποψη της πλειοψηφίας των πολιτών ότι με οργανωτικά μέτρα 
αντιμετωπίζονται πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
όλες οι διευθετήσεις, οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι που επιβάλει ο γραφειοκρατικός 
σχεδιασμός, ως οργανωτική παρέμβαση, δεν παύουν να έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου,1994:337). 

Ο Πουλατζάς ορίζει τη γραφειοκρατία ως ένα ειδικό πολιτικό φαινόμενο, που πιστώνεται 
την παθογένεια ενός συστήματος, μόνο στις περιπτώσεις που το σύστημα αυτό είναι 
παθογενές (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:338). Το γραφειοκρατικό μοντέλο 
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οργάνωσης δέχτηκε, ωστόσο, έντονη κριτική, κυρίως για τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της 
εξουσίας, που προϋποθέτει : Όλες οι δομές του συστήματος υποτάσσονται σε μια και 
μοναδική διοικητική εξουσία, χωρίς να έχουν καμία εξουσία ή αυτονομία. Η εμμονή στον 
απόλυτο σεβασμό της διοικητικής ιεραρχίας συμβάλλει στη μείωση της ευελιξίας της 
οργάνωσης και στη μετατροπή των υφισταμένων σε παθητικά εκτελεστικά όργανα (Holmes 
& Wynne,1989,όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008: 34). 

Ειδικά στις φιλελεύθερες αλλά και στις νέο-φιλελεύθερες, κοινωνίες, η γραφειοκρατική 
εκτελεστική εξουσία, είναι συγκεντρωτική, ασκεί την κυριαρχία της μέσα από την κρατική 
διοίκηση και επιτυγχάνει τον κοινωνικό έλεγχο, μέσα από μηχανισμούς, από οργανωμένα 
δίκτυα διάχυσης, εφαρμογής και ελέγχου των αρχών και των αποφάσεών της. Το κράτος 
αποκτά συνεπώς τη δύναμη να ρυθμίζει με την παραγωγή νομοθεσίας τις κοινωνικές 
σχέσεις. Υπάρχει μία εξουσία, μία νομοθεσία, μία διοίκηση.  

Επισημαίνονται εξάλλου και σοβαρά λειτουργικά ελαττώματα υπηρεσιών και οργανισμών, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης, γνωστά στο σύνολό 
τους και με τον όρο «γραφειοπαθολογία» (Μιχόπουλος,1997:90). Σ’ αυτά συγκαταλέγεται η 
ομογενοποίηση στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, η 
συρρίκνωση της αυτονομίας, της ελευθερίας, της αυτενέργειας των πολιτών και των 
εργαζομένων, καθώς και ο γιγαντισμός της κρατικής μηχανής. Στο γραφειοκρατικό μοντέλο 
διοίκησης παρατηρείται, εξάλλου, ανεξέλεγκτη διόγκωση ενεργειών και διαδικασιών, που 
οδηγούν σε ένα δύσκαμπτο πολύπλοκο και χρονοβόρο σύστημα λειτουργίας, το οποίο 
συνδέεται με διοικητικές αγκυλώσεις, υποβάθμιση ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, άσκοπες καθυστερήσεις και δικαιολογημένα παράπονα των πολιτών. 
Γιγαντώνεται έτσι  η ευνοιοκρατία και υποθάλπεται μοιραία η συναλλαγή.  

Το γραφειοκρατικό μοντέλο έχει δεχτεί κριτική, γιατί παραβλέπει τις άτυπες οργανώσεις 
που αναπτύσσονται παράλληλα με την τυπική οργάνωση και καθορίζουν από κοινού τις 
κοινωνικές σχέσεις στον κάθε οργανισμό. Δε λαμβάνει υπόψη δηλαδή τις άτυπες σχέσεις 
εξουσίας που αναπτύσσονται παράλληλα προς τις τυπικές, ούτε εστιάζει στις σχέσεις αρχών 
και εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσα σε τυπικές και κυρίως άτυπες οργανώσεις 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 98-99). Τέλος, ο ακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων 
καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες συμπεριφοράς προς τον εργαζόμενο, οδηγούν σε 
δυσλειτουργία ή και σε παράλυση το σύστημα (Gouldner, 1950, όπ. ανάφ. στο Πασιαρδής, 
2004:49 ; Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου,1994:98), αφού δε λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους τομέων, τμημάτων και προσώπων. 

Εν κατακλείδι, σήμερα, η «γραφειοκρατία»2 χρησιμοποιείται ως όρος στη δημόσια διοίκηση 
για να δηλώσει : α) την έντονα εξουσιαστική παρουσία του κράτους στην κοινωνική ζωή, β) 
την έντονη κρατική παρέμβαση που περιορίζει την ατομική πρωτοβουλία και την 
προσωπική ελευθερία, γ) το σύστημα, πάνω στο οποίο στηρίζεται η άσκηση της διοικητικής 
δραστηριότητας του κράτους και δ) τα ελαττώματα της κρατικής οργάνωσης, τη νοοτροπία 

                                                      
2
 Η λέξη «γραφειοκρατία είναι σύνθετη»: το πρώτο της συνθετικό είναι απόδοση της γαλλικής λέξης «bureau», 

το οποίο ήταν ένα είδος υφάσματος, που το χρησιμοποιούσαν οι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι τον 18
ο
 αιώνα, 

για να καλύπτουν τα γραφεία τους, ενώ στη συνέχεια η ονομασία αυτή επεκτάθηκε και κάλυψε εννοιολογικά 
το γραφείο, και τον χώρο, όπου εργάζονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το δεύτερο συνθετικό της είναι η λέξη 
«κράτος». Ως επιστημονική θεωρία αναπτύχθηκε στις αρχές του 20

ου
 αιώνα από τον γερμανό κοινωνιολόγο 

Marx Weber, ο οποίος όρισε τη γραφειοκρατία ως διοικητικό εξορθολογισμό των συλλογικών ενεργειών, ως 
την πιο αποτελεσματική μορφή, ως τον «ιδεατό» τύπο οργάνωσης (Σαΐτης, 1991: 64).  
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των κρατικών οργάνων και την προσήλωση της διοικητικής δράσης στους διαδικαστικούς 
τύπους (Μπαλής, 1985: 11).  

Το αντιγραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης 

Η δημόσια διοίκηση, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό, ακόμη και σε τοπικό 
επίπεδο, πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και της 
οικονομίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε ιστορική περίοδο. Στη σύγχρονη εποχή η 
μετεξέλιξη της βιομηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης, το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνουν ένα σύνθετο 
πλέγμα διοικητικών αναγκών και υποχρεώσεων. Η σύγχρονη διοίκηση είναι συνεπώς 
απαραίτητο, προπάντων, να επιδεικνύει ευελιξία κατά τη λειτουργία της, να απλουστεύει 
τη νομοθεσία, να μην περιορίζεται στη γραμματική ερμηνεία του νόμου, να καθαίρεται από 
παθογένειες και δυσλειτουργίες. Επιβάλλεται δηλαδή να αποβάλλει χαρακτηριστικές 
γραφειοκρατικές λειτουργικές αγκυλώσεις.  

Στον αντίποδα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, προβάλλονται εναλλακτικά μοντέλα 
δημόσιας διοίκησης: Ένα από αυτά είναι το «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» (“New Public 
Management”), που έκανε την εμφάνισή του στα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα. 
Προσδιορίζεται ως ένα σύνολο θεωρητικών προσεγγίσεων και εφαρμοστικών στρατηγικών, 
προτείνει την εφαρμογή στη δημόσια διοίκηση αρχών και πρακτικών της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού, ασκήθηκαν πιέσεις για την 
αύξηση της αποδοτικότητας του μεγάλου και δαπανηρού δημόσιου τομέα. Κρίθηκε 
επιτακτικός ο περιορισμός της σπατάλης, της κακοδιαχείρισης, της διαφθοράς και της 
αναποτελεσματικότητας της γραφειοκρατίας. Στόχος του είναι να καταστήσει τη 
γραφειοκρατία βιώσιμη, μέσα από αλλαγές στις σχέσεις εξουσίας, που μπορούν να 
προκύψουν από την καταγραφή των επιδόσεων για την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα της παραγωγικότητας των δημόσιων οργανισμών (Gunter & Fitzgerald, 
2013:214).  

