
  
 

                                                         Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία  
                                                            Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

                                                                             ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 
 
 

 

ΕΡΚΥΝΑ 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων 

 
 

                                 
 
 
 

                                                       ΤΕΥΧΟΣ  

                                                                    2018 

        ISSN:  2241-8393 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Έκδοσης  

1. Βασίλης Δημητρόπουλος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος (Συντονιστής) 

2. Σπύρος Φερεντίνος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 

3. Κων/νος Αποστολόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 

4. Μιχάλης Λαγουδάκος, τ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 

5. Τάσος Λαδιάς, τ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 

6. Βενετία Μπαλτά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

7. Πολυξένη Μπίστα, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 

8. Γιάννης Ρούσσος, Εκπ/κός Δρ. Πληροφορικής 

9. Τερέζα Φωτιάδου-Ζαχαρίου, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 

 

 

 

 

 

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε δημοσιευμένο άρθρο του 15ου Τεύχους, γράψτε 
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (αντικαθιστώντας όνομα ή ονόματα συγγραφέα/ων, 
τίτλο εργασίας και σελίδες δημοσίευσης): π.χ. 

Πέτσας, Ν. (2018). Πολιτική αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών στον Ηρόδοτο (VII 101-
104).  Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών - Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 15, 4-15. 
Ανακτήθηκε από http://www.erkyna.gr. 

 

 

* Η εικόνα του εξωφύλλου προέρχεται από γλυπτό που φιλοτέχνησε, το 2000, ο Σπύρος Γουργιώτης. 

https://papede.files.wordpress.com/2013/06/v-dimitropoulos-cv.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/04/biografy_ferentinos.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/04/cv-apostolopoulos.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/06/lagoudakos-cv1.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/04/cebbceb1ceb4ceb9ceaccf82.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/04/mpalta-cv.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/06/mpista-cv1.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/06/roussos-cv.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2013/06/fotiadou-cv.pdf
http://www.erkyna.gr/
https://papede.files.wordpress.com/2016/06/gourgiotis.pdf


 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 15ο, 2018 

Τεύχος 15ο  (2018) 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πολιτική αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών στον Ηρόδοτο (VII 101-104)  
Νικόλαος Α. Πέτσας σ. 4-15 

 
Ο πόλεμος στα αναλυτικά προγράμματα Ιστορίας του Λυκείου της περιόδου 1974-
1997 

 

Σοφία Αυγέρη σ. 16-26 

 
Όψεις της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη γλωσσική ετερότητα: Η 
περίπτωση των  Μουσουλμάνων της Θράκης και των Σλαβοφώνων της Μακεδονίας 

 

Κλεάνθης Παπαδόπουλος σ. 27-42 

 
Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO στην αξιολόγηση της δόμησης των εντολών σε 
περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού 

 

Δημήτριος Λαδιάς, Αριστοτέλης Μικρόπουλος, Ηλίας Πλεσιώτης, Αναστάσιος 
Λαδιάς 

σ. 43-52 

 

Η βία και η πολιτική του σχολείου   
Νίκος Μποζίνης  σ. 53-68 

 
Χαρισματικοί έφηβοι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερες δυσκολίες σε 
μια ιδιαίτερη ηλικία 

 

Δημήτριος Αλεξανδρής σ. 69-82 

 
Επιμορφωτική αναγκαιότητα - Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντικών στελεχών 
εκπαίδευσης από το πρίσμα των στελεχών  

 

Γεράσιμος Αντύπας σ. 83-110 

 
 
 

 



Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 15ο, 4-15, 2018 

Πολιτική αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών στον Ηρόδοτο (VII 
101-104) 

Νικόλαος Α. Πέτσας 
nikospetsas64@gmail.com  

 
Φιλόλογος, PhD, Med, MA, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Περίληψη. Αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί η 12η ενότητα του 
σχολικού εγχειριδίου των Ηροδότου Ιστοριών, που διδάσκεται στην Α΄ Γυμνασίου. Ο 
διάλογος ανάμεσα στον Ξέρξη και τον Δημάρατο αντικατοπτρίζει μια κατεξοχήν 
πολιτική διαφορά ανάμεσα στον απολυταρχισμό και στην ελευθερία. Πρόκειται 
ουσιαστικά για σύγκρουση δύο μορφών πολιτισμού στα όρια της Ευρώπης με την Ασία. 
Οι Πέρσες υπακούουν σε έναν απόλυτο δεσπότη, τον τρέμουν και τον προσκυνούν. Οι 
Έλληνες είναι ανεξάρτητοι, δρουν ελεύθερα και σέβονται πάνω απ᾿ όλα τον νόμο. Η 
ελευθερία αποτελεί γι᾿ αυτούς αξίωμα ζωής, που καθορίζει, όπως έχει επισημανθεί 
εύστοχα από την de Romilly, τη θεμελιώδη αυθεντικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Η 
συγκρότηση ομάδων από τους μαθητές, η ανάθεση μικροεργασιών, η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και η συζήτησή τους στην τάξη και η αξιοποίηση των ΤΠΕ συντελούν 
στην ουσιαστική προσέγγιση του θέματος. 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 

Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση. Ηροδότου Ιστορίες 

Διδακτική ενότητα: 12η (Βιβλίο έβδομο [VII] 101-104) 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες σε δύο συνεχόμενα δίωρα 

Χώρος: Το εργαστήριο πληροφορικής (1η και 2η διδακτική ώρα) και η αίθουσα διδασκαλίας 
(3η και 4η διδακτική ώρα) 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. & το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η συγκεκριμένη ενότητα του σχεδίου διδασκαλίας που προτείνεται εδώ και ο τρόπος 
προσέγγισής της βρίσκονται σε πλήρη συμβατότητα με τη συλλογιστική του Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 
303Β/13-03-2003: 3816-17) και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3809) του μαθήματος 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο, διότι: 

α) Ανταποκρίνονται σ’ εκείνες τις επιδιώξεις του Α.Π.Σ., που αφορούν την κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο ερμηνεύει ο Ηρόδοτος το ιστορικό γεγονός της σύγκρουσης Ελλήνων 
και Περσών. 

β) Συμβάλλουν στην κατανόηση του χώρου στον οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα και του 
χρόνου κατά τον οποίο εξελίσσονται. 

mailto:nikospetsas64@gmail.com
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γ) Προσφέρονται για την κατανόηση της ιστοριογραφικής αντίληψης του Ηροδότου, 
δηλαδή του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύει το ιστορικό γεγονός της σύγκρουσης ανάμεσα 
στους Έλληνες και τους Πέρσες, και για την εκτίμηση τόσο της πρώτης απόπειρας 
καταγραφής οικουμενικής ιστορίας και του ανθρωποκεντρικού της χαρακτήρα, όσο και της 
σύνδεσης της πολεμικής σύγκρουσης με την αντιπαράθεση του ασιατικού με τον ελληνικό 
κόσμο και λόγο: πολιτική-πολιτειακή, πολιτιστική-ιδεολογική σύγκρουση. 

δ) Βοηθούν στην εκτίμηση της αφηγηματικής τέχνης του Ηροδότου και στην αντίληψη της 
λογοτεχνικής αξίας του έργου. 

ε) Αποτελούν πρόσφορο πεδίο αξιοποίησης διαφορετικών εναλλακτικών υποστηρικτικών 
υλικών, όπως είναι οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο. 

στ) Ανταποκρίνονται στην ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και 
μάθησης, όπως είναι η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του κειμένου. 

ζ) Προσφέρονται για διαθεματική, διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από τα άλλα 
μαθήματα, όπως την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γεωγραφία κ.ά. 

Γενικός Σκοπός 

Να προσεγγίσουν οι μαθητές τον διάλογο Ξέρξη – Δημάρατου όχι ως διήγηση γεγονότων 
που συνέβησαν αλλά ως έκθεση βασικών αρχών της φιλοσοφίας του Ηροδότου για την 
ιστορία. Στον διάλογο δίνεται ανάγλυφα η αντίθεση στη νοοτροπία των δύο κόσμων, 
Ελληνικού και Περσικού, αλλά και ο αλαζονικός χαρακτήρας του Ξέρξη. 

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

Σε επίπεδο γνώσεων (Σπανάκου, 22007: 67) 

α) Να κατανοήσουν οι μαθητές τις διαφορές (πολιτικές, πολιτιστικές, ιδεολογικές) του 
ασιατικού/περσικού και του ελληνικού κόσμου (Μαρωνίτης, 1987: 18), όπως αυτές 
εκφράζονται από τον Ξέρξη και τον Δημάρατο αντίστοιχα. Η αντιπαράθεση του κόσμου της 
Ανατολής με τον κόσμο των ελληνικών πόλεων-κρατών στο ζήτημα της εξουσίας δεν 
αποτελεί απλώς ένα σημαντικό δομικό στοιχείο αλλά το κρίσιμο ερμηνευτικό δεδομένο για 
τον Ηρόδοτο (Cartledge, 2004: 288). 

β) Να γνωρίσουν τους δύο συνομιλητές, τον Δημάρατο και, ιδίως, τον Ξέρξη (Αλιφέρης, 
1987: 24), που πρωταγωνιστεί στην τελευταία και πιο δραματική σελίδα των 
ελληνοπερσικών πολέμων. 

γ) Να κατανοήσουν τη λειτουργία του διαλόγου Ξέρξη – Δημάρατου στο ηροδότειο έργο, το 
γεγονός δηλαδή ότι λειτουργεί επιβραδυντικά (Ρεγκάκος, 2009: 115) στον αφηγηματικό 
ρυθμό του έβδομου βιβλίου.  

δ) Να εκτιμήσουν τον διάλογο ως αφηγηματική τεχνική του ιστορικού. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

α) Να ασκηθούν οι μαθητές στην ηθογραφία των προσώπων του διαλόγου, αξιοποιώντας 
στοιχεία του κειμένου. 

β) Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

γ) Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, τη συνδυαστική σκέψη, 
την ανάληψη ρόλων, την άσκηση της προφορικότητας. 
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Σε επίπεδο στάσεων 

Να διακρίνουν οι μαθητές στο κείμενο αξίες που προβάλλει καθένας από τους δύο 
συνομιλητές: υλική ισχύς και δεσποτισμός από τη μια, αρετή, ελευθερία και νόμος από την 
άλλη, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τη δράση των προσώπων 
(Αλιφέρης, 1987: 29), και να τις παραβάλλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές. 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιούνται εργαλεία που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ενδείκνυνται το εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου 
«ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του Μιχάλη Δήμου, 
Σχολικού Συμβούλου, καθώς και έγκυρες μηχανές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. 
Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα 
ποιοτικής βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από τα νέα μαθησιακά 
περιβάλλοντα που διαμορφώνουν. Εξυπηρετούν την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, 
όπως η επίλυση προβλήματος, η επικοινωνία και η συνεργασία καθώς και η μαθητική 
δημιουργία σ᾿ ένα περιβάλλον κριτικής μάθησης. Εξάλλου, οι σημερινοί νέοι είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, ενώ η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
αφενός αποτελεί παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και αφετέρου συνιστά μια νέα 
δυναμική εξέλιξη στη μαθησιακή τους προσπάθεια (Θεοφιλίδης, 2009: 85). Για την 
υλοποίηση του σεναρίου χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο, φορητοί υπολογιστές, 
διαδραστικός πίνακας. 

Προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία 

«Η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να είναι εποικοδομητική (J. Piaget), ενεργητική και 
ανακαλυπτική (J. Bruner), να βασίζεται στην αυθεντική μάθηση και εμπειρία, και ο 
εκπαιδευτικός να έχει τον ρόλο του συντονιστή, του εμψυχωτή και του καθοδηγητή στη 
διαδικασία της ανακάλυψης (J. Bruner). Βασικό άξονα της σύγχρονης διδακτικής πρέπει να 
αποτελεί και η συμμετοχική – συνεργατική μάθηση και, επομένως, μια διδασκαλία 
προσεκτικά οργανωμένη πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και 
ευρύτερα την κοινωνική αλληλεπίδραση (L. Vygotsky)» (Βακαλούδη, 2012: 52-3). Το 
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόζει κυρίως τη συνεργατική μέθοδο αλλά και τη 
συζήτηση, την αξιοποίηση κατάλληλων και στοχευμένων ερωτήσεων και την ιδεοθύελλα, 
χρησιμοποιεί τεχνικές της βιωματικής μάθησης, όπως είναι η δραματοποίηση και το 
παιχνίδι ρόλων, και αξιοποιεί τις ΤΠΕ, στον βαθμό που αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν. 
Δίνεται έμφαση στην ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών για την 
παραγωγή της γνώσης, παρά στη μονόπλευρη μετάδοσή της από τον διδάσκοντα. 

Ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης 

Φάσεις διδασκαλίας 

1η φάση διδασκαλίας (1η διδακτική ώρα): θεματική πλαισίωση της ενότητας 

Η διδασκαλία ξεκινά με την ένταξη της ενότητας στο έβδομο βιβλίο των Ιστοριών του 
Ηροδότου, παρουσιάζοντας συνοπτικά το περιεχόμενο των προηγούμενων κεφαλαίων. 

Ενδιαφέρουσα ως εναλλακτικός τρόπος αφόρμησης είναι η πρόταση (Κακριδή, 21978: 198), 
για να προετοιμαστούν τα παιδιά ψυχολογικά για τον διάλογο και για να δουν ανάγλυφα, 
μέσα από τα ίδια τα κείμενα, πόσο ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες τη μοίρα τους 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/272/1/Irodotou-A-B_pidx001132.zip
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μέσα στο πέρασμα των αιώνων μένει πάντοτε ο ίδιος (Βουγιούκας & Κουτσούρης, 1999: 
62), να διαβαστεί από τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη η απάντηση που 
έδωσε, το 1825, λίγο πριν από τη μάχη στους Μύλους, στην απορία του Γάλλου ναυάρχου 
de Rigny πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ με τόσο αδύναμες 
θέσεις. Το κείμενο του Μακρυγιάννη μπορούμε να το παρουσιάσουμε στον διαδραστικό 
πίνακα αναζητώντας το στο διαδίκτυο. 