Αντί του γραφειοκρατικού, προτείνεται το μοντέλο της ανθρωποκεντρικής δημόσιας 
διοίκησης, επίσης, βασικό γνώρισμα του οποίου αποτελεί η αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικής διοίκησης. Η διοίκηση δεν 
προσκολλάται σε τύπους και διαδικασίες, σε κατεστημένες νοοτροπίες, αναχρονιστικές 
δομές και παρωχημένα συστήματα. Απομακρύνεται από τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα, 
που είχε διαμορφώσει στο παρελθόν, δίνοντας πλέον έμφαση στη συμμετοχή του 
προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, και ειδικότερα στη συνεργασία του προϊσταμένου με 
τους υφισταμένους. Αντί του υπηρεσιακού κλίματος, καλλιεργείται ανθρωποκεντρικό 
κλίμα, με την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ενσωματώνει στη δημόσια 
διοίκηση τα ιδανικά γνωρίσματα των ανθρωπίνων σχέσεων, για παράδειγμα, την 
εμπιστοσύνη, τον αυθορμητισμό, την αυτονομία. (Ζαβλανός,2003:27-35), την πρωτοβουλία, 
τη δημιουργικότητα, την αυτονομία και τον αυθορμητισμό.  

Η γραφειοκρατία στην εκπαίδευση. 

Ο Katz διατυπώνει την άποψη ότι η γραφειοκρατία στην οργάνωση της εκπαίδευσης είναι 
αναπόφευκτη, δεδομένου του πολύπλοκου χαρακτήρα της τεχνολογικής κοινωνίας και του 
μαζικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού έργου (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:341). 
Στη διατήρηση του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης, κατά τον ίδιο 
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μελετητή, συμβάλλει ακόμη η διαίρεση του σχολείου σε βαθμίδες, τάξεις και τύπους, ο 
θεσμός του Επιθεωρητή /Συμβούλου, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Σχολικού 
Συμβουλίου.  

Ως παράγοντες που ευνόησαν την καθιέρωση της γραφειοκρατικής διοίκησης αναφέρονται 
εξάλλου η αστικοποίηση, η αυξανόμενη οικονομική σημασία της εκπαίδευσης, η 
κινητικότητα, η αύξηση του πληθυσμού (Growin, 1965, όπ. ανάφ. σε  Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου, 1994: 340), το αίτημα για ισότητα των πολιτών, το οποίο μεταφράζεται 
σε ομοιομορφία προγραμμάτων και περιεχομένου σπουδών, η αντίσταση στις αλλαγές 
(Pusey, 1976, όπ. ανάφ. σε Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:342), η κοινωνική ισχύς 
των θέσεων επαγγελματικής ευθύνης στην εκπαιδευτική ιεραρχία (Husen, 1991, όπ. ανάφ. 
σε Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 340-41).  

Η εφαρμογή του γραφειοκρατικού μοντέλου στην οργάνωση και στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης έχει ως διακριτικά της γνωρίσματα: α) τη συγκέντρωση της εξουσίας στην 
κορυφή της ιεραρχίας και τον περιορισμό της ισχύος στη βάση, β) τον επεκτατισμό των 
διαφόρων τομέων και τμημάτων της διοίκησης, γ) χρονοβόρες διαδικασίες και 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εργασιών, δ) πολυπλοκότητα στις ευθύνες και στον 
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, ε) προσήλωση στην παράδοση, στ) πολιτική επιρροή 
(Watson, 1945, όπ. αναφ. σε Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 342).  

Η γραφειοκρατία στη σχολική μονάδα 

Η σχολική μονάδα εμφανίζοντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός οργανισμού συνιστά ένα 
κοινωνικό μόρφωμα, με εξειδικευμένο χαρακτήρα και συγκεκριμένη δομή που ρυθμίζεται 
από κανόνες και προδιαγραφές ρόλων των μελών του. Επιπλέον, έχει συγκεκριμένο 
κοινωνικό σκοπό, ο οποίος επιτελείται μέσω των ανθρώπων που το στελεχώνουν. Μέσα 
από καθορισμένες διαδικασίες, προσπαθεί να συμβάλει στη διατήρηση και εξέλιξη του 
πολιτισμού, στη μεταβίβαση γνώσεων, δεξιοτήτων και αρχών στις νεότερες γενιές. Η 
επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης, 
γι’ αυτό τον λόγο το σχολείο αποκαλείται εκπαιδευτικός οργανισμός (Χατζηπαναγιώτου, 
2003: 48-54).  

Οι σχολικές μονάδες βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Από τη θέση αυτή αναπτύσσουν οριζόντια επικοινωνία, σταθερή ή ευκαιριακή, με άλλα 
σχολεία, συστήνοντας οργανωμένα ή/ και άτυπα δίκτυα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών. Βρίσκονται ταυτόχρονα σε επικοινωνία με 
τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διοικητικής ιεραρχίας (διεύθυνση, περιφέρεια, κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων-όπως ονομάζεται σήμερα).  

Κάθε σχολική μονάδα εξάλλου χαρακτηρίζεται ως ένα σύστημα ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι, 
εκτός της επικοινωνίας της με την εκπαιδευτική ιεραρχία, διαλέγεται σταθερά και με το 
κοινωνικό της περιβάλλον, τοπικό ή ευρύτερο, καθώς και με τα πρόσωπα που το 
απαρτίζουν. Βρίσκεται δηλαδή σε αλληλεπίδραση με τους τοπικούς φορείς, πολιτικούς και 
μη, τα κοινωνικά πρόσωπα, ως μονάδες ή ως ομάδες, κυρίως όμως με τους γονείς και τους 
μαθητές.  

Tο σχολείο αποτελεί μια μορφή οργάνωσης με όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
γραφειοκρατίας. Η ορθολογική οργάνωση, ο συντονισμός του διοικητικού και 
εκπαιδευτικού έργου, οι κανόνες και κανονισμοί, ο καταμερισμός εργασίας, ο καθορισμός 
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στόχων είναι κάποια από τα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται στη 
διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως επίσης ο προγραμματισμός κι η τυποποίηση 
δραστηριοτήτων, ο έλεγχος και η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία.  

Η διοικητική δομή ακολουθεί ιεραρχική διάταξη. Το προσωπικό του σχολείου τελεί σε 
εξουσιαστική σχέση με το άτομο που βρίσκεται σε ανώτερη από αυτό θέση στην κλίμακα 
της ιεραρχίας (Μιχόπουλος, 1997:99). Η ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζει 
και κατευθύνει όλες τις σχολικές δομές, μέσα από την πολιτική που χαράσσει, τους νόμους 
που ψηφίζει και τις εγκυκλίους που εκδίδει (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:73). Η 
εκπαιδευτική μονάδα, άρα και τα μέλη της, περιορίζεται σε εκτελεστή - εφαρμοστή 
θεμάτων λειτουργικού προγραμματισμού, δηλαδή στην οργάνωση και λειτουργία του 
σχολείου, στη διδασκαλία και στη μάθηση (Μαυρογιώργος, 1999: 12).  

Στο ελληνικό σχολείο, υπάρχει συγκεκριμένη, σταθερή, ιεραρχία: ιεραρχούνται οι 
λειτουργίες από πλευράς εξουσίας καθώς και υπευθυνότητας (Παπακωνσταντίνου, 
2004:98). Ο προϊστάμενος δίνει κατευθύνσεις προς τους «υφισταμένους» του 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, αυτός ορίζει και το καθηκοντολόγιο του υποδιευθυντή. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι υφιστάμενοι σε ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα, στο οποίο η 
ιεραρχία ταυτίζεται με την εμπειρογνωμοσύνη (Θεοφιλίδης, 2012: 97). Επιφορτίζονται µε 
την υλοποίηση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση και τα 
στελέχη της εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν ουσιαστική δυνατότητα (συν)διαμόρφωσής τους. 
Μεταξύ τους είναι ίσοι. Με τη σειρά τους μεταβιβάζουν τις οδηγίες τους στον μαθητικό 
πληθυσμό. 

Η οργανωτική δράση του σχολείου κατανέμεται μεταξύ των μελών του, έτσι, ώστε η αρχή 
της εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού να τείνει να αποτελεί το βασικό 
διακριτικό γνώρισμα (Μιχόπουλος, 1997: 99). Το έργο των στελεχών μέσα στην ιεραρχία της 
εκπαίδευσης είναι προδιαγεγραμμένο, προβλέπεται κατανομή εργασίας, υπάρχει 
συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, εφαρμόζονται δηλαδή κανονισμοί και ισχύει η 
εκπαιδευτική νομοθεσία, η μελέτη της οποίας αποκαλύπτει ένα συγκεντρωτικό σύστημα 
εφαρμογής της εκπαιδευτικής εξουσίας και μία ορθολογική μορφή διοικητικής διαχείρισης.  

Με τον απρόσωπο προσανατολισμό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις σχολικές μονάδες 
στηρίζονται περισσότερο στα γεγονότα, παρά στο συναίσθημα. Τα σχολεία είναι 
απρόσωπα, γιατί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Με τον τρόπο αυτόν όλοι 
είναι ίσοι μεταξύ τους και αντιμετωπίζονται ισότιμα μέσα στο σχολικό περιβάλλον 
(Πασιαρδής, 2004: 47).  

Η κατανομή εργασίας στο σχολικό περιβάλλον προϋποθέτει την επιλογή (διορισμό) 
μόνιμου προσωπικού και την προαγωγή αυτού, την εξειδίκευση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού σε συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο, τον χωρισμό της σχολικής μονάδας 
ευρύτερα σε τύπους, και ειδικότερα σε τάξεις και σε τμήματα, στη διάκριση της 
εκπαιδευτικής από την διοικητική λειτουργία. Η αφοσίωση και η υπακοή του προσωπικού 
στον θεσμό της εκπαίδευσης και στην υπηρεσία βεβαιώνεται με τον προσανατολισμό στην 
καριέρα. Οι δάσκαλοι και κυρίως οι καθηγητές έχουν ειδικότητες, έτσι κατέχουν καλύτερα 
το γνωστικό τους αντικείμενο και γίνονται αποδοτικότεροι. Ενίοτε δε εξειδικεύονται 
περισσότερο, για να αποκτήσουν ειδικές θέσεις. Παρέχονται δηλαδή, μέσω των κανόνων 
και των κανονισμών και κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς και σε 
διοικητικούς υπαλλήλους. Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα,  μπορούν να προαχθούν σε 
υποδιευθυντές, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους εκπαιδευτικών ή/και 
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περιφερειακών διευθύνσεων, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι3 να εξελιχθούν σε τμηματάρχες, 
προϊσταμένους διευθύνσεων ή/ και γενικών διευθύνσεων (Πασιαρδής, 2004: 47-8). 

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι, κατά βάση, τυποποιημένη: εφαρμόζονται απαρέγκλιτα 
συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διδάσκονται τα ίδια σχολικά εγχειρίδια, 
υπάρχουν κύκλοι σπουδών, γίνονται εξετάσεις, η διάρθρωση και το περιεχόμενο των 
θεμάτων των οποίων καθορίζονται σαφώς από τη νομοθεσία. Η λειτουργία όλων των 
σχολείων διέπεται από κοινούς κανόνες. Για παράδειγμα, τα σχολεία ξεκινούν τα μαθήματα 
την ίδια ώρα, την ίδια περίοδο, έχουν τις ίδιες διακοπές, λειτουργούν περίπου με τον ίδιο 
τρόπο. Οι κανόνες και οι κανονισμοί εξασφαλίζουν την ύπαρξη σταθερότητας, 
ομοιομορφίας και τη συνέχιση μιας πολιτικής και διαφόρων αποφάσεων, ανεξάρτητα από 
τα πρόσωπα που έχουν τις θέσεις. Έτσι ο οργανισμός λειτουργεί θεσμικά κι όχι 
προσωποπαγώς.  Επιδιώκεται η πειθαρχία όλων στους σχολικούς κανόνες. 

Αξιολόγηση του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης στη σχολική μονάδα  

Η εφαρμογή του γραφειοκρατικού συστήματος στη διοίκηση και λειτουργία της σχολικής 
συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Το γραφειοκρατικό μοντέλο αποκλείει 
προσωπικές εύνοιες, αυθαιρεσίες και διαφοροποίηση στη μεταχείριση των εργαζομένων.  

Η οργανωτική δυναμική του γραφειοκρατικού προτύπου κατοχυρώνει την εφαρμογή κοινής 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, εξασφαλίζοντας έτσι το 
δικαίωμα όλων των μαθητών για ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο μορφωτικό αγαθό. Οι 
εκπαιδευτικοί ενισχύονται, από μία άποψη, να αυτοαναγορεύονται σε εκτελεστές των 
αποφάσεων της κεντρικής ηγεσίας, να ανάγονται σε θεματοφύλακες της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, να θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο της πολιτείας στον κοινωνικό τους 
μικρόκοσμο.  

Παρά την επιμονή του Weber, ότι η γραφειοκρατία συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση 
στην εκπαίδευση και στη διοίκηση, διαπιστώνεται ότι το μοντέλο αυτό αγνοεί πάρα 
πολλούς παράγοντες (κοινωνικούς, ψυχολογικούς, οικονομικούς, πολιτικούς) και δίνει 
έμφαση μόνον στη δόμηση της εξουσίας μέσα στην οργάνωση του σχολείου, χωρίς να 
προετοιμάζει για πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στα δημόσια σχολεία, για παράδειγμα, 
για τους ανεπίσημους τύπους εξουσίας που επιζητούν να ασκούν οι εκπαιδευτικοί 
(Μιχόπουλος, 1997: 100).  

Υποστηρίζεται ότι η γραφειοκρατία και ο επαγγελματισμός είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες, 
καθώς η πρώτη προβάλλει τη νόμιμη εξουσία, ενώ η άλλη την εξουσία της ικανότητας 
(Μιχόπουλος, 1997:101). Ο Gouldner (1957, όπ. ανάφ. σε Πασιαρδής, 2004:45) παρατηρεί 
ότι συχνά υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των γραφειοκρατικών κανόνων και της επιθυμίας των 
επαγγελματιών, οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα τους να δρουν ανεξάρτητα από 
γραφειοκρατικούς προσδιορισμούς, τους οποίους επιβάλλουν συνήθως οι διάφοροι 
κανόνες. Έτσι, καταλήγει, αναζητούν τρόπο να συμφιλιώσουν τη γραφειοκρατία με τον 
επαγγελματισμό. 

                                                      
3
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το οργανόγραμμα του νυν καλούμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων προβλέπει συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις, όλων των βαθμίδων της διοικητικής ιεραρχίας, 
τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν και εκπαιδευτικοί.  
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Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν θετικά τη γραφειοκρατική ηγεσία, καθώς τους 
ζητείται να συμμορφωθούν, να συμβιβαστούν με κατεστημένους ρόλους, εκτελώντας 
τυπικά εργασίες που τους ανατέθηκαν και τυποποιώντας τη διδασκαλία τους, χωρίς 
περιθώρια αυτενέργειας(Μαυρογιώργος,1999:35). Όμως η τυποποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, έρχεται σε αντίθεση με την ατομική ελευθερία και πρωτοβουλία των πολιτών, 
καθώς και με την επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού εντός και εκτός της σχολικής 
τάξης.  

Επίσης, ο απρόσωπος προσανατολισμός μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό ηθικό και χαμηλά 
κίνητρα για εργασία, σε ψυχρότητα στις σχέσεις του προσωπικού. Η πολλή εξειδίκευση 
μπορεί να οδηγήσει σε ανία και πλήξη, ο προσανατολισμός για καριέρα σε λανθασμένες 
κατευθύνσεις: π.χ. να δίνεται έμφαση στην αρχαιότητα παρά στην επίδοση και απόδοση 
του εργαζόμενου κι έτσι να δημιουργηθούν εστίες συγκρούσεων μεταξύ των αρχαιότερων 
στην υπηρεσία και των φιλόδοξων νεαρότερων (ίσως και ικανότερων) στελεχών.  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι αυστηροί κανόνες και τα πρότυπα διοικητικής συμπεριφοράς 
μετατρέπονται με ευκολία σε αυτοσκοπό (Κατσαρός, 2008:78). Οι πολλοί κανόνες έχουν ως 
αποτέλεσμα συχνά την απώλεια των αρχικών στόχων της εκπαίδευσης, δηλαδή της 
μόρφωσης των παιδιών και τη στροφή των εκπαιδευτικών προς λανθασμένους στόχους, 
δηλαδή την ευλαβική τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Επίσης η συμπλήρωση 
πολλών εντύπων (ημερήσια σχέδια εργασίας, εβδομαδιαία, τριμηνιαία, κτλ.) από μέρους 
των εκπαιδευτικών έχει ως συνέπεια την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ενεργητικότητας, 
που θα μπορούσαν να αφιερώσουν στο διδακτικό τους έργο. Τέλος, η προσήλωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στην αυστηρή ιεραρχία μπορεί να εμποδίσει την πραγματική 
επικοινωνία και να επιφέρει αλλοίωση των πληροφοριών (Πασιαρδής, 2004: 45-50).  