2η φάση διδασκαλίας (1η διδακτική ώρα): Πρώτη ανάγνωση του κειμένου 

Ο φιλόλογος αναλαμβάνει να κάνει την πρώτη ανάγνωση του κειμένου. Ακολουθεί η 
σημασιολογική διευκρίνιση των άγνωστων για τους μαθητές λέξεων και η περιληπτική 
απόδοση του νοήματος της ενότητας από έναν μαθητή. Αξιοποιούμε τους πλαγιότιτλους 
της υπό διδασκαλία ενότητας συνδέοντάς τους νοηματικά με τα θεματικά κέντρα της. 
Έπεται η καταγραφή των κύριων σημείων της ενότητας στον πίνακα: 

Τόπος: Δορίσκος της Θράκης, κοντά στις εκβολές του ποταμού Έβρου. 

Χρόνος: Άνοιξη του 480 π. Χ. 

Πρόσωπα: Ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης και ο πρώην βασιλιάς της Σπάρτης Δημάρατος. 

Θέμα: Ο διάλογος των δύο ανδρών. 

3η φάση διδασκαλίας (2η διδακτική ώρα): Διάκριση ομάδων και διανομή ρόλων στα μέλη 
της κάθε ομάδας 

Στη συνέχεια της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες κατά προτίμηση 
των τεσσάρων ατόμων. Ο αριθμός των ομάδων αλλά και των μελών τους εξαρτάται από τον 
αριθμό των μαθητών του τμήματος. Η επιλογή του θέματος των ομάδων γίνεται από τον 
εκπαιδευτικό και πρέπει να είναι σε αντιστοιχία και με το γνωστικό επίπεδο κάθε ομάδας, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να λειτουργήσει ομαδοσυνεργατικά. Στο 
συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές χωρίζονται μόνοι τους σε επτά (7) τριμελείς ή 
τετραμελείς ομάδες, οι οποίες αναλαμβάνουν να προσεγγίσουν διαφορετικές πτυχές του 
κειμένου ανάλογα με το φύλλο εργασίας τους, το οποίο είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο της 
τάξης, και σε μία (1) διμελή, που θα παρουσιάσει δραματοποιημένο τον διάλογο. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η ολιστική θεώρηση του κειμένου 
μέσα στη σχολική τάξη. 

Πρώτη ομάδα Ψυχολόγων: Αναλαμβάνουν να καταγράψουν τα ηθογραφικά στοιχεία του 
Ξέρξη με βάση στοιχεία του κειμένου, δηλαδή να εντοπίσουν στοιχεία που αφορούν τις 
σκέψεις, τις δράσεις, τα συναισθήματα, τις αξίες, τις ιδέες και τη συμπεριφορά του 
προσέχοντας για παράδειγμα, τη διπλή επανάληψη του χρονικού επιρρήματος «τώρα» 
στην αρχή του κεφ. 101 και το διπλό γέλιο του Ξέρξη (κεφ. 103 και 105) μετά τα λόγια του 
Δημάρατου. Για να σχηματίσουν μια πρώτη εντύπωση για τον χαρακτήρα του Πέρση 
βασιλιά, μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου και διαβάζουν ορισμένα 
αποσπάσματα από το έβδομο βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου, κυρίως σχετικά με τη 
ζεύξη του Ελλησπόντου και το μαστίγωμα της θάλασσας. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να τονίσουν πως ο Πέρσης βασιλιάς χαρακτηρίζεται 
από αλαζονεία, βεβαιότητα παντοδυναμίας, περιφρόνηση προς τον νόμο και προς την αξία 
της ελευθερίας.  

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/seferis_makrygiannis_3.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B120/HTML/g02-web/htms/sel_kserksis.htm
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Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να επισημάνουν πως στην αρχή του κεφ. 
101 ο Ξέρξης υποβάλλει «τώρα» την ερώτηση στον Δημάρατο αν θα τολμήσουν οι Έλληνες 
να του αντισταθούν. Η διπλή επανάληψη του χρονικού επιρρήματος ως αφετηρίας έναρξης 
του διαλόγου οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ξέρξης είναι επηρεασμένος από την 
καταμέτρηση και επιθεώρηση στρατού και στόλου που προηγήθηκε στον Δορίσκο και έχει 
τη βεβαιότητα πως κανείς δεν θα τολμούσε να του αντισταθεί. Γι᾽ αυτό τον λόγο η ερώτηση 
που υποβάλλει στον Δημάρατο αποτελεί μορφή των ρητορικών ερωτήσεων (σχήμα 
υποφοράς και ανθυποφοράς), από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ξέρξης δίνει αμέσως μετά 
απάντηση: «Γιατί, όπως πιστεύω … δε θα ᾽ναι σε θέση ν᾽ αντιμετωπίσουν την επίθεσή μου». 
Θέλει όμως να ακούσει τη γνώμη και του Δημάρατου, ο οποίος επίσης πρέπει να 
παρακολούθησε την επιθεώρηση στρατού και στόλου στον Δορίσκο, για να επαληθεύσει 
τυπικά από έναν πρώην αντίπαλό του την άποψή του, ουσιαστικά όμως για να ακούσει 
αυτό που θέλει να ακούσει, να ευχαριστηθεί και να αυτοεπιβεβαιωθεί μέσω της κολακείας. 
Στον Ξέρξη δεν κυριαρχεί μόνο η λογική αλλά και το συναίσθημα, γι᾽ αυτό δεν πείθεται από 
τον Δημάρατο και θα υποστεί τις συνέπειες. 

Ακόμη, αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να προσέξουν πως ο Ξέρξης δεν διστάζει να 
ειρωνευτεί προκλητικά τον Δημάρατο, γιατί βρίσκεται σε αναμφισβήτητη θέση ισχύος (κεφ. 
103): «Και μάλιστα, αν όλοι οι πολίτες σας έχουν την αξιοσύνη που τους αποδίδεις, ε, εσύ 
σαν βασιλιάς τους πρέπει, σύμφωνα με τους νόμους σας, ν᾽ αντιμετωπίσεις διπλάσιους 
αντιπάλους». 

Αξιολογείται, τέλος, η ικανότητα των μαθητών να παρατηρήσουν πως το διπλό γέλιο του 
Ξέρξη (κεφ. 103 και 105) μετά τα λόγια του Δημάρατου συμβολίζει την ύβρη του Πέρση 
βασιλιά και την επικείμενη τιμωρία του. Η περιφρόνηση προς το πρόσωπο του συνομιλητή 
του, ο οποίος προειδοποιεί τον βασιλιά για την επερχόμενη πτώση, δείχνει πως ο Ξέρξης 
βαδίζει προς την καταστροφή του. Το γέλιο του Ξέρξη θυμίζει το γέλιο των μνηστήρων στην 
Οδύσσεια (υ, 345-7 και υ, 358), που δεν άργησε να μετατραπεί σε θρήνο. 

Δεύτερη ομάδα Ψυχολόγων: Αναλαμβάνουν να καταγράψουν τα ηθογραφικά στοιχεία του 
Δημάρατου με βάση στοιχεία του κειμένου, δηλαδή να εντοπίσουν στοιχεία που αφορούν 
τις σκέψεις, τις δράσεις, τα συναισθήματα, τις αξίες, και τη συμπεριφορά του προσέχοντας, 
για παράδειγμα, την εναρκτήρια ερώτησή του στον Ξέρξη (κεφ. 101), πώς αντιμετωπίζει την 
πρόκληση που του είχε απευθύνει στο κεφ. 103 ο Πέρσης βασιλιάς και τον τρόπο με τον 
οποίο σταματά τη συζήτηση με τον Ξέρξη στο τέλος του κεφ. 104. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να προσέξουν, με βάση το κείμενο, πως ο 
Δημάρατος με την εναρκτήρια ερώτησή του στον Ξέρξη (κεφ. 101) : «Βασιλιά μου, να σου 
πω την αλήθεια ή λόγια που θα σου δώσουν χαρά να τ᾽ ακούσεις;» παρουσιάζεται να 
γνωρίζει την ανθρώπινη ψυχολογία χρησιμοποιώντας μια τυπική έκφραση, με την οποία οι 
σύμβουλοι του Μεγάλου Βασιλιά εισάγουν τις απόψεις τους. Είναι πικραμένος λόγω της 
άδικης συμπεριφοράς των συμπατριωτών του απέναντί του αλλά και αντικειμενικός, διότι 
δεν διστάζει να πλέξει το εγκώμιο των Λακεδαιμονίων (κεφ. 104), μολονότι το ατομικό του 
συμφέρον του υπαγορεύει να επιθυμεί την ήττα της πατρίδας του. Ακόμη, είναι εύστροφος, 
όπως καταδεικνύουν αφενός το γεγονός ότι απορρίπτει με λεπτή ειρωνεία (κεφ. 104: «κι 
όσο είναι στο χέρι μου ούτε καν θα μονομαχούσα») την πρόκληση που του είχε απευθύνει 
στο κεφ. 103 ο Πέρσης βασιλιάς και αφετέρου ο διπλωματικός τρόπος με τον οποίο, στο 
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τέλος του κεφ. 104, σταματά τη δυσάρεστη συζήτηση και ταυτόχρονα εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του στον Πέρση βασιλιά. 

Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο Ηρόδοτος παρουσιάζει με ευνοϊκό τρόπο τη μορφή 
του εξορισμένου από τους συμπολίτες του βασιλιά Δημάρατου, αν και αυτός, προδίδοντας 
στην ουσία την Ελλάδα, βρήκε μια νέα ταυτότητα αρχικά ως υποτελής του Δαρείου (VI 70) 
και αργότερα ως σύμβουλος του Ξέρξη κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον της 
Ελλάδας (Bichler & Rollinger, 2006: 128; How & Wells, 1980: 348; Romm, 2004: 205). 

Πρώτη ομάδα Φιλολόγων: Αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τη χρήση του διαλόγου ως 
αφηγηματικής τεχνικής του Ηροδότου στη συγκεκριμένη ενότητα. Μπαίνουν στο Ψηφιακό 
Σχολείο, για να θυμηθούν όσα διδάχθηκαν για τον διάλογο ως αφηγηματική τεχνική στην 
Οδύσσεια. 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να επισημάνουν πως ο Ηρόδοτος δεν διατυπώνει 
στην ενότητα αυτή τις σκέψεις του σε ευθύ λόγο· αντίθετα, χρησιμοποιεί μια τεχνική μη 
αναμενόμενη για ιστορικό κείμενο, τον διάλογο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, 
διότι φωτίζει το ήθος των προσώπων, τη νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης τους, τις αξίες, τον 
κόσμο που αντιπροσωπεύουν, χωρίς να απομακρύνεται από την κύρια γραμμή εξιστόρησης 
(Σπανάκου, 22007: 68). Επίσης, ο διάλογος μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα 
ιστορικά γεγονότα και το κείμενο κερδίζει σε αληθοφάνεια και ζωντάνια. Βέβαια, είναι 
πολύ πιθανό το υλικό της συζήτησης ανάμεσα στον Ξέρξη και στον Δημάρατο ή σε άλλους 
βασικούς συμβούλους του Πέρση βασιλιά, όπως ήταν ο Αρτάβανος ή η Αρτεμισία, να το 
έχει αναπλάσει ή ανακατασκευάσει ο ίδιος ο Ηρόδοτος λόγω της μεσολάβησης πενήντα 
ετών από τους Περσικούς Πολέμους έως τη συγγραφή των Ιστοριών (Sancisi-Weerdenburg, 
2007: 526). Αξίζει να υπογραμμιστεί πως δεν διαλέγονται απλώς ο Ξέρξης και ο Δημάρατος, 
αλλά δύο αντίθετοι κόσμοι, που δεν μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. 

Δεύτερη ομάδα Φιλολόγων: Αναλαμβάνουν να εξηγήσουν την επιλογή του Δημάρατου ως 
συνομιλητή του Ξέρξη. Μπαίνουν στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και διαβάζουν από το έβδομο βιβλίο των 
Ιστοριών του Ηροδότου έναν ανάλογο διάλογο (κεφ. 234-5 και 237) ανάμεσα στον Ξέρξη 
και τον Δημάρατο μετά τη μάχη των Θερμοπυλών. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να επισημάνουν πως ο Δημάρατος επιλέγεται ως 
συνομιλητής του Ξέρξη, διότι αντιπροσωπεύει τον κόσμο με τον οποίο θα συγκρουστεί ο 
βασιλιάς των Περσών, την Ελλάδα, και επιπλέον είναι Λακεδαιμόνιος. Το γεγονός ότι ο 
Δημάρατος έχει προδώσει την πατρίδα του τον καθιστά κατάλληλο για τον έπαινο της 
Σπάρτης και της Ελλάδας, διότι ενεργεί κατ᾽ αυτόν τον τρόπο παρά το μίσος του για τους 
Λακεδαιμόνιους που τον εκθρόνισαν, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει αρχικά στην αυλή 
του Δαρείου ως σύμβουλός του και αργότερα του Ξέρξη. Έτσι, ο λόγος του αποκτά 
αντικειμενικότητα και πειστικότητα. Επίσης, με τους Λακεδαιμονίους θα συγκρουστεί 
αρχικά ο Ξέρξης στις Θερμοπύλες (μέσα Αυγούστου του 480 π. Χ.) θέτοντας σε δοκιμασία 
την εμπιστοσύνη του στην αναμφισβήτητη αριθμητική υπεροχή του (Σπανάκου, 22007: 68). 

Πρώτη ομάδα Πολιτικών Επιστημόνων: Αναλαμβάνουν να ανιχνεύσουν στο κείμενο, 
σημειώνοντας τις αντίστοιχες λέξεις και φράσεις, στοιχεία που αφορούν την πολιτική 
ιδεολογία του ασιατικού/περσικού κόσμου. Μπαίνουν στον ιστοχώρο Ελληνικός Πολιτισμός 
και διαβάζουν το σχετικό με τις ιδέες του Ηροδότου κεφάλαιο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A115/463/3052,12288/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A115/463/3052,12288/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=194
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=194
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
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Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να παρουσιάσουν τον Ξέρξη ως τον χαρακτηριστικό 
εκπρόσωπο του δεσποτισμού της Ανατολής (Τσολάκης, 1999, 76), της απόλυτης μοναρχίας. 
Δύο είναι οι λόγοι που αμφισβητεί την άποψη του Δημάρατου (Dihle, 1998: 49). Πρώτον, 
πιστεύει στην αριθμητική – υλική υπεροχή (στο κεφ. 103 προβάλλει τη συντριπτική 
αναλογία των Περσών έναντι των Ελλήνων θεωρώντας αδιανόητη την προβολή αντίστασης 
από τους δεύτερους στους πρώτους). Και δεύτερον, θεωρεί το μαστίγιο και τον φόβο που ο 
ίδιος προκαλεί ως τα αποτελεσματικότερα μέσα, για να εξασφαλίσει την απόλυτη υποταγή 
των υπηκόων του (κεφ. 103: «να ᾽ναι καλά το μαστίγιο που θα τους ανάγκαζε»). Συνεπώς, 
μαστίγιο και φόβος αποτελούν το ιδεολογικό – πολιτικό υπόβαθρο του κόσμου της Ασίας. 
Τα πάντα είναι ζήτημα διαταγής ενός ανθρώπου και τυφλής υποταγής των πολλών 
(Μαρωνίτης, 1964:76). Οι βάρβαροι πολεμούν, διότι φοβούνται, κάτω από το κράτος της 
βίας. Κυριαρχεί η ανατολίτικη νοοτροπία της τυφλής υπακοής στον αφέντη. Ο Ξέρξης 
βλέποντας τους Σπαρτιάτες ως άτομα και μετρώντας αριθμούς σκέπτεται με όρους της 
φύσης («δίκαιο του ισχυρού») (Raaflaub, 2007: 164). Παραβλέπει τη σημασία των 
πολιτικών θεσμών (νόμοι, ελευθερία) στην αντίσταση των Ελλήνων κατά των Περσών. 
Ακόμη, ο Πέρσης βασιλιάς προβάλλει το επιχείρημα πως η ελευθερία αποτελεί για τους 
Έλληνες μειονέκτημα (εννοεί την ελευθερία ως τη δυνατότητα να κάνει κάποιος ό, τι θέλει), 
γεγονός που τους προκαλεί χαλάρωμα (κεφ. 103). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να καταγραφεί μια διαφορετική άποψη (Asheri & Lloyd, 2010: 212): 
στον διάλογο Ξέρξη και Δημάρατου: η αντιδιαστολή Περσίας και Σπάρτης δεν αναφέρεται 
στη διαφορά δεσποτισμού και ελευθερίας, αλλά μάλλον στα προσωπικά εξουσιαστικά 
χαρακτηριστικά ενός αυταρχικού δυνάστη σε αντίστιξη προς την απρόσωπη και αυστηρή 
φύση της έννομης τάξης. 

Δεύτερη ομάδα Πολιτικών Επιστημόνων: Αναλαμβάνουν να ανιχνεύσουν στο κείμενο, 
σημειώνοντας τις αντίστοιχες λέξεις και φράσεις, στοιχεία που αφορούν την πολιτική 
ιδεολογία του ελληνικού/σπαρτιατικού κόσμου. Μπαίνουν στον ιστοχώρο Ελληνικός 
Πολιτισμός και διαβάζουν το σχετικό με τις ιδέες του Ηροδότου κεφάλαιο. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να προσέξουν πως ο Δημάρατος εκπροσωπεί τον 
ελληνικό κόσμο της πολιτικής ελευθερίας, του νόμου και της αρετής. Παραδέχεται πως η 
πενία χαρακτηρίζει τους Έλληνες, χάρη όμως στην αρετή, η οποία αποκτήθηκε με τη σοφία 
και τον νόμο, αγωνίζονται εναντίον της πενίας και του δεσποτισμού (κεφ. 102). Tο μάθημα 
από την ελληνική νίκη δείχνει το ηθικό πλεονέκτημα που παρέχει η φτώχεια (De Romilly, 
2007: 50). Tη φτώχεια οι Έλληνες την καταπολεμούν με τις ποικίλες δεξιότητες, τις 
πρακτικές γνώσεις και την εργατικότητα. Σχετικά με τον δεσποτισμό, η αρετή βοηθάει τους 
Έλληνες να υψωθούν σε ελεύθερες προσωπικότητες και να πραγματώνουν το σωστό από 
ελεύθερη βούληση και όχι γιατί τους το επιβάλλει με τη βία κάποιος άλλος. Γι᾽ αυτό τον 
λόγο απορρίπτουν τις προτάσεις του Ξέρξη, οι οποίες αποσκοπούν στην υποδούλωση της 
Ελλάδας (κεφ. 102). Είναι προφανές το διαφορετικό νόημα που δίνουν στην ελευθερία ο 
Ξέρξης και ο Δημάρατος: για τον πρώτο σημαίνει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος ό, τι 
θέλει, ενώ για τον δεύτερο την εκούσια υπακοή κάποιου στον νόμο, τον οποίο όμως ορίζει 
ο ίδιος ο ελεύθερος άνθρωπος, οι επιταγές του είναι πάντα ίδιες και δεν εξαρτώνται από τις 
εκάστοτε διαθέσεις του δεσπότη (Dihle, 1998: 50). Η ελευθερία αποτελεί για τον Ηρόδοτο 
τη λυδία λίθο της αξίας ενός πολιτεύματος (Μαρκιανός, 1994:52). Ο νόμος είναι ένας 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
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κανόνας που ενδυναμώνει την κοινότητα, επιβάλλεται από μόνος του και στον οποίο όλοι 
υπακούουν με απόλυτη αφοσίωση χωρίς περιθώρια άλλης επιλογής και δράσης 
(Μαρκιανός, 1978: 56; Raaflaub, 2007: 164). Άλλωστε, εξαιτίας αυτού του κυρίαρχου νόμου, 
που υψώνεται πάνω απ᾽ όλους τους βασιλείς, είχε εκπέσει ο Δημάρατος από τη βασιλεία 
(Romm, 2004: 202). Τα σχετικά γεγονότα εκθέτει ο Ηρόδοτος στο έκτο βιβλίο των Ιστοριών 
του, στα κεφ. 61-71. 

Ομάδα Γεωγράφων: Αναλαμβάνουν να εντοπίσουν στον χάρτη τα γεωγραφικά ονόματα 
που αναφέρονται στην περίληψη των προηγούμενων κεφαλαίων του έβδομου βιβλίου του 
Ηροδότου αλλά και στα κεφ. 101-104 (π.χ. Θερμοπύλες, Μαραθώνας, Ελλήσποντος, Αθήνα, 
Σάρδεις, Δορίσκος, Σπάρτη), να προσδιορίσουν την έκταση της περσικής αυτοκρατορίας σε 
σχέση με την Ελλάδα (χάρτης 1 στη σ. 41 του σχολικού βιβλίου) και να παρουσιάσουν την 
πορεία του Ξέρξη από τα Σούσα ως τον Δορίσκο (χάρτης 2 στη σ. 57 του σχολικού βιβλίου). 
Επίσης, καλούνται να συγκρίνουν την έκταση της περσικής αυτοκρατορίας με την 
αντίστοιχη της Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψη και τα αριθμητικά στοιχεία του κειμένου 
της ενότητας να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους. Οι μαθητές της ομάδας των 
Γεωγράφων αξιοποιώντας το διαδίκτυο εντοπίζουν τον χάρτη της Περσικής αυτοκρατορίας. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να επισημάνουν πως η περσική αυτοκρατορία 
καταλαμβάνει μια τεράστια, αχανή έκταση, πολλαπλάσια της ελληνικής. Ο Ξέρξης, ως 
επικεφαλής της στρατιάς του, έχει να διανύσει μία μεγάλη και δύσκολη πορεία. Διαθέτει 
συντριπτική σε σχέση με τους Έλληνες υπεροχή, τόσο αριθμητική όσο και πλούτου, γεγονός 
που του δημιουργεί τη βεβαιότητα της σίγουρης επικράτησής του. 

Ομάδα Ηθοποιών: Θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τη δραματικότητα του διαλόγου 
αυτής της ενότητας αξιοποιώντας όσα στοιχεία του κειμένου παραπέμπουν σε 
σκηνοθετικές οδηγίες. Μπαίνουν στον Οδηγό εκπαιδευτικού για το Θέατρο και από τη σ. 21 
διαβάζουν την παράγραφο που αναφέρεται στα παραγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας και 
στην επικοινωνιακή περίσταση. Πρόκειται ίσως για την ομάδα με το ευκολότερο θέμα, γι’ 
αυτό και προσφέρεται για «αδύνατους» μαθητές. 

4η φάση διδασκαλίας (2η διδακτική ώρα): Επεξεργασία της ενότητας από τους μαθητές 

Στη φάση αυτή οι μαθητές συνεργάζονται, για να δημιουργήσουν την παρουσίασή τους. Ο 
φιλόλογος δρα συμβουλευτικά, καθοδηγώντας τις ομάδες, λύνοντας απορίες και 
βοηθώντας στην αίσθηση του χρόνου εκ μέρους των μαθητών. Η μέθοδος διδασκαλίας 
είναι μαθητοκεντρική, δηλαδή η γνώση παράγεται από τους μαθητές, που βοηθιούνται 
διακριτικά από τον εκπαιδευτικό να την «ανακαλύψουν». Όλες οι ομάδες καταγράφουν τις 
απαντήσεις τους σε λογισμικό παρουσιάσεων PowerPoint. 

5η φάση διδασκαλίας (3η – 4η διδακτική ώρα): Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
εργασίας των ομάδων 

Μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας η κάθε ομάδα μέσω ενός εκπροσώπου της, 
τον οποίο η ίδια ορίζει, παρουσιάζει τα αποτελέσματά της, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 
σχολιάζουν, ρωτάνε, αμφισβητούν, συμπληρώνουν. Τελευταία η ομάδα των Ηθοποιών 
δραματοποιεί την ενότητα. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν ως θεατές και στο τέλος 
εκφράζουν την άποψή τους για την «παράσταση» και τους ηθοποιούς, προτείνοντας 
τεκμηριωμένα τρόπους βελτίωσής της. 

http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/maps/persianempire.html
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10833/1915_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%92%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%25B
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6η φάση διδασκαλίας (4η διδακτική ώρα): Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με τη συνοπτική 
παρουσίαση των κύριων σημείων της από τον φιλόλογο, την προσθήκη συμπληρωματικών 
στοιχείων και την ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών. Αν ο υπολειπόμενος χρόνος το 
επιτρέπει, μπορεί να γίνει ενοποίηση των ομαδικών εργασιών και ανάρτησή τους με 
λογισμικό ελεύθερης ανάρτησης στο ιστολόγιο της τάξης ως το ενιαίο τελικό προϊόν των 
παράλληλων δράσεων των ομάδων. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνει μια αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας του Ηροδότου με 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τις ομαδικές εργασίες και τις πρωτότυπες δραστηριότητες. 
Πρόκειται για μια «ευέλικτη» διδακτική πρόταση, με την έννοια της δυνατότητας 
τροποποίησης των δραστηριοτήτων και των φύλλων εργασίας ανάλογα με τη διαθέσιμη 
υλικοτεχνική υποδομή, τα χρονικά περιθώρια, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών κ.λπ. Οι 
γνωστικές απαιτήσεις του φιλολόγου πρέπει να είναι λελογισμένες και όχι υπέρμετρες, με 
δεδομένη την πίεση του χρόνου, τη μικρή ηλικία των μαθητών και την καινοτομία της 
διδακτικής μεθόδου. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί πως η 
υποενότητα «Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό» περιλαμβάνει 
κατά το μεγαλύτερο μέρος επεξεργασμένο υλικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσει ο διδάσκων κατά την παρουσίαση των ομαδικών εργασιών συμπληρώνοντας ή 
ενίοτε διορθώνοντάς τες, αλλά και ενδεικτικούς άξονες συζήτησης, γύρω από τους οποίους 
μπορούν να κινηθούν οι απαντήσεις των μαθητών. Η αξιολόγηση από τον καθηγητή αφορά 
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται κάθε ομάδα, το έργο που παράγει και τον βαθμό 
υλοποίησης των στόχων που έχουν ήδη τεθεί. Οι εμπειρίες των μαθητών στη συγκρότηση 
και λειτουργία ομάδων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Επίσης, θεωρείται δεδομένο πως οι μαθητές 
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την είσοδο και πλοήγησή τους στο διαδίκτυο αλλά 
και για τη δημιουργία των ψηφιακών πόρων. 

Οι Ηροδότου Ιστορίες διδάσκονται κανονικά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο 
δίωρο, εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από την 1η Μαρτίου 
μέχρι τον Μάιο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ωστόσο, η σχολική 
πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: Ο Ηρόδοτος διδάσκεται ─ αν διδάσκεται ─ στην 
Α΄ Γυμνασίου περιθωριοποιημένος από την ομηρική Οδύσσεια. Ο διαθέσιμος χρόνος μετά 
τη διδασκαλία της εισαγωγής (χρειάζονται τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες) για ορισμένες 
μόνο ενότητες του βιβλίου είναι ουσιαστικά ελάχιστος και απαιτείται αυστηρός 
προγραμματισμός και μεγάλη οικονομία χρόνου για τη συνεπή και σοβαρή διδασκαλία 
τους. Συνεπώς, η ασφυκτική πίεση του χρόνου ενδεχομένως να επηρεάσει την εφαρμογή 
του συγκεκριμένου σεναρίου, με την έννοια ότι ούτε ο διδάσκων θα είναι όσο θα πρέπει 
αναλυτικός λ.χ. στη χωροταξική και θεματική πλαισίωση της ενότητας ή στις οδηγίες του για 
τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας ούτε οι μαθητές θα διαθέτουν πολύ χρόνο για την 
επεξεργασία τους. 