Όλα τα παραπάνω προκαλούν αδράνεια, δυσκαμψία, αδυναμία της οργάνωσης να 
ευθυγραμμιστεί με ένα δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον, όπως είναι αυτό της 
σύγχρονης κοινωνίας. Δε συνιστούν προϋποθέσεις για ευελιξία, αξιοκρατία, διαφάνεια και 
δικαιοσύνη στην εκπαίδευση και στη διοίκηση αυτής. Αντίθετα επιφέρουν διόγκωση του 
συστήματος, με αποτέλεσμα τη χρονοβόρα λειτουργία του με καθυστερήσεις και 
παλινδρομήσεις στη διεκπεραίωση των εργασιών και την κάθετη πτώση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του.  

Ο G. Watson (1945, όπ. ανάφ. σε Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:342) αναφέρει ως 
συνέπειες της γραφειοκρατίας στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων: την πολύπλοκη διάταξη της 
οργάνωσης με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και υψηλό καταμερισμό αρμοδιοτήτων, τις 
συγκρουόμενες αποφάσεις, τις περιττές εργασίες και τη σπατάλη πόρων, τα λάθη, τις 
παραλείψεις και τις αντιφάσεις στις αποφάσεις. Σε αυτά προσθέτει τους αυστηρούς, 
τυπικούς και άκαμπτους κανόνες, που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε ειδικές ανάγκες 
και εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπογραμμίζει τη συγκέντρωση εξουσίας και ισχύος στην 
κορυφή της ιεραρχίας και ταυτόχρονα την προσπάθεια να αυξηθεί και να επεκταθεί η 
εξουσία των διαφόρων θέσεων της ιεραρχίας, τις συγκρούσεις με τα δημοκρατικά 
δικαιώματα των πολιτών, την πολιτική ευνοιοκρατία.  

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Το γραφειοκρατικό μοντέλο ρυθμίζει στο μεγαλύτερο μέρος τη δόμηση των σχολικών 
μονάδων. Η ορθολογική και χαρισματική νομιμότητα, η τήρηση των κανονισμών, η 
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εξειδίκευση, η κατανομή καθηκόντων, ο συντονισμός των εργαζομένων συμβάλλουν στην 
εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Οι κριτικές για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της γραφειοκρατίας περιέχουν 
προτάσεις αντιμετώπισης της «γραφειοπαθολογίας», οι οποίες συγκλίνουν στην εφαρμογή 
των ακόλουθων μέτρων: α) δραστικό περιορισμό του αριθμού των προσώπων που 
εμπλέκονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, β) μείωση των περιττών φάσεων στις 
διαδικασίες, γ) επανασχεδίαση των αρχείων σε ένα ενιαίο σύστημα για τις περισσότερες 
υπηρεσίες, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η άντληση στοιχείων μέσω των υπολογιστών, 
δ) κατάργηση των περιττών ενδοϋπηρεσιακών εγγράφων εντός των υπηρεσιών.  

Ειδικότερα το πρόβλημα της ανίας, λόγω της τυποποίησης της εκπαίδευσης, που βιώνουν 
οι έλληνες εκπαιδευτικοί, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον εμπλουτισμό της εργασίας τους, 
με την παροχή κινήτρων και την προσφορά ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική 
ικανοποίηση, για αυτοπραγμάτωση μέσα από τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό, την 
οργάνωση, την προώθηση και τον έλεγχο της δικής του εργασίας. Οι εργαζόμενοι 
υλοποιούν σημαντικές εργασιακές ανάγκες τους, χωρίς να τελματώνουν στο πλαίσιο της 
ομοιόμορφης καθημερινής απασχόλησης.  

Για τον περιορισμό του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του γραφειοκρατικού συστήματος, 
συστήνεται η ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής και της τοπικής εξουσίας στη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας, η αυτονομία των σχολικών μονάδων. Με την εφαρμογή ενός 
αποκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης, μπορεί να επιτευχθεί η διεύρυνση των επιπέδων 
εξουσίας με τη συμμετοχή νέων προσώπων και ομάδων στη λήψη αποφάσεων 
(Αθανασούλα –Ρέππα, 2008: 140). Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να υπηρετήσει 
την παραχώρηση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία σε περιφερειακές διοικητικές 
μονάδες. Οι υπηρεσίες, τέλος, πρέπει να ανασυγκροτηθούν με προσωπικό, που διαθέτει 
κατάλληλη κατάρτιση στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης οργανωτικής των υπηρεσιών. Το 
σχολείο, από την άλλη, καλείται να συνιστά αποτελεσματική μανθάνουσα κοινότητα: να 
αφουγκράζεται τις αλλαγές και τις ανάγκες της κοινωνίας και της εποχής του, να 
αναδιαμορφώνει λειτουργικά τα αναλυτικά του προγράμματα διδασκαλίας και την 
κουλτούρα του ως οργανισμού, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές, συμβάλλοντας 
παράλληλα στον κοινωνικό γραμματισμό των μελλοντικών πολιτών, των εφήβων μαθητών 
του. Έχει καθήκον, επιπλέον, να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τη σύγχρονη κοινωνία, 
δηλαδή με μια ευρύτατη μανθάνουσα κοινότητα, την οποία επιχειρεί να βοηθήσει και να 
βελτιώσει, μέσα από αποφάσεις, εκροές και επιλογές του.   

Ως εκ τούτου, στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα, οι νέες εξελίξεις και τα ερευνητικά 
δεδομένα στην ψυχολογία, κυρίως τη γνωστική και την παιδαγωγική, η εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, οι υψηλές δαπάνες για την εκπαίδευση και η απαίτηση της 
κοινωνίας για αύξηση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση οδήγησαν στην 
εφαρμογή της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» στην Εκπαίδευση (Πασιαρδής, 2004:143). Η 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Εκπαίδευση είναι εκείνη η οποία προϋποθέτει νέες 
ιδέες, αλλαγές και καινοτομίες, βασίζεται δε σε μία φιλοσοφία κατά βάση ανθρωπιστική, η 
οποία πιστεύει στον άνθρωπο, του αποδίδει τον σεβασμό που δικαιούται και προσδοκά τη 
διάθεσή του να παρέχει ποιοτικό έργο ως εργαζόμενος (Deming, 2000:93). Στο πλαίσιο 
αυτής της νέας τάξης πραγμάτων, οι ιεραρχίες, οι δομές και η πυραμίδα της εξουσίας 
ανατρέπονται. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μεν συστημικά, χωρίς να γίνονται όμως 
γρανάζια ενός συστήματος: συνεργάζονται, κρίνουν, αξιολογούν, αποφασίζουν, 
εφαρμόζουν, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτόν υπηρετούν την 
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ανάγκη για συνεχή βελτίωση στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και των υπηρεσιών της εκπαίδευσης προς τους 
μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα η 
διαχείριση κάθε σχολικής μονάδας με μετατόπιση της ευθύνης των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων από τη σφαίρα επιρροής της κρατικής εξουσίας στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας και περαιτέρω στον εκπαιδευτικό, ως ατομική παραγωγική μονάδα επιβάλλεται 
ως προσανατολισμός της εκπαίδευσης. Διατηρείται έτσι ο ρυθμιστικός ρόλος της κεντρικής 
εξουσίας και ταυτόχρονα παραχωρείται αυτονομία στις σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα 
μέσα από την ευελιξία, να επιτυγχάνεται η επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτήν συμβάλλει η εφαρμογή της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στην 
Εκπαίδευση. Πρόκειται για μια μορφή διοίκησης, η οποία είναι συμμετοχικού τύπου: Δίνει 
έμφαση στο προσωπικό όραμα και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε η 
αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον να επέλθει ως αποτέλεσμα της συμμετοχής και της 
προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή της εκπαιδευτικής πυραμίδας (Leithwood,1994, 
όπ. αναφ. σε Θεοφιλίδης, 2012:211). Έτσι διαμορφώνεται ένα ευέλικτο και δυναμικό 
μοντέλο διοίκησης, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο για την καλλιέργεια νέων ιδεών, που 
διατηρεί ωστόσο κάποια από τα χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης.  