Θα μπορούσε το σενάριο να μετασχηματιστεί στα πλαίσια μιας διαθεματικής εργασίας με 
θέμα την έννοια της ελευθερίας, όπως υποδεικνύεται στο σχολικό εγχειρίδιο, σ. 68. Σ’ αυτή 
την περίπτωση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κατευθύνονται σε συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες για την αναζήτηση υλικού σχετικά με την ελευθερία σε άλλα χωρία των 
Ιστοριών του Ηροδότου, σε άλλα ποιητικά και πεζά κείμενα της αρχαιοελληνικής και 
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νεοελληνικής λογοτεχνίας, σε δημοσιογραφικά κείμενα με αφορμή κάποιο γεγονός της 
επικαιρότητας κ.λπ. Μια όμως τέτοιου είδους προσέγγιση στη συγκεκριμένη ενότητα του 
Ηροδότου θα παρουσίαζε αισθητές αποκλίσεις από τους διδακτικούς στόχους που 
καταγράφονται στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σ. 67, θα προϋπέθετε τη διάθεση περισσότερων 
διδακτικών ωρών στη συγκεκριμένη ενότητα (στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σ. 9, και στις 
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο 
για το σχολικό έτος 2018-2019, σ. 134) υποδεικνύεται η διάθεση μίας μόνο διδακτικής 
ώρας) και θα παρουσίαζε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, οπότε θα ήταν προτιμότερο η 
συγκεκριμένη διαθεματική προσέγγιση να ανατεθεί στους μαθητές ως κατ’ οίκον εργασία. 
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Παράρτημα 

Αξιολόγηση - Κατ᾿ οίκον εργασίες 

Με τις κατ᾿ οίκον εργασίες οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν 
αποτελεσματικότερα όσα διδάχθηκαν στο σχολείο, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη, να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες, να ενθαρρυνθούν να διαθέτουν ένα μέρος του ελεύθερου 
χρόνου τους για εξωσχολική αναζήτηση της γνώσης. Επιπλέον, ο καθηγητής μπορεί να 
ελέγχει καλύτερα τον βαθμό εμπέδωσης των γνώσεων από τους μαθητές, να τους αξιολογεί 
αντικειμενικότερα αλλά και να αυτοαξιολογείται, με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής-
μαθησιακής πράξης Αναφέρουμε ενδεικτικά τρεις κατ᾿ οίκον εργασίες με τη μορφή φύλλων 
εργασίας, μία από τις οποίες μπορεί να επιλέξει κάθε μαθητής. 

1ο Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Αρχείου Καβάφη και επιλέγουν διαδοχικά τους 
συνδέσμους: Ποιήματα Αναγνωρισμένα > Ο Δημάρατος (ανάγνωση). Μετά την ακρόαση 
του ποιήματος (ανάγνωση Γ. Π. Σαββίδη και Μίμη Σουλιώτη) απαντούν γραπτώς στην 
ερώτηση: Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τον Δημάρατο ο Καβάφης βρίσκεται σε 
συμφωνία ή σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο Ηρόδοτος; 
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Προσέχουμε τη χρήση του επιθέτου: μεγάλη (στ. 9), το οποίο χαρακτηρίζει ποιοτικά την 
αδικία σε βάρος του Δημάρατου, και του επιθέτου: ραδιούργον (στ. 22), το οποίο δεν 
αποδίδει μόνο ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό στον Λεωτυχίδη, αλλά και εκφράζει την αιτία 
της φυγής του Δημάρατου. Για τον λόγο αυτό είναι συναισθηματικά φορτισμένο και 
υποκρύπτει πάθος και εκδικητικότητα. Επίσης, την αναφορά στη μεθόδευση καθαίρεσης 
του Δημάρατου από τον Κλεομένη και τη βαριά προσβολή του από τον Λεωτυχίδη (στ. 10-
16), εξαναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τη Σπάρτη και να καταφύγει στον Δαρείο. Η 
ηθελημένη ασάφεια και αοριστία των τελευταίων στίχων, με τις αλλεπάλληλες κοφτές 
αρνήσεις των τελευταίων στίχων, αποδίδει εύστοχα τη σύγχυση στην καρδιά του 
Δημάρατου, που αποτελεί σύμβολο αδικημένου από την πατρίδα του, αλλά δεν είναι και 
αδίστακτος προδότης. 

2ο Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και επιλέγοντας 
διαδοχικά τους συνδέσμους: ΨΗΦΙΔΕΣ > ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ > 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ > ΗΡΟΔΟΤΟΣ > ΗΡΟΔ 8.113.1-8.120.1 διαβάζουν το κεφ. 118 του όγδοου 
βιβλίου του Ηροδότου, όπου ο Ξέρξης κατά το ταξίδι της επιστροφής του στην Ασία 
κινδύνεψε από θαλασσοταραχή και ο κυβερνήτης του πλοίου τον συμβούλευσε, για να 
ελαφρώσει το πλοίο, να ρίξει στη θάλασσα τους Πέρσες υπηκόους που τον συνόδευαν· ο 

http://www.kavafis.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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Ξέρξης τους ζήτησε να δείξουν ποιος νοιάζεται για τον βασιλιά του και εκείνοι τον 
προσκύνησαν και άρχισαν να πηδούν στη θάλασσα. Στη συνέχεια απαντούν γραπτώς στην 
ερώτηση: Σε τι διαφέρει η υπακοή των Περσών υπηκόων στον βασιλιά τους από την 
υπακοή των Λακεδαιμονίων στον «δεσπότην νόμον», τον οποίο τρέμουν πολύ περισσότερο 
απ᾽ ό, τι οι Πέρσες τον Ξέρξη, με βάση το VII 104; 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Ο νόμος επιβάλλει στους Σπαρτιάτες να αγωνιστούν μέχρις εσχάτων, για να διαφυλάξουν 
την ελευθερία τους, χωρίς να τους αφήνει περιθώρια άλλης επιλογής και δράσης. Η 
υποταγή τους στον δεσπότην νόμον δεν περιορίζει, αλλά διευρύνει την ελευθερία τους, 
αφού κάθε ενέργειά τους αποβλέπει στην πραγμάτωση της ελευθερίας ακόμη και με θυσία 
της ίδιας της ζωής τους. Αντίθετα, η υποταγή των Περσών στον νόμο του βασιλιά όχι μόνο 
περιορίζει, αλλά εκμηδενίζει κάθε περιθώριο ελευθερίας, καθώς πεθαίνουν όχι για την 
ελευθερία τους αλλά για τη ζωή του μονάρχη. Η διαφορά, λοιπόν, μεταξύ του περσικού και 
του σπαρτιατικού νόμου έγκειται κυρίως στον επιδιωκόμενο στόχο. 

3Ο
 Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές μπαίνουν στο εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ, Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και ακολουθούν τις εξής πορείες: 1) Από τη αρχική 
σελίδα επιλέγουν: Εκστρατεία του Ξέρξη > Πορεία του Ξέρξη και στη συνέχεια από τον 
Σελιδοδείκτη ενημερώνονται για τα βασικά σημεία των λόγων του Δημάρατου 2) Από την 
αρχική σελίδα επιλέγουν: Ο κόσμος του Ηροδότου, όπου βλέπουν τα πραγματικά και τα 
υποθετικά ταξίδια του Ηροδότου, και: Πινακοθήκη, όπου βλέπουν χάρτες σχετικούς με το 
σχήμα της γης κατά τον Ηρόδοτο και κατά τον Εκαταίο τον Μιλήσιο 3) Από την αρχική 
σελίδα περιηγούνται κατά βούληση στο λογισμικό. Στο τέλος καταγράφουν τις εντυπώσεις 
τους. 

4Ο
 Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές διαβάζουν τη μετάφραση του αποσπάσματος 251 DK του Δημόκριτου: «Η 
φτώχεια μέσα σε δημοκρατική πολιτεία είναι τόσο προτιμότερη από τη λεγόμενη ευημερία 
των τυραννικών καθεστώτων, όσο προτιμότερη είναι η ελευθερία συγκρινόμενη με τη 
σκλαβιά» και απαντούν γραπτώς στην ερώτηση: Να αναζητήσετε κοινά σημεία στις θέσεις 
του Δημόκριτου και του Ηροδότου και να τα σχολιάσετε. 

Παράμετροι αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό 

Αρχικά, επισημαίνονται τα κοινά σημεία ανάμεσα στα δύο κείμενα: Δημόκριτος: «η 
ελευθερία είναι προτιμότερη από τη δουλεία» - Ηρόδοτος VII 102: «δεν υπάρχει περίπτωση 
να δεχτούν [ενν. οι Λακεδαιμόνιοι] ποτέ τις προτάσεις σου που αποσκοπούν στην 
υποδούλωση της Ελλάδας» και VII 104: «Γιατί είναι βέβαια ελεύθεροι [ενν. οι 
Λακεδαιμόνιοι]». Επισημαίνουμε πως εξαίρεται η ιδέα της ελευθερίας, η οποία για τον 
Ηρόδοτο αποτελεί τη λυδία λίθο της αξίας ενός πολιτεύματος και δεν συμβιβάζεται με τον 
δεσποτισμό, τον οποίο ο ιστορικός καταδικάζει απερίφραστα, επειδή ακριβώς αναιρεί κάθε 
μορφή ελευθερίας. Αξίζει να τονιστεί πως για τον Ηρόδοτο η ελευθερία δεν είναι 
ασυμβίβαστη ούτε με την αθηναϊκή δημοκρατία ούτε με τη σπαρτιατική ολιγαρχία, γιατί 
δεν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ορισμένου πολιτεύματος. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα ο έπαινος της Αθήνας και της Σπάρτης, δύο διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, 
για τη συμβολή τους στους αγώνες των Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας κατά τους 
ελληνοπερσικούς πολέμους είναι απολύτως δικαιολογημένος. 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/272/1/Irodotou-A-B_pidx001132.zip
http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/272/1/Irodotou-A-B_pidx001132.zip
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Περίληψη. Η εισήγηση θα ασχοληθεί με το πώς παρουσιάζεται η έννοια του πολέμου στα 
αναλυτικά προγράμματα του γενικού Λυκείου από την έναρξη της μεταπολίτευσης και 
μέχρι την έναρξη της περιόδου Αρσένη ως υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα 
παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα χωρία των επίσημων ΦΕΚ, στα οποία εμφανίζεται η 
έννοια σε κάθε της μορφή και θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης του ιδεολογικού 
περιεχομένου των αναφορών στον Πόλεμο στα ΦΕΚ αλλά και των σχετικών αποσιωπήσεων 
και των ιδεολογικών σχημάτων. 

Λέξεις κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα, σχολική Ιστορία. 

Εισαγωγή 

Η μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων του ιστορικού μαθήματος παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν  ταυτόχρονα επίσημα, νομικά κείμενα, ΦΕΚ αλλά και οι 
προσανατολισμοί τους αντανακλούν την ιδεολογία των συντακτών τους, τις ανταγωνιστικές 
ομάδες που επενεργούν στη διαμόρφωσή τους και τη συναίνεση αλληλοσυγκρουόμενων 
συμφερόντων.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανήκει στη σφαίρα της λεγόμενης επίσημης γνώσης. Με τον όρο 
νοείται ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι κυρίαρχες- ηγεμονικές αξίες δίδονται στους 
μαθητές και τους καθιστούν ικανούς να δουν τον κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο ( Luke, 
1995: 3-48).  

Το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί τη μετάφραση της επίσημης γνώσης και την 
έκφρασή της στο σχολείο, με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με αυτό που ο Bernstein 
ονομάζει ισχύουσα και ισχυρή γνώση (Bernstein, 1974: 203). Αποτελεί μάλιστα βασικό 
συστατικό στοιχείο της επίσημης γνώσης ομού με το σχολικό εγχειρίδιο (Fairclough, 2001: 121). 
Ο Young επίσης τονίζει πως με τη δημοσίευσή του το αναλυτικό πρόγραμμα γίνεται ένας 
μηχανισμός διάχυσης της επίσημης γνώσης (Young 1971: 27). 

Ποιες είναι αυτές οι επιλογές, όταν τα α.π. πρέπει να αναφερθούν σε ζητήματα και θεματικές 
σχετικές με τον Πόλεμο αποτελεί ένα βασικό ερώτημα. Ποια θέματα σχετικά αναδεικνύονται 
και ποια αποσιωπώνται ή αναφέρονται επιφανειακά και ποια διαστρεβλώνονται κατά την 
παρουσίασή τους, αν υπάρχει και πώς αρθρώνεται ο λόγος για τον Πόλεμο και την Ειρήνη και 
πώς γίνονται οι αναφορές σε κάθε είδος σύρραξης, ποια χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ποιότητες, 
και αρνητικά στοιχεία τους προσδίδονται και ποια γλώσσα χρησιμοποιείται και ποια η σχέση 
τους με την ιδεολογία των κειμένων αποτελούν επίσης ερωτήματα προς διερεύνηση. Επιπλέον, 

mailto:sofiavgeri@yahoo.gr
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το ποιοι όροι χρησιμοποιούνται για τα  σχετικά ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα (εισβολή, 
επιδρομή, κατάκτηση, απελευθέρωση),  ποια ιδεολογικά σχήματα  προβάλλονται στα α.π. 
σχετικά με τον πόλεμο και το πώς  προάγεται ο πατριωτισμός, η εθνική ενότητα και 
υπερηφάνεια μέσα από τον λόγο των α.π. και το αν εμφανίζονται σημεία στα α.π. που 
ενισχύουν  την καλλιέργεια μιας παραδοσιακής ιστορικής μυθολογίας ή ενός σημαντικού 
παρελθόντος έχουν ενδιαφέρον, όπως φυσικά και το τι ορίζεται ως διδακτέα ύλη σχετικά με 
τον πόλεμο. 

Έτσι, λοιπόν, μιλάμε ουσιαστικά για απόπειρα αποδόμησης του ιδεολογικού υπόβαθρου των 
α.π., με στόχο να πάψουν να θεωρούνται φυσικά. Ο παιδαγωγικός λόγος, εξάλλου, είναι  ένα 
είδος φαντασιακού λόγου (Bernstein, 1990: 13, 170-190). Είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
προσφορά της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων.  Η αξία 
της έγκειται στο ότι αποδομεί την κοινωνική δομή και τις συμβατικές ερμηνείες της (Jaworski & 
Coupland, 2006: 28). 

Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση εξετάζονται αποσπάσματα από τα α.π. του ιστορικού 
μαθήματος για τα γενικά Λύκεια με την έναρξη της Μεταπολίτευσης και έως την ανάληψη του 
υπουργικού θώκου από τον Γ. Αρσένη(1996-7). Η περίοδος παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, καθώς το 1974 αρχίζει μια νέα περίοδος της ελληνικής ιστορίας και το ζήτημα της 
εκπαίδευσης παραμένει σταθερά στην επικαιρότητα (Κυπριανός, 2004: 303).  

Επιλέχθηκαν μόνο ορισμένα χωρία από τα ΦΕΚ που εμπεριέχουν αναφορές σχετικές με τον 
Πόλεμο σε κάθε μορφή του και δεν αναφέρονται ΦΕΚ που επαναλαμβάνουν την ύλη των 
προγενέστερών τους. Παρουσιάζονται, λοιπόν, 12 ΦΕΚ. 

1. ΦΕΚ  1978  Ιστορία Β΄ Λυκείου  

Δοκιμασίες της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας  

Η επιλογή της λέξης δοκιμασία προσδίδει μια θετική, συναισθηματικά φορτισμένη διάσταση 
στο υπό εξέταση ιστορικό φαινόμενο που a priori γίνεται αντιληπτό ως μια ευνοϊκή στιγμή της 
Παγκόσμιας Ιστορίας. 

Η στρατιωτική μεταρρύθμιση (του Μάριου) και οι συνέπειες της. 

Δίδεται έμφαση στα πρόσωπα ως δημιουργούς και κύριους ρυθμιστές της ιστορικής εξέλιξης 
αλλά παράλληλα προσδίδεται θετική χροιά στην απόπειρα μιας στρατιωτικής 
αναδιοργάνωσης. 

Ρωμαιοκρατία στην Ελλάδα 146 π Χ.- 27 π. Χ. . 

Ρωμαϊκή Ειρήνη : Ασφάλεια και Ευνομία στους λαούς της Μεσογείου. Η εποχή του Αυγούστου. 
Οικοδόμηση του νέου Κράτους. 

Σαφής η θεώρηση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και κατάκτησης ως θετικής ιστορικής εξέλιξης 
για τους κατακτημένους λαούς. 

Κατάρρευση του Δυτ. Ρωμ. Κράτους. Βαρβαρικές επιδρομές (Γερμανοί-Ούννοι). 
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Η επέλαση των γερμανικών φύλων χαρακτηρίζεται αρνητικά ως βαρβαρική επιδρομή, ενώ η 
αποδυνάμωση μιας μεγάλης αυτοκρατορίας σαφέστατα θεωρείται κάτι αρνητικό, με τον όρο 
κατάρρευση. 

Βυζαντινή Εποχή (610-1081 μ.Χ.) : 

Περίοδος Β' (717-867) Υπέρβαση των δυσχερειών, Εικονομαχία, Πολιτιστική ακτινοβολία. Οι 
αυτοκράτορες. Εικονομαχία. 

Καμία αναφορά επίσης δε γίνεται στο κίνημα του Θωμά του Σλάβου (821-823) με τα σαφή 
κοινωνικά του χαρακτηριστικά και τις τεράστιες συνέπειες στην εξέλιξη της αυτοκρατορίας 
(Vasilief, 1954). Από την άλλη, εξαίρεται ο ρόλος των αυτοκρατόρων και ένα ιστορικό γεγονός, 
όπως αυτό της διαμάχης περί εικόνων χαρακτηρίζεται με όρο που εμπεριέχει πολεμική χροιά. 

Αγώνες προς τους Άραβες και τους Βουλγάρους. Το Παπικό Κράτος. 

Το σχήμα κίνδυνοι - υπεράσπιση για τον Ελληνισμό απαντάται και εδώ, με την επιλογή του 
όρου αγώνας για τις πολεμικές επιχειρήσεις-εκστρατείες των Βυζαντινών. 

Παραμονές Ακμής (η «νέα εποχή» του Μιχαήλ Γ)'.  Βυζαντινή Τέχνη της αυτής. 

Και αυτή η εποχή προσδιορίζεται βάσει του ενός προσώπου, του Αυτοκράτορα. Για μια ακόμη 
φορά παρουσιάζεται το σχήμα ακμής- παρακμής. 

Περίοδος Γ' (867-1081): Η μεγάλη ακμή (ως το 1025 μ.Χ.) και η αρχή της παρακμής): 
Μακεδονική Δυναστεία. Βυζαντινή Εποποιία. 

Η επιλογή της λέξης εποποιία καταδεικνύει μια υπέρμετρα θετική στάση του συντάκτη προς 
τον βυζαντινό κόσμο. Ας μην ξεχνάμε πως η συγκεκριμένη περίοδος ήταν εποχή επέκτασης και 
μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών για το Βυζάντιο. 

Βυζαντινή Αναγέννηση- Ακτινοβολία του Κράτους και της Εκκλησίας. 

Το σχήμα κίνδυνος-εξωτερικοί εχθροί εμφανίζεται και εδώ, ενώ οι λαοί που ζουν εκτός 
Βυζαντινής επικράτειας αναφέρονται στον πληθυντικό αριθμό του εθνοτικού επιθέτου. 

Οι Σταυροφορίες (ιδιαίτερα α', β', γ', δ'). 

Κατάληψη της Κων/λης από τούς Σταυροφόρους (1204). 

 Ένα τόσο σημαντικό ιστορικό φαινόμενο, με διάρκεια χρονική αλλά και βαρύτατες συνέπειες 
για το Βυζάντιο και την Ευρασία γενικότερα ουσιαστικά περιθωριοποιείται στην διδακτέα ύλη, 
αφού υποδεικνύεται πως πρέπει να διδαχθεί περιληπτικά (Λαΐου 2006: 78).  

Η εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453): α) Οι Παλαιολόγοι αυτοκράτορες, β) Σέρβοι, 
εποικισμοί, γ) Εμφάνιση και προέλαση των Οθωμανών, δ) Προσπάθειες για τη διάσωση του 
Βυζαντινού Κράτους. 

-Απουσιάζει κάθε αναφορά στα λαϊκά/θρησκευτικά κινήματα που έλαβαν χώρα από το πρώτο 
μισό του 14ου αιώνα και εξής (Vasilief, 1954). 

Το ίδιο σχήμα ακμής – παρακμής και αγωνίας για τη διάσωση κάτι καλού που απειλείται -στην 
προκειμένη περίπτωση του Βυζαντινού κράτους- υπάρχει και σε αυτό το σημείο του α.π. 

Νέοι εχθροί (Νορμανδοί, Ρως. Σελτζούκοι).  
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 Τελευταίες ώρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας-αίτια της πτώσεως. 

-Έντονος ο συναισθηματισμός και σε αυτό το σημείο με την Αυτοκρατορία ουσιαστικά να 
προσωποποιείται και να παρομοιάζεται με ετοιμοθάνατο άνθρωπο. 

2. ΦΕΚ 1978  Ιστορία επιλογής  Β΄ Λυκείου 

Η Μακεδονία και η άλλη Ελλάδα. Η Μακεδονία - Φίλιππος Β'. 

Ο Ελληνισμός στην Ασία – Αλέξανδρος. Η Ελληνιστική περίοδος. 

Η πνευματική ζωή στην Ελληνιστική περίοδο. Μεταφορά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 

Η εξάπλωση της Ρώμης. 

Ρώμη και Καρχηδών - Ρώμη και Ανατολή. 

-Η Ρώμη προβάλλεται σε αντίθεση με την Ανατολή και την Καρχηδόνα, που παρουσιάζονται ως 
δύο κόσμοι διαφορετικοί και αντιθετικοί. Το αξιοσημείωτο σε αυτό το ΦΕΚ είναι η ίδια η 
διδακτέα ύλη που ορίζεται και που αφορά σε δύο περιόδους (της Μακεδονικής ανόδου αλλά 
και της Ρωμαϊκής) μεγάλης στρατιωτικής επέκτασης με μεγάλες πολεμικές αναμετρήσεις 

3. ΦΕΚ 1978  Α΄ Λυκείου 

Οι περσικοί πόλεμοι. 

 Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. 

Ο Ελληνισμός εις την Ασίαν - Αλέξανδρος. 

 Οι πόλεμοι αποτελούν το βασικό συστατικό μέρος της ύλης που δομείται βάσει αυτών σε 
χρονολογική σειρά. Ο Φίλιππος Β΄ και ο Αλέξανδρος συνδέονται άρρηκτα με την εποχή τους 
μέσα από την λιτή αναφορά (Μακεδονία-Φίλιππος). Αξιοσημείωτο είναι το ότι δεν συνοδεύει 
τον Αλέξανδρο ο επιθετικός προσδιορισμός Μέγας. 

 Το σχήμα διάδοση του ελληνικού πολιτισμού συναντάται ξανά, ενώ απουσιάζει και για την 
ελληνιστική εποχή η αναφορά σε οτιδήποτε πέρα από τις πολεμικές/ πολιτικές εξελίξεις και τον 
πολιτισμό. 

4. ΦΕΚ 1979  Γ΄ Λυκείου 

Ο πόλεμος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και η σημασία του. 

Διαφωτισμός και Επανάσταση (1789 - 97). 

Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφωτισμός 1750 - 1820). 

Ο Αγώνας της ανεξαρτησίας. 

-Το κίνημα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας  ονομάζεται πόλεμος, ενώ της ελληνικής 
επανάσταση. Όρος με έντονο συναισθηματισμό, ο όρος Αγώνας δίνει και το στίγμα στη 
θεώρηση του ιστορικού φαινομένου της Ελληνικής Επανάστασης που θα ακολουθήσει. 

α) Νεοελληνική κοινωνία στις αρχές του 19ου αιώνα, β) Συνοπτική υπόμνηση των πολεμικών 
γεγονότων, γ) Εσωτερική πολιτική. Συμπτώματα κοινωνικής αντιδικίας. 
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-Η επιλογή μιας ήπιας λέξης για τους εμφύλιους πολέμους (κοινωνική αντιδικία) είναι 
αξιοσημείωτη. Απουσιάζει η αναφορά στους Βαλκανικούς Πολέμους και στο Μικρασιατικό 
ζήτημα. Από το κίνημα στο Γουδί η ύλη μεταπηδά στον Α παγκόσμιο πόλεμο, δημιουργώντας 
ένα μεγάλο γνωστικό κενό. 

Αίτια (συνοπτική ιστόρηση) και αποτελέσματα του Α' Μεγάλου Πολέμου (1914-1919). 

Ο πόλεμος δεν αποκαλείται παγκόσμιος αλλά μεγάλος. 

Η Ρωσική Επανάσταση 

-Η οκτωβριανή επανάσταση του 1917 λαμβάνει ως επιθετικό προσδιορισμό το επίθετο Ρωσική, 
επίθετο που την προσδιορίζει τοπικά, εθνικά και της στερεί την πολιτική και κοινωνική της 
διάσταση. 

Προβλήματα του Μεσοπολέμου 

Αίτια, συνοπτική ιστόρηση, αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 Η ελληνική κοινωνία από το 1936 ως το 1949 και τα μεταπολεμικά προβλήματα του 
Ελληνισμού (εκβιομηχάνιση, μετανάστευση, παιδεία, επαφή με τον παροικιακό ελληνισμό. 
Αιγαίο, Κυπριακό, ένταξη στην ΕΟΚ). 

-Στην πολύ συνοπτική αυτή αναφορά σε μια τόσο σημαντική φάση της ελληνικής Ιστορίας, που 
σε μεγάλο βαθμό καθόρισε την τύχη της μεταπολεμικής Ελλάδας, απουσιάζει παντελώς κάθε 
νύξη για την πολιτική κατάσταση στη χώρα (συνεχή πραξικοπήματα, δικτατορία Μεταξά, 
Κατοχή, Αντίσταση κ.α.). Αξιοσημείωτο είναι πως η λέξη εμφύλιος δεν εμφανίζεται πουθενά 
αλλά απουσιάζει και το οποιοδήποτε σχόλιο για τη μεταπολεμική πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα. 

5.  ΦΕΚ  1979  Ιστορία Α΄ Λυκείου 

Απειλή του Ελληνισμού από την Ανατολή, Θρίαμβος και ακμή. 

-Ο τίτλος του κεφαλαίου που πραγματεύεται τους Ελληνοπερσικούς πολέμους εμπεριέχει 
έντονο συναισθηματισμό με επιλογή των όρων απειλή, θρίαμβος. Η έξωθεν απειλή και η 
υπεροχή του Ελληνισμού σε κάθε αναμέτρηση με τον εχθρό παρουσιάζεται και εδώ ως μια 
σταθερή και παγιωμένη αντίληψη. 

Ο Περσικός επεκτατισμός και οι παράγοντες της νίκης (Ηρόδοτος 5,78 κ.λπ.).  

Σπέρματα καχυποψίας (479 π.Χ., γ' μεσσηνιακός πόλεμος, 445 π.Χ., 433/2 π.Χ.) και σφαίρες 
επιρροής. 

-Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις μεγάλες διαφορές που παρουσίαζαν οι δύο πόλεις σε 
όλα τα επίπεδα αλλά ούτε και στον μεταξύ τους στρατηγικό και πολιτικό ανταγωνισμό. 