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ακόμη και μορφές οργάνωσης που απορρίπτουν την 
έννοια της αυστηρής ιεραρχίας και βασίζουν τη λήψη αποφάσεων στη συμμετοχή και τη 
συνευθύνη των μελών τους, αναπόφευκτα υιοθετούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά της 
γραφειοκρατικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, κάθε μοντέλο διοίκησης προϋποθέτει την 
κατανομή αρμοδιοτήτων, μία στοιχειώδη δομή ιεραρχικής εξάρτησης, ενώ εφαρμόζεται 
κάποια μορφή ελέγχου.  

Συνεπώς, η σχολική μονάδα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της γραφειοκρατικής 
διοίκησης, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματά της, ώστε να αναγνωρίζεται ως 
οργανισμός που διαμορφώνει την πορεία του και εξετάζει τη δράση του μέσα από 
διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης και αναστοχασμού (Θεοφιλίδης, 2012:70). Μπορεί, για 
παράδειγμα, να αξιοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη διαθεματική διδασκαλία (π.χ. μέθοδος Clill). Παράλληλα 
οφείλει να επιχειρεί αλλαγές, ώστε ο εκπαιδευτικός να εισέρχεται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ελεύθερος, να αξιοποιεί όλα τα διακριτικά της προσωπικότητάς του, για να 
συνδέεται με τους μαθητές του, να αναδεικνύει την επιστημονική του οντότητα, χωρίς να 
υπόκειται στους περιορισμούς που του επιβάλλουν οι κανόνες και οι κανονισμοί του 
γραφειοκρατικού συστήματος.  
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Περίληψη. Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων έχει απασχολήσει το 
νομοθέτη και κατά συνέπεια την εκπαιδευτική κοινότητα αρκετές φορές. Στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα το προσωπικό που προωθείται στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις 
προέρχεται από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, θα περίμενε κανείς 
η πολιτεία να έχει καθορίσει αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα κριτήρια που θα 
έπρεπε να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και σχετικά, αλλά όπως καταγράφεται στα 
θεσμικά κείμενα από το 1982 και έπειτα υπάρχουν διαφορετικά νομοθετήματα 
επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια 
καταγραφής, αλλά και σύγκρισης των τυπικών κριτηρίων επιλογής των διευθυντών 
σχολικών μονάδων για τη διαδικασία αξιολόγησης διευθυντικών στελεχών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις τελευταίες τρεις κρίσεις του 
2007, του 2011 και του 2015 που έλαβαν χώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο.  

Λέξεις κλειδιά: στελέχωση, κριτήρια επιλογής, διευθυντές σχολικών μονάδων  

Εισαγωγή 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βιβλίων και επιστημονικών άρθρων αναφορικά με τη 
διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι συγγραφείς 
αναφέρονται σε αυτές με τον όρο οργανισμοί. Η εννοιολογική προσέγγιση της λέξης 
οργανισμός μας παραπέμπει στη βιολογία όπου κάθε οργανισμός αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα κύτταρα (Μπαμπινιώτης, 2005). Όμως, στη διοικητική επιστήμη ο όρος 
οργανισμός αποδίδεται ως «μια ομάδα από δύο ή περισσότερους ανθρώπους που 
εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού σύμφωνα με κάποιες καθιερωμένες 
σχέσεις» (Κουτούζης, 1999:13).  Υπό αυτή την έννοια οι άνθρωποι είναι τα κύτταρα των 
οργανισμών οι οποίοι δεν αποτελούν μονάχα τον καθοριστικό συντελεστή της παραγωγής 
και της διοίκησης, αλλά και το βασικό "δημιουργικό κύτταρο" κάθε οργανισμού 
αποτελώντας το συνδετικό κρίκο όλων των ενεργειών-δράσεων που συντελούνται σε 
αυτόν. Ως εκ τούτου, η σημασία της σωστής διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στη 
διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού από ανθρώπους ικανούς και διορατικούς κρίνεται 
ιδιαιτέρως σημαντική για την επιτυχία όλων των οργανισμών, γεγονός που μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης διαδικασίας της στελέχωσης αυτών (Bush & Middlewood, 
2006· Ellis, 1995). 

Σύμφωνα με τον Λαΐνα (2004) ως διοικητικό στέλεχος νοείται ο εργαζόμενος που δεν 
περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση συγκεκριμένων καθηκόντων αλλά, ταυτόχρονα, είναι 
υπεύθυνος για το έργο μιας ομάδας, μιας υπηρεσίας, μιας διεύθυνσης ακόμη και ενός 
ολόκληρου οργανισμού. Στο χώρο της εκπαίδευσης στελέχη θεωρούνται οι θεσμικοί ρόλοι 
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του συνόλου του εκπαιδευτικού μηχανισμού που περιλαμβάνουν θέσεις με διαφορετικά 
καθήκοντα και σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας, ενώ σχετίζονται με διοικητικό, 
πειθαρχικό, εποπτικό και καθοδηγητικό ρόλο (Ανδρέου, 2001). Ειδικότερα, βάσει των 
θεσμικών κειμένων, τα στελέχη της εκπαίδευσης εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις βασικές 
κατηγορίες: α)  τα στελέχη με διοικητικά καθήκοντα και αρμοδιότητες για την υποστήριξη 
του έργου των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως 
είναι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, β) τα διοικητικά στελέχη με ελεγκτικές, 
πειθαρχικές και εποπτικές, κυρίως, αρμοδιότητες, όπως είναι οι περιφερειακοί διευθυντές, 
οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων, καθώς και γ) τα στελέχη που 
είναι επιφορτισμένα με την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου των 
σχολικών μονάδων της εκάστοτε περιφέρειας, όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι (Τσόνιας, 
2005· Πουλής, 2003). 

Η στελέχωση στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται καθοριστική για κάθε οργανισμό, ενώ 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας το οποίο 
καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την αξιολόγηση που θα γίνει βάσει 
συγκεκριμένων οριζόμενων κριτηρίων που διαφοροποιούνται αρκετά συχνά μέσω 
τροποποιητικών διατάξεων ανάλογα με τους σκοπούς της εκάστοτε κυβέρνησης. Το άρθρο 
αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει και να συγκρίνει τα τυπικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη 
στις διαδικασίες επιλογής των διευθυντικών στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των τελευταίων τριών κρίσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, μέσω 
επισκόπησης της βιβλιογραφίας και των θεσμικών κειμένων.  Πιο συγκεκριμένα, θα 
επικεντρωθεί στην ανάλυση και την περιγραφή της θέσης εργασίας των διευθυντών 
σχολικών μονάδων, στη διαδικασία επιλογής τους, καθώς και στην παρουσίαση και 
σύγκριση των κριτηρίων επιλογής τους.  

Ανάλυση-περιγραφή θέσης εργασίας  

Η επιλογή τόσο του προσωπικού που θα στελεχώσει έναν εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και 
αυτού που θα προωθηθεί στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις αποτελεί έναν από τους κύριους 
άξονες στον οποίο εστιάζει η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Παπακωνσταντίνου & 
Αναστασίου, 2013; Dessler, 2012; Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Μάλιστα, η εξεύρεση, η 
αξιολόγηση και εν τέλει η επιλογή των κατάλληλων στελεχών είναι μία ιδιαίτερα σημαντική 
διαδικασία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού η οποία απαιτεί επαγγελματισμό και 
εκτενή εμπειρία (Ζαβλανός, 2002). Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλκυση και η διατήρηση 
ταλαντούχων εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για έναν οργανισμό (Carless, 2006), ενώ, παράλληλα, θα πρέπει κανείς να 
προβληματιστεί από τα αποτελέσματα της έρευνας των Ryan et al. (2000) οι οποίοι 
διαπίστωσαν πως υποψήφιοι κατάλληλοι για μία διευθυντική θέση είναι πιθανό να μη 
μετέχουν στην αξιολόγηση και κατά συνέπεια να μην επιλεχθούν για τη θέση του 
διευθυντικού στελέχους, εάν επηρεαστούν αρνητικά από τη διαδικασία επιλογής-
πρόσληψης προσωπικού. 