Η δοκιμασία των «εσωτερικών» πολέμων (431-362 π. Χ.): 

Πελοποννησιακός πόλεμος: αίτια (Θουκυδίδεια ανάλυση), πολιτικοκοινωνικές διαστάσεις, 
παθολογία του πολέμου (Θουκυδίδη 3,82-83), αλαζονεία της δύναμης (Μήλος 416 π. Χ.), 
αλόγιστος επεκτατισμός (415-13 π. Χ.) και συνέπειες του (411 π. Χ., 406 π. Χ.). 
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-Και εδώ οι λέξεις που επιλέγονται για να αιτιολογήσουν τον πόλεμο είναι συναισθηματικά 
φορτισμένες. Tα πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών πολέμων αποσιωπώνται. 

Η επέμβαση του ξένου «παράγοντα» στα εσωτερικά των Ελλήνων. Η κορύφωση του κακού με 
την Ανταλκίδεια Ειρήνη. 

-Η επιλογή της περίφρασης ξένος παράγοντας -μέσα σε εισαγωγικά-, για να περιγράψει την 
Περσική πολιτική προς τις ελληνικές πόλεις κατά τον 4ο αιώνα, αποτελεί έναν ιδιότυπο και 
αντιδεοντολογικό ιστορικό παραλληλισμό με ιστορικά φαινόμενα της νεότερης και σύγχρονης 
ελληνικής Ιστορίας. Το σχήμα οι ξένοι που μας απειλούν και ευθύνονται για το κακό 
εμφανίζεται για μια ακόμη φορά. 

Ο Μακεδονικός Ελληνισμός επιβάλλει την ένωση των Ελλήνων. Διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού στην Ανατολή, προβλήματα (επιστολές του Ισοκράτη προς το Φίλιππο). 

Πολιτιστικές συνέπειες για τον Ελληνισμό και τον άλλο κόσμο (από την κατάλυση του περσικού 
κράτους). 

Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τον Ελληνισμό. 

-Για μια ακόμη φορά χρησιμοποιείται ο όρος Ελληνισμός. Είναι έντονη η διάδοση της ιδέας 
περί θετικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή από την μακεδονική επέκταση. Απουσιάζει 
ωστόσο η αναφορά στις σχέσεις Ελλήνων και ντόπιων στα ελληνιστικά βασίλεια και η 
επικυριαρχία του ελληνικού πολιτισμού θεωρείται δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. 

Συνοπτική αναδρομή (με χάρτες) στη Ρωμαϊκή Ιστορία ως την εποχή των μεγάλων κατακτήσεων 
(146 π. Χ.). 

Προβλήματα των νικητών: Κοινωνική ανισότητα, προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις - αντίδραση, 
εμφύλιοι πόλεμοι (αίτια και συνέπειες), αγωνία της ρωμαϊκής Δημοκρατίας (146 -27 π. Χ.). 

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία οργανώνεται, (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), αμύνεται, επεκτείνεται και 
σκληρύνεται 14-330μ.Χ.) μεταβολή της PRINGIPATUS σε DOMINATUM (3ος αι. μ.Χ.).  

Το καύχημα της Ρώμης: νομοθεσία, ρωμαϊκή «ειρήνη». ε) Αποτυχία της Ρώμης: άλυτα 
κοινωνικά προβλήματα, δημογραφική κάμψη, καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
δίωξη του Χριστιανισμού.  

Κατάρρευση του Ελληνορωμαϊκού κόσμου (αίτια της παρακμής). Γένεση του Ανατολικού 
Ρωμαϊκού Κράτους -Βυζαντινού. 

Κατακλυσμός των βαρβάρων. 

-Ο όρος μεγάλες κατακτήσεις σαφέστατα δεν προσδίδει αρνητική διάσταση στον ρωμαϊκό 
επεκτατισμό. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η αλληλουχία αμύνεται, επεκτείνεται και 
σκληρύνεται, προκειμένου να ερμηνευτεί ο χαρακτήρας του ρωμαϊκού καθεστώτος. Η επιλογή 
της λέξης βάρβαροι, για να περιγράψει τα μη ελληνικά και λατινικά φύλα που εισέβαλαν στον 
ελληνορωμαϊκό χώρο κατά το τέλος της αρχαιότητας, καταδεικνύει τον ιδεολογικό 
προσανατολισμό του α.π. και απηχεί θεωρίες περί φυλετικής υπεροχής και ανωτερότητας του 
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού . 

6.Το ΦΕΚ 1980 Β΄ Λυκείου 
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Ο Ευρωπαϊκός Κόσμος (κρατική διαμόρφωση, οικονομική ζωή, κοινωνική οργάνωση, επιστήμη, 
τέχνη, σταυροφορική εξόρμηση, πρώτη αναγέννηση). 

-Οι σταυροφορίες, με τις οδυνηρές τους συνέπειες, ονομάζονται εξορμήσεις. 

7.Το ΦΕΚ 1983  Γ΄ Λυκείου 

Ο Αγώνας της ανεξαρτησίας: 

Νεοελληνική Κοινωνία στις αρχές του 19ου αιώνα, β) Συνοπτική υπόμνηση των πολεμικών 
γεγονότων, γ) Εσωτερική πολιτική. Συμπτώματα κοινωνικής αντιδικίας. 

Εξωτερική πολιτική. Ανταγωνισμός των δυνάμεων, ε) Οικονομικά του Αγώνα. Δάνεια. 
Συνέπειες, στ) Διπλωματική λύση του Αγώνα, ζ) Προβλήματα του νέου Κράτους «Προστάτιδες 
Δυνάμεις». 

 Η ελληνική κοινωνία από το 1936 ως το 1949 και τα μεταπολεμικά προβλήματα για τον 
ελληνισμό: Αιγαίο, Κυπριακό, ένταξη στην Ε.Ο.Κ. 

-Εξακολουθεί να απουσιάζει η αναφορά στους προεπαναστατικούς αιώνες για τον 
οθωμανοκρατούμενο και μη ελληνικό χώρο, στους Βαλκανικούς πολέμους και το Μικρασιατικό 
ζήτημα. Η διδακτέα ύλη σταματά στην έναρξη του Α παγκοσμίου πολέμου (1914) για τον κόσμο 
εκτός της Ελλάδας. 

8. Το ΦΕΚ του 1984 για τη Γ΄ Λυκείου. 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Ελληνική και Παγκόσμια Η οργάνωση του υπόδουλου 
ελληνισμού τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων 
από τις αρχές του 18ου αιώνα ως τις παραμονές τον 1821. 

-Η εθνική συνείδηση θεωρείται πως αφυπνίζεται, επομένως προϋπήρχε και τώρα ξυπνά.  

Η Ευρώπη και ο Κόσμος του 20ου αιώνα: ο α' παγκόσμιος πόλεμος και η ρωσική επανάσταση, ο 
μεσοπόλεμος, ο β' παγκόσμιος πόλεμος, ο μεταπολεμικός κόσμος. Η ύλη δομείται εδώ με βάση 
τους δύο παγκοσμίους πολέμους. 

9. ΦΕΚ  1984 Ιστορία Δεσμών 

Ο Μικρασιατικός Πόλεμος 1918-23 και η πορεία προς το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο του 1930. 

Για την Μικρασιατική εκστρατεία, από την άλλη, επιλέγεται ο όρος Μικρασιατικός Πόλεμος, 
μια σαφέστατα ιδεολογικά προσανατολισμένη επιλογή, που καταδεικνύει την ιστορική 
θεώρηση του α.π. για το μικρασιατικό ζήτημα (πόλεμος και όχι εκστρατεία, εισβολή, απόβαση, 
περιπέτεια, ζήτημα κ.α.).  

10.ΦΕΚ  1985  Β΄ Λυκείου 

(Από την κτίση της Κωνσταντινουπόλεως ως την Πτώση της για τον Ελληνισμό — από την 
κατάρρευση του Ρωμαϊκού Κράτους ως το Γαλλικό Διαφωτισμό για τον άλλο κόσμο). 

Διοίκηση, στρατός, ναυτικό, διπλωματία. 
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-Είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο στρατός αποτελεί αυτοτελές διδακτέο 
κεφάλαιο. 

11.ΦΕΚ  1985  Γ΄ Λυκείου 

Η Ευρώπη και ο Κόσμος του 20ου αιώνα: Ο α' παγκόσμιος πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση, ο 
μεσοπόλεμος, ο Β Παγκόσμιος πόλεμος, ο μεταπολεμικός κόσμος. 

-Στο ΦΕΚ αυτό η ύλη δομείται βάσει της χρονολογικής διαδοχής των δύο παγκοσμίων 
πολέμων. 

12. ΦΕΚ  1985  Α΄ Λυκείου 

Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους (με αναφορές και στην παράλληλη ιστορία του κόσμου) : 

 Η πάλη των άλλων λαών για την ανεξαρτησία τους: ακμή και παρακμή της ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας στον κόσμο. 

Η λέξη πάλη επαναλαμβάνεται στο α.π., για να περιγράψει και πάλι διαφορετικά μεταξύ τους 
ιστορικά φαινόμενα. Ο όρος λαός αντικαθιστά τον όρο έθνος. 

Η προσπάθεια των άλλων λαών για οικονομική ανεξαρτησία: ακμή και παρακμή της 
ευρωπαϊκής οικονομικής ηγεμονίας. 

-Η προσπάθεια των λαών για ανεξαρτησία ανάγεται σε παγκόσμιο α-χρονικό και ανιστορικό 
φαινόμενο και παραλληλίζονται ασύνδετα μεταξύ τους ιστορικά φαινόμενα, όπως η 
προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας στα τέλη του 19ου αιώνα με εθνικά και 
κοινωνικά κινήματα απανταχού της Γης.  

Συμπεράσματα 

Δημοφιλή  θέματα 

1.Αγαπημένο θέμα των α.π. αποτελεί η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και η προσφορά της 
στον παγκόσμιο πολιτισμό.  

2.Η αντίληψη περί συνέχειας αλλά και ανωτερότητας του Ελληνισμού σε κάθε ιστορική 
περίοδο είναι έκδηλη σε κάθε σημείο των α.π. Το Βυζάντιο ακτινοβολεί, αναγεννιέται, 
αποκρούει βαρβάρους. Η βυζαντινή επεκτατικότητα προσδιορίζεται ως εποποιία. 

3.Η ελληνική επανάσταση του 1821 είναι ένα ακόμα δημοφιλές θέμα των α.π. της Γ΄ Λυκείου 
μαζί με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Παρουσιάζονται όμως ξεκομμένα από το υπόλοιπο 
ιστορικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο μαθητής να αντιληφθεί τις συνθήκες 
εμφάνισής τους. 

Αποσιωπήσεις 

1.Από τη διδακτέα ύλη γενικά απουσιάζουν τα κεφάλαια οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας 
και της ιστορίας των θεσμών. Οι όποιες αναφορές γίνονται στα α.π. για τα ζητήματα αυτά είναι 
μεμονωμένες και συνδέονται πάντα με την παρουσίαση ενός ζητήματος  της γεγονοτολογικής 
Ιστορίας. Εξαίρεση αποτελεί, βέβαια, το α.π. του 1985 για την ιστορία της Α΄ Λυκείου. 
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2.Αποσιωπώνται και σε λίγες περιπτώσεις μόνο παρουσιάζονται επιπόλαια κοινωνικές 
επαναστάσεις και κινήματα. Οι κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις  ελάχιστα παρουσιάζονται  
στα α.π., που προβάλλουν τις κοινωνίες ως ομογενοποιημένες και ομονοούσες. Παράλληλα, 
δεν παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό το πρόσωπο ως διαμορφωτής των εξελίξεων. 
Απουσιάζουν οι αναφορές σε ηγετικές στρατιωτικές προσωπικότητες, με εξαίρεση τους 
Φίλιππο και Αλέξανδρο. Οι πόλεμοι, οι συρράξεις κάθε τύπου  είναι για τα α.π. πάντα εθνικοί. 

3.Σε γενικές γραμμές παρατηρείται η τάση να παραβλέπεται η σημαντικότατη περίοδος της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας από το κίνημα στο Γουδί και μέχρι τη μεταπολίτευση. 
Αξιοσημείωτο είναι πως η λέξη εμφύλιος δεν εμφανίζεται πουθενά αλλά απουσιάζει και το 
οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για τη μεταπολεμική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.  

4.Δε δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση ιστορικών περιόδων με μεγάλες πολεμικές συρράξεις, 
ακόμα και όταν αυτές επηρέασαν δραστικά την παγκόσμια Ιστορία. Έτσι, για παράδειγμα, ο Β 
παγκόσμιος πόλεμος δεν κατέχει στη διδακτέα ύλη σημαντική θέση. Παρόλο που θα έδινε η 
μελέτη του την ικανότητα στους μαθητές να ερμηνεύσουν καλύτερα το σήμερα, οι αναφορές 
είναι λίγες και δεν αφορούν παρά σε περιγραφές πολεμικών αναμετρήσεων (Schlene, 1992).  

Επιπλέον, δε δίνεται βάρος στην παρουσία κεφαλαίων σχετικών με την ανάλυση των ιστορικών 
συνθηκών που οδηγούν σε πολέμους αλλά ούτε και στις συνέπειές τους  και αυτό 
παρατηρείται γενικά στα α.π., ανεξάρτητα από το πια  εποχή παρουσιάζεται. 

Πώς προβάλλονται οι πόλεμοι των Ελλήνων και των άλλων; 

Οι αναφορές σε επεκτατικές κινήσεις ελληνικών κρατικών οντοτήτων δεν εμπεριέχουν ποτέ 
όρους που θα έδιναν την εντύπωση πως οι ελληνικές δυνάμεις διεξάγουν έναν άδικο πόλεμο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  μικρασιατική εκστρατεία, η οποία ονομάζεται 
Μικρασιατικός πόλεμος. Παρόμοια είναι και η αναφορά στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου: 
Μια επεκτατική. πολεμική εκστρατεία προβάλλεται ως μια διαδικασία εκπολιτισμού της Ασίας. 
Την ίδια στάση υιοθετούν τα α.π. και απέναντι στην ρωμαϊκή επεκτατικότητα. Η μοναδική 
αναφορά στη Ρώμη ως ιμπεριαλιστική δύναμη γίνεται στο α.π. του 1979 για την Α΄ Λυκείου, 
όπου τονίζεται πως η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σκληρύνεται και μεταβάλλεται από PRINGIPATUS 
σε DOMINATUM. 

Από την άλλη πλευρά, ο ελληνισμός απειλείται από τον περσικό επεκτατισμό και θριαμβεύει. 
Οι βάρβαροι επιδράμουν, οι Οθωμανοί προελαύνουν, ενώ οι Έλληνες αγωνίζονται για την 
ανεξαρτησία τους. 

 Παρόμοια ωστόσο στάση, όπως ήδη είδαμε, κρατούν τα α.π. και απέναντι στις επεκτατικές 
τάσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων: Οι σταυροφορίες, με τις οδυνηρές τους συνέπειες, 
ονομάζονται εξορμήσεις, οι βιαιότητες των Ευρωπαίων στον Νέο κόσμο αποσιωπώνται, όπως 
και τα όσα υπέστησαν οι αυτόχθονες. Ο όρος δε αποικιοκρατία απαντάται μόνο στο α.π του 
1979 για την Γ΄ Λυκείου και εκεί όμως χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον αρνητικό 
χαρακτηρισμό. Εξαίρεση αποτελεί το απ του 1985 για την Α΄ Λυκείου. Ο επεκτατισμός γενικά 
δεν είναι a priori αρνητικός για τα α.π. αλλά κατά περίπτωση. 

Ποια ιδεολογικά σχήματα προβάλλονται σε σχέση με τον Πόλεμο; 
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Ως ιδεολογικά σχήματα ορίζονται οι νοητικές κατασκευές που αφορούν στην προσπάθεια του 
ατόμου να αποκτήσει μια συνολική αναπαράσταση του κόσμου. Πρόκειται για αφηρημένες, 
προϋπάρχουσες γνωστικές δομές που αναπαριστούν και ουσιαστικά “τακτοποιούν” νοητικά 
κάθε πληροφορία που έρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλα τα νοητικά φαινόμενα 
συρρικνώνονται σε σύνθετα μοτίβα σχημάτων, καθώς κάθε άτομο διαθέτει ένα μεγάλο σύνολο 
από σχήματα (Arbib & Hesse, 1986).  

1. Ένα βασικό σχήμα που απαντάται με διάφορες μορφές είναι αυτό του αρνητικού ρόλου των 
εκάστοτε ξένων δυνάμεων στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις. Το σχήμα αυτό παρουσιάζεται 
τόσο στα α.π. της αρχαίας ελληνικής Ιστορίας όσο και στη νεότερη Ιστορία, όπου και πάλι 
γίνεται αναφορά στον αρνητικό ρόλο  των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων στα ελληνικά 
πράγματα. Αξίζει δε να επισημανθεί πως και το α.π. του 1985 για την Α΄ Λυκείου έμμεσα 
υιοθετεί το ίδιο σχήμα, καθώς προβάλλει την εικόνα ενός λαού που παλεύει για την κάθε 
είδους ανεξαρτησία του από τις Μεγάλες Δυνάμεις.  

2. Ο Ελληνισμός βρίσκεται υπό συνεχή απειλή και διαπρέπει, όταν αποκρούει τις απειλές, σε 
ένα πλαίσιο μόνιμης αντίστασης απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς που επιθυμούν την 
αλλοίωσή του. Το σχήμα κίνδυνος-εξωτερικοί εχθροί εμφανίζεται στα α.π. για τη βυζαντινή 
Ιστορία σε κάθε φάση αντιμετώπισης εξωτερικών εχθρών αλλά και στα α.π. για την αρχαία 
ιστορία. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός πως στις Σταυροφορίες απουσιάζει κάθε 
παρόμοια αναφορά. Το σχήμα δεν εμφανίζεται στα α.π. για την νεότερη και σύγχρονη ελληνική 
ιστορία. 

3. Ένα ακόμη σχήμα δημοφιλές στα α.π. είναι της διάδοσης και συμβολής του ελληνικού 
πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Οι εκάστοτε ελληνικοί πολιτισμοί διαδίδονται  και 
επηρεάζουν τους ντόπιους πολιτισμούς αλλά ποτέ δεν επηρεάζονται από αυτούς. Ακόμα και το 
α.π. του 1979 για την Α΄ Λυκείου, το οποίο περιέχει κεφάλαιο για τους πρώτους μεγάλους 
ανατολικούς πολιτισμούς, αποφεύγει να κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν την 
ελληνική πολιτιστική εξέλιξη. Το σχήμα αυτό δε συναντάται στα α.π. για τη νεότερη και 
σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Δομή/ Περιεχόμενο 

Συχνά η ύλη οργανώνεται χρονολογικά βάσει πολεμικών. Σε ελάχιστες όμως περιπτώσεις 
υπάρχουν κεφάλαια που να ασχολούνται αποκλειστικά με τη στρατιωτική ιστορία. 

Σε γενικές γραμμές, από την εξέταση έγινε φανερό πως ο Πόλεμος δεν καταλαμβάνει κυρίαρχο 
μέρος στα α.π., ειδικά σε ορισμένες μορφές του ( εμφύλιοι κ.ο.κ.). Παρουσιάζεται, βέβαια σε 
σημαντικό βαθμό αλλά κυρίως γεγονοτολογικά και όχι σε βάθος ανάλυσης. 

Τα πρόσωπα δε που πρωταγωνίστησαν σε πολέμους κάθε τύπου δεν παρουσιάζονται 
υπερτονισμένα στα συγκεκριμένα α.π. ( με ελάχιστες εξαιρέσεις).  
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Περίληψη. Στο παρόν άρθρο, αφού επιχειρείται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση των 
προβληματισμών γύρω από το ζήτημα της ετερότητας των γλωσσικών μειονοτικών 
ομάδων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εξετάζεται το ιδεολογικό πλαίσιο 
βάσει του οποίου αντιμετωπίστηκε ιστορικά η αλλοφωνία στην Ελλάδα. 
Παρουσιάζεται, ακολούθως, η εκπαιδευτική πολιτική για τη μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης και ερμηνεύονται οι αιτίες της μεγάλης απόκλισης των 
αντίστοιχων δεικτών συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ τονίζεται η σημασία των 
σχετικά προσφάτως θεσπισθέντων εκπαιδευτικών ενταξιακών μέτρων. Στη συνέχεια, 
σκιαγραφείται η αφομοιωτική πολιτική έναντι των Σλαβοφώνων της Μακεδονίας, από 
όπου προκύπτει ότι η γλωσσική τους ετερότητα, ταυτιζόμενη με την εθνική 
ανομοιογένεια, έχει διαχρονικά εκληφθεί ως απειλητική κατάσταση που πρέπει να 
εξαλειφθεί. Διαπιστώνεται, τέλος, η αναγκαιότητα του να συμβαδίσει πλήρως η Ελλάδα 
με το σύγχρονο διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας της γλωσσικής και 
εθνοπολιτισμικής ετερότητας, υπερβαίνοντας τις, ιστορικά εξηγήσιμες, αγκυλώσεις επί 
του ζητήματος και τα εμπόδια των εθνικισμών. 

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική ετερότητα, γηγενείς γλωσσικές μειονότητες, Μουσουλμάνοι 
της Θράκης, Σλαβόφωνοι 

Εισαγωγή 

Κάθε πληθυσμιακή ομάδα εντός μιας κρατικής επικράτειας που διαφέρει σε ορισμένα ή σε 
όλα τα χαρακτηριστικά της από την κυρίαρχη, όπως για παράδειγμα στη γλώσσα ή τη 
θρησκεία, μπορεί ενδεχομένως να χαρακτηριστεί ως μειονοτική και με την κατάλληλη 
μεθοδευμένη πολιτική να αναγνωριστεί ως τέτοια (Μανωλοπούλου-Βαρβιτσιώτη, 2008). 
Καθοριστικό πάντως στοιχείο για την ύπαρξη μιας μειονοτικής ομάδας είναι κατεξοχήν η 
βούληση των ανθρώπων να ανήκουν ή όχι σε αυτήν (Διβάνη, 2008). Είναι απαραίτητη, 
ωστόσο, η διάκριση μεταξύ εθνικής ή εθνοτικής μειονότητας και γλωσσικής μειονότητας, 
καθώς η παρουσία μίας ή περισσότερων μειονοτικών γλωσσών σε ένα κράτος –γεγονός που 
αποτελεί πρωτίστως αντικειμενική πραγματικότητα σχετιζόμενη με τις επικοινωνιακές 
ανάγκες κάποιων ανθρώπων– δε συνεπάγεται  απαραίτητα την ύπαρξη αντίστοιχων 
μειονοτήτων (ΚΕΜΟ, 2001). Το ακριβές σημασιολογικό περιεχόμενο του όρου μειονοτικές ή 
λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες παραμένει, εν τούτοις, ακόμα αρκετά προβληματικό 
(Edwards, 2010), καθώς διαφέρει αναλόγως του αν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του πολιτικά ή γλωσσολογικά κριτήρια (Σελλά-Μάζη, 2015). 

Τα θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες των μειονοτικών ομάδων διευθετούνται 
παραδοσιακά από τα κράτη μέσω πολιτικών και νομικών πρακτικών, που αποβλέπουν στην 
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εξαφάνιση ή στην κατοχύρωση των γλωσσικών ανθρώπινων δικαιωμάτων των ομάδων 
αυτών (Τσιτσελίκης, 1996). Σήμερα, στο πλαίσιο του διαλόγου περί διαχείρισης της 
ετερότητας, η εκπαίδευση βρίσκεται, αυτονόητα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς 
αποτελεί τον χώρο εντός του οποίου συντελείται, μεταξύ άλλων, η  κατασκευή, η 
νομιμοποίηση, η μεταβίβαση, αλλά και η περιθωριοποίηση, ταυτόχρονα, των ποικίλων 
πολιτισμικών ταυτοτήτων. Τα  κυρίαρχα δε θεωρητικά μοντέλα, από τα οποία καθορίζονται 
κατά περίπτωση οι ακολουθούμενες πολιτικές στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
βασίζονται στις έννοιες της αφομοίωσης, του πολιτισμικού σχετικισμού και του 
διαπολιτισμού (Νικολάου, 2008).   

Στο παρόν άρθρο, αφού γίνει συνοπτική αναφορά στους προβληματισμούς γύρω από το  
ζήτημα της ετερότητας και της προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, διερευνώνται όψεις 
του ζητήματος της διαφορετικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία 
απέναντι σε δύο από τις γηγενείς μειονοτικές ομάδες της χώρας, δηλαδή τους 
Μουσουλμάνους της Θράκης, που αναγνωρίζονται ως θρησκευτική μειονότητα, και τη 
σλαβομακεδονική γλωσσική μειονοτική ομάδα, που στερείται οποιασδήποτε αναγνώρισης. 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται το νομικό πλαίσιο και η μορφή της εκπαίδευσης της 
μουσουλμανικής μειονότητας, για την οποία προβλέπονται ιδιαίτεροι εκπαιδευτικοί 
θεσμοί, ενώ επιδιώκεται, ακολούθως, να ερμηνευτούν οι αιτίες που έχουν οδηγήσει στη 
μεγάλη απόκλιση των δεικτών που αφορούν το εκπαιδευτικό της επίπεδο σε σχέση με τον 
εθνικό μέσο όρο. Αναδεικνύεται, επίσης, η επίδραση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επί του 
ζητήματος και διαγράφονται οι ενθαρρυντικές προοπτικές μετά την πρόσφατη, σχετικά, 
εφαρμογή καινοτόμων διαπολιτισμικών προγραμμάτων και ενταξιακών πολιτικών. Εν 
συνεχεία, επιχειρείται μια επισκόπηση της αφομοιωτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από 
την πολιτεία απέναντι στους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας, μετά την 
ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, από όπου προκύπτει ο αρνητικός ρόλος της καχυποψίας με 
την οποία αντιμετωπίστηκαν διαχρονικά οι περισσότερες από τις γλωσσικές, εθνικές ή 
εθνοτικές μειονοτικές ομάδες στη χώρα. Διαπιστώνεται δε ότι η στάση του κράτους σε ό, τι 
αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιστορικά εξηγήσιμη, καθώς βρίσκεται σε στενή 
συνάρτηση με τις ανά τακτά χρονικά διαστήματα  εμφανιζόμενες ενδοβαλκανικές διαμάχες 
για τη Μακεδονία.  

Στόχος είναι να ερμηνευτούν οι παράμετροι της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει κατά 
καιρούς υιοθετηθεί από πλευράς ελληνικής πολιτείας έναντι της γλωσσικής και, κατ’ 
επέκταση, της εθνοπολιτισμικής ετερότητας και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου με το οποίο θα διασφαλίζεται η γλωσσική και 
πολιτισμική πολυμορφία στην ελληνική κοινωνία. 

Το ζήτημα της προστασίας των γλωσσικών μειονοτήτων   

Πολιτικές και ενστάσεις επί του ζητήματος 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα θεωρείται η, διαφορετική 
από την επίσημη, γλώσσα ενός κράτους, που χρησιμοποιείται παραδοσιακά εντός ενός 
δεδομένου εδαφικού χώρου από μια ομάδα πολιτών αριθμητικά μικρότερη απ’ ό,τι ο 
υπόλοιπος πληθυσμός. Από τον ορισμό αυτόν  εξαιρούνται ρητώς οι διάλεκτοι της εθνικής 
γλώσσας και οι γλώσσες των μεταναστών (Van Dongera, van der Meer & Sterk, 2017). 
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Ουσιαστικά, όμως, πέραν της αριθμητικής ισχύος, δηλαδή των χρησιμοποιούμενων 
ποσοτικών κριτηρίων για να οριστεί μια γλώσσα ως μειονοτική, αυτό που έχει μεγαλύτερη 
σημασία για τον καθορισμό της ως τέτοιας είναι η μειονεκτική θεσμική / πολιτική ισχύς που 
έχει στον κοινωνικό χώρο, καθώς και η αντιμετώπιση που τυγχάνει από τις σχετικές 
διατάξεις της κρατικής νομοθεσίας (Τσιτσελίκης, 1996). Χρειάζεται, παράλληλα, να 
λαμβάνονται υπόψη και γλωσσολογικοί παράγοντες, όπως το αν η γλώσσα έχει υποστεί 
ρύθμιση ή αν έχει παραχθεί σε αυτήν λογοτεχνική παραγωγή, ενώ είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας η διάκριση μεταξύ γηγενών και μη γηγενών γλωσσικών μειονοτήτων (Σελλά-
Μάζη, 2015). 