Αναντίρρητα, θεωρείται απαραίτητο κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, αλλά και της 
ανέλιξης σε ηγετικές θέσεις να περιγράφεται με ακρίβεια η θέση εργασίας, το προφίλ, 
καθώς και τα προσόντα του υποψηφίου (Ανθοπούλου, 1999; Everard & Morris, 1999). Πιο 
συγκεκριμένα, η περιγραφή της θέσης εργασίας των διευθυντών σχολικών μονάδων 
περιλαμβάνει ένα εύρος καθηκόντων που προϋποθέτουν γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης 
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βασικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, καθώς και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Ο 
ρόλος του διευθυντή ενός σχολικού οργανισμού, όπως περιγράφεται από τη νομοθεσία και 
τη σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι πολυσύνθετος και κομβικός, καθώς είναι υπεύθυνος για 
τον κύριο συντονισμό όλων των δυνάμεων που δρουν στη σχολική μονάδα, ενώ, 
ταυτόχρονα, είναι ο πρεσβευτής απέναντι στους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
κρισιμότητα της θέσης αυτής απαιτεί τη στελέχωση των σχολείων με ανθρώπους άξιους, 
ικανούς και αποτελεσματικούς που θα κατέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να 
αρθρώσουν όραμα, εντιμότητα, ενεργητικότητα, ευθύνη, ακεραιότητα, αυτοέλεγχο και 
πάθος για τη διαρκή βελτίωση του οργανισμού που διοικούν (Buhler, 1995). 

Μελέτες που διεξήχθησαν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών 
σχολείων, έδειξαν ότι η πρόοδος και η φοίτηση των μαθητών επηρεάζονται σημαντικά από 
παραμέτρους που διαμορφώνονται μέσα από την εκπαιδευτική διοίκηση όπως η 
οργάνωση, η εκπαιδευτική ηγεσία, το σχολικό κλίμα, η σταθερότητα και συνοχή του 
προσωπικού, καθώς και η συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
(Sammons et al., 1995; Reynolds & Creemers, 1990). Στην ίδια κατεύθυνση οι Πασιαρδής και 
Πασιαρδή, (2000:19) επισημαίνουν ότι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 
διαμορφώνουν το αποτελεσματικό σχολείο αποτελεί η εκπαιδευτική ηγεσία-οργάνωση και 
διεύθυνση του σχολείου με το διευθυντή της σχολικής μονάδας να επιδιώκει την αγαστή 
συνεργασία και την επικοινωνία με τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, μεταδίδοντας τους 
έτσι την αποστολή του σχολείου. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο παρατηρείται 
τελευταία η φιλοσοφία του νομοθέτη να συγκλίνει προς την κατεύθυνση αυτή, 
αναγνωρίζοντας τον πολυσύνθετο ρόλο του διευθυντή.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 2525/1997 και την Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1, 
1340Β/2002, ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας: i) είναι διοικητικός, αλλά και 
επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό, ii) καθοδηγεί τη σχολική 
κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε 
αυτοί να επιτευχθούν για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία, iii) 
καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς -ιδιαίτερα τους νεότερους- στο έργο τους, iv) 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, v) φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης 
μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά 
θέματα, vi) συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών και συνεργάζεται μαζί τους με πνεύμα 
αλληλεγγύης, vii) διατηρεί τη συνοχή του συλλόγου διδασκόντων και ενθαρρύνει τις 
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, viii) συνεργάζεται με γονείς ή/ και κηδεμόνες καθώς και 
μαθητικές κοινότητες, ix) συσκέπτεται με ανώτερα στελέχη για την καλύτερη εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και x) ελέγχει την πορεία των εργασιών και αξιολογεί τους 
εκπαιδευτικούς. 

Ουσιαστικά, η περιγραφή της θέσης εργασίας ενός διευθυντικού στελέχους περιλαμβάνει 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αφορούν: i) στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
(στελέχωση, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, επιμόρφωση και αξιολόγηση), ii) στην 
οργανωσιακή συμπεριφορά, σχολική διεύθυνση, διαπροσωπικούς επηρεασμούς (σχολική 
επικοινωνία, συγκρούσεις, παρακίνηση), iii) στο εκπαιδευτικό δίκαιο (διοικητική οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος) και εκπαιδευτική νομοθεσία (στοιχεία διοικητικού 
δικαίου), iv) στα οικονομικά της εκπαίδευσης (προϋπολογισμό, σχολικές επιτροπές), v) στην 
εισαγωγή των τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση, καθώς και vi) στη διαχείριση κρίσεων στο 
σχολείο (παραβατικές συμπεριφορές, ατυχήματα), (Παρασκευά & Παπαγίαννη, 2008; 
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Σαΐτης, 2002). Στη χώρα μας υπεύθυνο να διαμορφώσει την περιγραφή-ανάλυση της θέσης 
εργασίας, να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την κατάληψη της θέσης και 
εν τέλει να οργανώσει τη διαδικασία επιλογής των διευθυντικών στελεχών των σχολικών 
οργανισμών είναι το Υπουργείο Παιδείας. 

Διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων 

Η προσέλκυση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται με 
εσωτερική προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων 
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
εκπαιδευτική υπηρεσία η οποία διαφοροποιείται σε κάθε νομοθέτημα και καταγράφεται 
στον Πίνακα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν 
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης εκ των οποίων τουλάχιστον 
κάποια σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. 

Πίνακας 1. Καταγραφή της ελάχιστης απαιτούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους 
διευθυντές σχολικών μονάδων βάσει της νομοθεσίας. 

Θεσμικά κείμενα 

 

Απαραίτητη Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

(έτη) διευθυντών σχολικών 

μονάδων 

Ν. 3467/2006 12 

Ν. 3848/2010 8 

Ν. 4327/2015 10 

 

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ) μπορούν να είναι: 

α) Για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 
κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

β) Για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. 

γ) Για θέσεις Διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της 
Δ.Ε. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ01 έως και ΠΕ20. 

β) Για θέσεις Διευθυντών Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων 
ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20.  

Επιπρόσθετα, βάσει της εσωτερικής προκήρυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια για όλες τις κατηγορίες στελεχών της εκπαίδευσης εκ των οποίων κάποια είναι 
τυπικά, μετρήσιμα και μοριοδοτούμενα, ενώ κάποια άλλα είναι άτυπα, μη μοριοδοτούμενα 
και λογίζονται ως συνεκτιμώμενα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες (πλην 
του τελευταίου νομοθετήματος) η αξιολόγηση των στελεχών για την κατάληψη της 
διευθυντικής θέσης ολοκληρωνόταν με τη συνέντευξη επιλογής προκειμένου να 
διαμορφωθεί άποψη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του 
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υποψηφίου ως προς την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, γεγονός που έχει 
έντονα κατακριθεί στο παρελθόν ως υποκειμενική, καθοριστική και αδιαφανής 
(Αναστασίου, 2011). Στην πρόσφατη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης του 2015 
η συνέντευξη καταργήθηκε και την αξιολόγηση της προσωπικότητας των υποψήφιων 
διευθυντών ανέλαβε να ασκήσει ο σύλλογος διδασκόντων κάθε εκπαιδευτικής μονάδας με 
μυστική ψηφοφορία, κάτι που κρίθηκε αντισυνταγματικό από το ανώτατο δικαστήριο της 
χώρας. 

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών που τίθενται επικεφαλής των σχολικών μονάδων της 
επικράτειας έχει απασχολήσει αρκετές φορές το νομοθέτη και κατά συνέπεια την 
πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας από τη μεταπολίτευση κι έπειτα. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κάτσικας (2015), πριν τη μεταπολίτευση οι πολιτικές 
πεποιθήσεις των υποψήφιων αποτελούσαν κυρίαρχο κριτήριο για την επιλογή των 
διευθυντικών στελεχών, ενώ στη συνεχεία τα κριτήρια επιλογής  αποτελούνταν από την 
έκθεση-αξιολόγηση του επιθεωρητή, καθώς και από τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου. 
Έτσι, όποιος ήταν μη αρεστός αξιολογούνταν με αρνητική έκθεση από τον επιθεωρητή και 
αποκλειόταν από τη διαδικασία επιλογής. Με το πέρασμα όμως των χρόνων και την 
κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή (Ν. 1304/1982) ως κριτήρια για την επιλογή 
στελεχών της εκπαίδευσης προστέθηκαν η διοικητική υπηρεσία, η κοινωνική και 
συνδικαλιστική δράση του υποψηφίου, η συνέντευξη, αλλά και η επιστημονική-
παιδαγωγική επάρκεια. Μάλιστα, ορισμένα κριτήρια εξέγειραν αρκετές αντιδράσεις και 
ασκήθηκε δριμεία κριτική για αυτά, καθώς πριμοδοτούνταν οι ήδη διατελέσαντες 
διευθυντές, αλλά και τα συνδικαλιστικά στελέχη, ιδιαιτέρως των κυβερνητικών 
παρατάξεων, τα οποία μάλιστα είχαν και την πλειοψηφία στα όργανα κρίσης και επιλογής 
των στελεχών της εκπαίδευσης (Κάτσικας, ο.π.). 

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί από τα θεσμικά κείμενα, η φιλοσοφία του 
κοινού νομοθέτη για την αξιολόγηση και τη μοριοδότηση των υποψηφίων συμβαδίζει με τις 
διεθνείς τάσεις και επικεντρώθηκε κατά σειρά: α) στην επιστημονική-παιδαγωγική 
επάρκεια των υποψηφίων, β) στη διοικητική, υπηρεσιακή εμπειρία, γ) στην προσωπικότητα 
των υποψηφίων και δ) στην αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει της πορείας τους στον 
εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης. Το τελευταίο κριτήριο λόγω της απουσίας αξιολόγησης 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν λογικό να μην υφίστατο και κατά συνέπεια δεν 
εφαρμόσθηκε στις δυο κρίσεις του 2007 και 2011, ενώ με το Ν. 4327/2015 η συμβολή στο 
εκπαιδευτικό έργο συνυπολογίστηκε στο κριτήριο της προσωπικότητας και κατά συνέπεια 
κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων. 
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Γράφημα 1. Τυπικά κριτήρια επιλογής διευθυντών που ίσχυαν στις κρίσεις του 2007 και του  
2011. 

Στις τελευταίες τρεις κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σύμφωνα με τα 
θεσμικά κείμενα αποτιμήθηκαν: α) η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου η 
οποία υπολογίστηκε, από i) το κριτήριο της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης, 
καθώς και ii) το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, της καθοδηγητικής και διοικητικής 
εμπειρίας, β) η προσωπικότητα-γενική συγκρότηση του υποψηφίου, καθώς και γ) η 
συμβολή του στο εκπαιδευτικό έργο. Αξίζει να επισημανθεί ότι με τον τελευταίο νόμο 
υπήρξε πρώτη φορά, διαφοροποίηση στη μοριοδότηση του κριτηρίου της επιστημονικής-
παιδαγωγικής συγκρότησης στην Πρωτοβάθμια έναντι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
όπως διαφαίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

Γράφημα 2. Τυπικά κριτήρια επιλογής διευθυντών στις κρίσεις του  2015. 

Συγκρίνοντας τα τυπικά κριτήρια των τελευταίων τριών διαδικασιών κρίσεων μπορεί 
εύκολα κανείς να αντιληφθεί την αντιστροφή που παρατηρείται στη μοριοδότηση της 
επιστημονικής επάρκειας και της προϋπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, στις κρίσεις του 2007 η 
επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση αποτιμούνταν με 39% επί των τυπικών κριτηρίων 
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καταγράφοντας αλματώδη αύξηση το 2011 στο 63% και στη συνέχεια υποχώρησε και πάλι 
στο 39% κατά τη διαδικασία των τελευταίων κρίσεων. Ανάλογα και τα ποσοστά που 
αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία στις τρεις τελευταίες 
κρίσεις όπως διαφαίνεται και από το Γράφημα 3.  

 

Γράφημα 3. Σύγκριση τυπικών κριτηρίων επιλογής διευθυντών Δ.Ε. 

Σύμφωνα με επισκόπηση της νομοθεσίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης από 
την Αναστασίου (2011), παρουσιάζεται μια συνεχή διακύμανση στις διαδικασίες επιλογής. 
Ειδικότερα, για την περίοδο που εξετάζουμε, υπήρξε μια αισθητή διαφοροποίηση των 
προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία με την ελάχιστη απαιτούμενη εκπαιδευτική 
υπηρεσία για τους διευθυντές σχολικών μονάδων να μειώνεται από τα 12 έτη (στις κρίσεις 
του 2007) στα 8 (το 2011) και στα 10 έτη αντίστοιχα (το 2015) σύμφωνα με το τελευταίο 
νομοθέτημα (Πίνακας 1). Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική τροποποίηση στο είδος 
των κριτηρίων και στη μοριοδότηση τους. Το 2007 προσμετρούνταν η τρίμηνη/ εξάμηνη 
επιμόρφωση, τα περισσότερα του ενός πτυχία ή/ και μεταπτυχιακά ή/ και διδακτορικά, 
προσόντα που στις κρίσεις του 2011 και του 2015 δεν συνυπολογίζονταν. Ταυτόχρονα, στις 
κρίσεις του 2011 σημειώθηκε αύξηση των μορίων των επιπλέον τίτλων σπουδών, της 
πιστοποίησης ΤΠΕ, της διαπίστωσης γνώσης ξένων γλωσσών, καθώς και της άσκησης 
διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου, αύξηση η οποία διατηρήθηκε και στη 
διαδικασία κρίσεων στελεχών του 2015.  

Βάσει των προαναφερθέντων μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει μια σημαντική 
διαφοροποίηση των προϋποθέσεων, καθώς και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων στις 
τελευταίες διαδικασίες κρίσης-επιλογής διευθυντών, γεγονός που έχει επισημανθεί 
παλαιότερα και από το Μαυροσκούφη, (2003:42), ο οποίος υποστηρίζει ότι από το 1986 
μέχρι και το 2003 όλες οι κρίσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια 
και διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η Στραβάκου, (2003:49), προσανατολίζει αυτή τη συνεχή 
διαφοροποίηση στο γεγονός ότι «τα πολιτικά κόμματα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
κατάληψη των ηγετικών θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης» και με κάθε αλλαγή στην 
πολιτική σκηνή της χώρας, «αλλάζουν τους νόμους για την κατάληψη των θέσεων αυτών, 
ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη δική τους εκπαιδευτική πολιτική».  

Μέσω των τελευταίων διαδικασιών κρίσεων διαπιστώνεται ότι όλες οι αλλαγές που 
σημειώθηκαν οριοθετήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μικρότερο του 
αναμενόμενου (Ν. 3467/2006 με τις κρίσεις να ακολουθούν το 2007, Ν. 3848/2010 οι 
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κρίσεις πραγματοποιήθηκαν το 2011, Ν. 4327/2015 οι κρίσεις συντελέστηκαν το 2015). Το 
γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις που αναφέρουν ότι η 
αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συστηματική, οργανωμένη, η οποία διεξάγεται βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων, μέσων και σκοπών (Δημητρόπουλος, 1998:30), στηρίζεται σε 
κριτήρια-πρότυπα τα οποία ο εργαζόμενος οφείλει να γνωρίζει ήδη από πριν και οι 
επιδόσεις του πρέπει να κατευθύνονται από κάποιον στόχο (Dessler, 2012). Ειδικά στις 
μέρες μας, που ο υποψήφιος θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία 
επιλογής και του οποίου η δύναμη είναι ισότιμη ή και μεγαλύτερη με αυτή του εργοδότη, 
θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα της έγκαιρης προετοιμασίας για την αξιολόγηση 
του (Nikolaou & Judge, 2007).  

Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Τσόνιας (2005), η εμμονή της πολιτείας να οριοθετεί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την προϋπηρεσία των 
υποψηφίων, και όχι βάσει της καταλληλότητας τους, λειτουργεί αποτρεπτικά για νεότερους 
σε εκπαιδευτική προϋπηρεσία εκπαιδευτικούς, αλλά με την απαιτούμενη εξειδίκευση στην 
εκπαιδευτική ηγεσία και στη διοικητική επιστήμη, να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
επιλογής. Η εμμονή αυτή έρχεται, μάλιστα, σε αντίθεση με τις σύγχρονες θεωρίες που 
υποστηρίζουν ότι το αρχαιότερο στέλεχος ή ο καλύτερος δάσκαλος δεν είναι απαραίτητα 
και το πιο ικανό διοικητικό στέλεχος (Bush, 2003; Ιορδανίδης, 2002; Everard & Morris, 1999; 
Dean, 1995). 

Ένα ακόμη σημείο, που αξίζει να επισημανθεί, αφορά στη βαρύτητα που δίνεται στην 
επάρκεια, η οποία σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο 
συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται κάποια πρόθεση -από την πλευρά του νομοθέτη- 
διαχωρισμού των εξειδικεύσεων, των μεταπτυχιακών ή/ και των διδακτορικών βάσει των 
διοικητικών ή των υποστηρικτικών καθηκόντων που θα αναλάβουν. Έτσι, οι μεταπτυχιακοί 
τίτλοι μοριοδοτούνται ανεξαρτήτως αντικειμένου και κατευθύνσεως του στελέχους, κάτι 
που αρκετές φορές έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, κριτικής και έντονου 
προβληματισμού. Μάλιστα, ο Μαυρογιώργος (χ.χ.) τάσσεται υπέρ της διάκρισης των 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με αυτούς που αφορούν στην εκπαιδευτική ηγεσία και 
διοίκηση να προηγούνται από τους λοιπούς τίτλους, αφού εκείνοι δεν προσφέρουν 
απαραίτητα λόγω πεδίου την εγκυρότητα για την επιλογή ενός εκπαιδευτικού σε θέση 
ευθύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνει και η άποψη της ΟΛΜΕ (2010), η οποία 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση των μεταπτυχιακών τίτλων και των επιπλέον 
πτυχίων των κρινόμενων σε εκείνα που έχουν συνάφεια με τη θέση που διεκδικεί ο 
υποψήφιος και σε εκείνα που δεν έχουν. Συγκεκριμένα, για τα πρώτα επισημαίνει να 
προβλέπεται ικανός αριθμός αξιολογικών μονάδων, ενώ τα υπόλοιπα να μοριοδοτούνται 
συμβολικά (ΟΛΜΕ, ό.π.). Εξάλλου, και οι διεθνείς τάσεις επιτάσσουν μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαιδευτική διοίκηση για την κάλυψη μίας διευθυντικής θέσης 
ενός σχολικού οργανισμού (Bush & Jackson, 2002; Μαυροσκούφης, 1998). Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει αυτό το διαχωρισμό εδώ και χρόνια στην 
επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα δημόσια Ι.Ε.Κ.  

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Από την περιγραφή των όσων προαναφέρθηκαν αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικασία 
επιλογής στελεχών σε διευθυντικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης είναι μια πολύ-παραγοντική διαδικασία. Η συχνή διαφοροποίηση των 
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αντικειμενικών κριτηρίων, ανάλογα με τη γραμμή της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας δημιουργώντας 
προβλήματα. Μάλιστα, οποιαδήποτε αλλαγή επιχειρείται, συνήθως δε συνοδεύεται από 
ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα προσαρμογής στο οποίο οι υποψήφιοι να έχουν την 
ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η παγίωση μιας 
σταθερής, διαχρονικής και αξιόπιστης διαδικασίας επιλογής στελεχών στο ελληνικό 
συγκείμενο, η οποία θα διευκολύνει το σχεδιασμό καριέρας των υποψηφίων -
συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων εκπαιδευτικών με γνώσεις, δεξιότητες και 
ηγετικές ικανότητες- ώστε εκείνοι ανεμπόδιστα να προγραμματίζουν το δρόμο εξέλιξης που 
θα ακολουθήσουν, θέτοντας από νωρίς τις φιλοδοξίες τους σε στοχευμένες προοπτικές. Με 
αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να δώσουν βαρύτητα στα σημεία που θεωρούν πως αρμόζει, 
ενώ θα καθορίζουν εκ των προτέρων και πολύ προσεκτικά τα μετέπειτα βήματά τους στην 
απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων γνωρίζοντας ποια μοριοδοτούνται και ποια είναι 
απαραίτητα. Παράλληλα, θα αντιλαμβάνονται έγκαιρα πως ο απαιτητικός δρόμος της 
επαγγελματικής ενδυνάμωσης που έχουν επιλέξει, θα περιορίσει σημαντικά τον παράγοντα 
τύχη στη διαδικασία επιλογής-κρίσεων, δικαιώνοντας την επισήμανση του Dessler (2012) 
ότι τα κριτήρια θα πρέπει να γνωστοποιούνται εγκαίρως στον υποψήφιο, ώστε οι επιδόσεις 
του να κατευθύνονται από κάποιον ρεαλιστικό, μετρήσιμο και εφικτό στόχο. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η απουσία αξιολόγησης τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του 
διοικητικού έργου στο ελληνικό συγκείμενο στερεί από τη διαδικασία ένα σημαντικό, 
παράγοντα στη διαμόρφωση αξιόπιστων και αντικειμενικών κρίσεων. Η επάρκεια των 
στελεχών εκπαίδευσης καλύπτεται μονάχα από την επιστημονική και παιδαγωγική 
συγκρότηση, ενώ απουσιάζει η διοικητική επάρκεια η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στη 
διοικητική εμπειρία-προϋπηρεσία αποκλείοντας έμμεσα από τη διαδικασία της 
αξιολόγησης νεότερους, αλλά άξιους εκπαιδευτικούς για τη διεκδίκηση μίας θέσης στην 
ιεραρχία της εκπαίδευσης. Τέλος, οι συχνές αλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας που επιφέρουν νέες πολιτικές, η τελευταία διαδικασία κρίσεων που έχει κριθεί, 
πρόσφατα, αντισυνταγματική σύμφωνα με τον κανονιστικό νομοθέτη, καθώς και η μη 
διαμόρφωση συναινετικής εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση, ώστε κάθε εκπαιδευτική 
αλλαγή να είναι προϊόν διαλόγου και διαβούλευσης των άμεσα εμπλεκομένων που θα 
κληθούν να την υλοποιήσουν και όχι των κομματικών μηχανισμών, επιτάσσει τη 
δημιουργία ενός νέου αντικειμενικού νομοθετήματος που θα επιχειρεί τον 
αναπροσδιορισμό των προσόντων, των κριτηρίων και συνολικά της διαδικασίας επιλογής 
των διευθυντών σχολικών μονάδων πολύ σύντομα.  

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης που θα υιοθετηθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να επιτρέπει στους νεότερους ηλικιακά εκπαιδευτικούς, με 
αυξημένη μοριοδότηση της επιστημονικής αλλά και της παιδαγωγικής επάρκειας τους, να 
μπορούν να καλύπτουν τη μοριοδότηση της υπηρεσιακής και διοικητικής εμπειρίας, των 
«αρχαιότερων» υποψηφίων διευθυντικών στελεχών. Απαραίτητος, επίσης, είναι ο σαφής 
διαχωρισμός της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με προτεραιότητα 
αυτών που έχουν συνάφεια με την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. Ταυτόχρονα, 
θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση της συνέντευξης των υποψήφιων, η οποία αποτελεί 
διεθνώς ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, καθώς μπορεί να 
αποκαλύψει «τόσο τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου όσο και τη βαθύτερη 
προσωπικότητα του» (Πορφυρίδης 2008:39). Ειδικότερα, μια έγκυρη και αξιόπιστη 
συνέντευξη προσφέρει τη δυνατότητα σε αρμόδια άτομα, «μέσω του σχεδιασμού μιας 
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σειράς ενεργειών πρόβλεψης της μελλοντικής εργασιακής απόδοσης, με βάση τις 
απαντήσεις των υποψηφίων στις προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις που περιλαμβάνει 
αυτή η διαδικασία» (Dessler 2012:194), να αξιολογούν ολοκληρωμένα την προσωπικότητα 
των υποψήφιων και να καταλήξουν στην επιλογή των ιδανικότερων ηγετών που θα 
στελεχώσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες της επικράτειας. 
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