Το θέμα της προστασίας των μειονοτικών γλωσσών στην ύστερη νεωτερικότητα σχετίζεται 
στενά με την ανάδυση του ζητήματος της ετερότητας, του αιτήματος δηλαδή για 
αναγνώριση και προστασία των ποικίλων πολιτισμικών ταυτοτήτων που συνθέτουν τις 
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, κάτι που πηγάζει από την αμφισβήτηση των 
παραδοχών επί των οποίων οικοδομήθηκαν τα σύγχρονα έθνη-κράτη (Νικολάου, 2008). 
Βεβαίως, ο σύγχρονος προβληματισμός γύρω από το δικαίωμα στη διαφορά και η 
γενίκευση των αιτημάτων για αναγνώριση της  ετερότητας, καθώς είναι σε στενή 
συνάρτηση με βαθύτερες αλλαγές στα κυρίαρχα συστήματα κοινωνικών αναπαραστάσεων, 
δεν μπορεί να αυτονομηθεί από τα κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα στο πλαίσιο 
των παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών (Τσουκαλάς, 2010).  

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, κοινή πολιτική σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου υπήρξε η 
αφομοιωτική πολιτική στην εκπαίδευση –κάτι που σε ένα βαθμό ισχύει έως και σήμερα– 
στο πλαίσιο της οποίας ο πλέον ενδεδειγμένος τύπος σχολείου αποτελεί το μονογλωσσικό 
και μονοπολιτισμικό σχολείο. Σταδιακά, ωστόσο, απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα η 
διαπίστωση του πολιτισμικού πλουραλισμού, ότι στη σύγχρονη κοινωνία η κυρίαρχη 
ομοιογενής πλειοψηφία συνυπάρχει με μειονότητες, οι οποίες είναι φορείς διαφορετικών 
πολιτισμών που χρειάζεται να κατανοηθούν και να γίνουν αποδεκτοί. Έτσι, εισήχθησαν 
στην εκπαίδευση ποικίλα μοντέλα διαπολιτισμικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων 
επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων στις πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες από τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων (Cummins, 2000). 
Γεγονός είναι πάντως ότι υφίσταται έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της αντίληψης, αφενός, 
ότι η πολιτισμική ετερότητα και η γλωσσική πολυμορφία αποτελούν κίνδυνο για το 
θεωρούμενο ως ενιαίο σύνολο, από πολιτισμική και πολιτική άποψη, εθνικό κράτος και, 
αφετέρου, ότι αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν 
προξενεί, λοιπόν, εντύπωση η συχνή εκδήλωση φόβων, πως η γλωσσική ετερότητα και, κατ’ 
επέκταση, η δίγλωσση εκπαίδευση μπορούν να λειτουργήσουν υπονομευτικά στην εθνική 
ταυτότητα και ομοιογένεια (Cummins, 1997), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία 
σημαντικών ελλείψεων και αντιφάσεων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής μειονοτικής πολιτικής από πλευράς πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων 
(Coulby & Jones, 1995). 

Ήδη πάντως από τον 19ο αιώνα, κυρίως στην Ευρώπη, η ανάγκη διατήρησης και προαγωγής 
της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας καθώς και της συλλογικής συνείδησης των 
μειονοτικών ομάδων, μέσω της παροχής παιδείας στη γλώσσα τους, οδήγησε στη 
θεσμοθέτηση της μειονοτικής εκπαίδευσης με διαφορετικό καθεστώς ανά περίσταση στη 
βάση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτικών αρχών (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2008). 
Κατά το β’ μισό του 20ού αιώνα, η αναγνώριση και η νομική κατοχύρωση των συλλογικών 
γλωσσικών δικαιωμάτων  επέτρεψε μάλιστα τη χρήση των μειονοτικών γλωσσών όχι μόνο 
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στην εκπαίδευση,  αλλά και  στα μέσα ενημέρωσης, στο κοινοβούλιο, καθώς και στη 
δημόσια διοίκηση αρκετών φιλελεύθερων χωρών. Και τούτο, γιατί η γλώσσα 
αντιμετωπίζεται πλέον ως συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και 
αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από διεθνείς συμβάσεις και νομικά 
κείμενα υπερεθνικών οργανισμών (Ηρακλείδης, 1997; Μακρή & Ήργης, 2008). Σε ό,τι 
αφορά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της 
προστασίας των μειονοτικών γλωσσών αποτελεί η λεγόμενη  Έκθεση Alfonsi με την οποία οι 
μειονοτικές γλώσσες χαρακτηρίζονται ως παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας  και 
πολιτισμικός θησαυρός (Σελλά-Μάζη, 2015).  

Γηγενείς γλωσσικές μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα 

Ιδεολογικό πλαίσιο  

H διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας με την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους (1913) και της Δωδεκανήσου (1947), συντέλεσε στη σημαντική 
αύξηση των ποσοστών των ελληνόφωνων, αλλόγλωσσων και δίγλωσσων  πολιτών 
(Τσιτσελίκης, 1999). Ήδη όμως από  τα αρχικά στάδια της συγκρότησης του ελληνικού 
κράτους, η ύπαρξη γλωσσών διαφορετικών της επίσημης εντός της επικράτειάς του 
αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, δεδομένου ότι οι γλώσσες αυτές, ταυτιζόμενες συνήθως 
με την ύπαρξη μειονοτήτων, παρέπεμπαν στο μείζον εθνικό θέμα της προάσπισης των 
ελληνικών εδαφών από τις διεκδικήσεις γειτονικών κρατών. Υιοθετήθηκαν έτσι από 
πλευράς πολιτείας αφομοιωτικές πρακτικές που, στοχεύοντας στη γλωσσική ομοιογένεια, 
επέβαλαν άμεσα ή έμμεσα το ελληνόγλωσσο στερεότυπο. Επήλθε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
συρρίκνωση του αριθμού  των δίγλωσσων ή αλλόγλωσσων πολιτών και, παράλληλα, η 
αλλοίωση των συλλογικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή των γλωσσικά μειονοτικών 
ομάδων και, συνεπώς, η περιθωριοποίηση σε σημαντικό βαθμό των εθνοτικών 
ιδιαιτεροτήτων (Μπαλτσιώτης, 2007; Τσιούμης, 2015). Στον αποκλεισμό της προβολής του 
πολιτισμού των γλωσσικών μειονοτήτων καθοριστικός κατέστη ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
μηχανισμών, η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, καθώς και η επίδραση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, ενώ το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία συνθηκών απαξίας και 
υποτίμησης των μειονοτικών γλωσσών, γεγονός που επέδρασε αρνητικά τόσο στην εκφορά 
της κοινωνικής έρευνας γύρω από αυτές, όσο και στη στάση των ίδιων των ανθρώπων 
απέναντι στη γλώσσα τους (ΚΕΜΟ, 2001). 

Σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές πληθυσμού, όταν ακόμα οι γλώσσες των μειονοτικών 
ομάδων αναγνωρίζονταν de facto, οι ομιλούμενες γλώσσες στη χώρα, πλην της ελληνικής,  
ήταν  οι: αθιγγανική (σήμερα, ρομανί), αλβανική / αρβανίτικη, αρμενική, βουλγαρική (όρος 
του 1928 και 1940) ή πομακική (όρος του 1951), ισπανική-εβραϊκή (αλλιώς λαντίνο), 
κουτσοβλαχική, μακεδονοσλαβική (όρος του 1928 και 1940) ή σλαβική (όρος του 1951) και  
τουρκική (Τσιτσελίκης, 2001).  Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, ο αριθμός των απογραφέντων 
αλλόγλωσσων πολιτών στερείται αξιοπιστίας. Ακόμα και σήμερα μάλιστα η εικόνα επ’ 
αυτού είναι ασαφής, δεδομένου ότι από το 1961 αποφεύγεται η σχετική καταγραφή και, 
συνεπώς, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Εδώ και δεκαετίες, πράγματι, παρατηρείται 
απροθυμία επίσημης καταγραφής της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ελλάδα 
(Μπαλτσιώτης, 2007), γεγονός που εξηγεί και την εκκρεμότητα της κύρωσης εκ μέρους της 
πολιτείας συμβατικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, που αφορούν και τα εκπαιδευτικά 
δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή 
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Μειονοτικές Γλώσσες και η Σύμβαση - Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2008). Έχουν γίνει, 
ωστόσο, προσφάτως προσπάθειες εισαγωγής, έστω και μερικώς, στην ελληνική έννομη 
τάξη δεσμευτικών διατάξεων προστασίας της γλωσσικής ετερότητας, συνεπεία των διεθνών 
νομικοπολιτικών εξελίξεων που αντιλαμβάνονται την προστασία των μειονοτικών γλωσσών 
ως βασική συνιστώσα ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού (Τσιτσελίκης, 1996). Ατομικά  
και συλλογικά δικαιώματα εκπαίδευσης προβλέπονται πάντως μόνο για την αρμενική και 
την εβραϊκή, στις οποίες αναγνωρίζεται de facto νομικό καθεστώς, καθώς και  για την 
τουρκική, στην οποία αναγνωρίζεται, αντιστοίχως, de jure (Τσιτσελίκης, 1999). 

Αναμφίβολα, λοιπόν, οι γηγενείς μειονοτικές γλώσσες εξακολουθούν να μιλιούνται στην 
Ελλάδα, μολονότι ο αριθμός των ομιλητών τους έχει συρρικνωθεί δραματικά, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, και με βάση μετριοπαθείς εκτιμήσεις αντιστοιχεί στο 3-4% των 
Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το εκτιμώμενο 10% περίπου του Μεσοπολέμου (Τσιτσελίκης, 
2001). Χρειάζεται βέβαια να τονιστεί ότι, ενώ κάποιες από αυτές συνιστούν αντικειμενικά 
στοιχείο μιας μειονοτικής ταυτότητας, όπως για τους Μουσουλμάνους της Θράκης και της 
Δωδεκανήσου ή για τμήμα των Σλαβοφώνων, σε άλλες περιπτώσεις έχουν ιστορικά 
αποτελέσει την ιδιαίτερη πρόσβαση των ομιλητών προς την ελληνική τους ταυτότητα, όπως 
για τους  Αρβανίτες, τους Κουτσοβλάχους –πλην μιας σύντομης παρένθεσης κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής για μικρό μέρος των τελευταίων–, αλλά και για την πλειονότητα των 
Σλαβοφώνων (ΚΕΜΟ, 2001).  

Σε κάθε περίπτωση, εξαιρουμένης της διαχωριστικής πρακτικής που ακολουθήθηκε για τη 
μειονότητα της Θράκης, η Ελλάδα επιδίωξε εξ αρχής την εθνική, γλωσσική και πολιτισμική 
ομογενοποίηση των θεωρούμενων ως απειλή για την εθνική ασφάλεια αλλόφωνων 
πολιτών της, μέσω εκπαιδευτικών πολιτικών αφομοίωσης (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο, προστέθηκαν πολιτικές ενσωμάτωσης, ενώ η διαχωριστική 
πρακτική στον χώρο της μουσουλμανικής μειονότητας συνδυάστηκε με κάποιες επιλογές 
ένταξης, οι οποίες όμως υπονομεύτηκαν σοβαρά από τις αρνητικές εξελίξεις στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις (Τσιούμης, 2015). Από τα μέσα δε της δεκαετίας του 1990, η 
συνειδητοποίηση πως το εθνοκεντρικό, μονοπολιτισμικό, μονογλωσσικό και 
ομογενοποιητικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην εθνοπολιτισμική 
ετερότητα έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα εισαγωγής διαπολιτισμικών 
προγραμμάτων, που έχουν επικεντρωθεί ως τώρα στην εκπαίδευση των 
Μουσουλμανοπαίδων, καθώς και στην ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα (Ανδρούσου, Ασκούνη & Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). 

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

Νομικό πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης 

Θεσμοθετημένη μειονοτική εκπαιδευτική  μέριμνα από πλευράς ελληνικού κράτους  δεν 
υπάρχει  παρά μόνο για τη θρησκευτική, με βάση τη συνθήκη της Λωζάννης, 
μουσουλμανική μειονότητα της  Θράκης. Πρόκειται για τη μοναδική αναγνωρισμένη 
μειονότητα στη χώρα, που συνιστά όμως μια γλωσσικά ανομοιογενή πληθυσμιακή ομάδα, 
καθώς αποτελείται από Τουρκοφώνους τουρκικής καταγωγής, Πομάκους με μητρική 
γλώσσα την πομακική και Ρομά με μητρική την ελληνική ρομανί. Για τον προσδιορισμό δε 
της εκπαίδευσής της έχουν χρησιμοποιηθεί κατά περιόδους, με βάση πολιτικά κριτήρια, οι 
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όροι οθωμανική, τουρκική, μουσουλμανική και, τέλος, μειονοτική  (Δημάση κ.ά., 2014; 
Τσιτσελίκης, 2007). 

Το νομικό πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης έχει τις ρίζες του στο καθεστώς 
εκπαιδευτικής αυτονομίας των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θεσσαλίας και 
της Κρήτης και, ακολούθως, στις συνθήκες Αθηνών (1913) και Σεβρών (1920). Το θεμέλιό 
της, ωστόσο,  αποτελεί η συνθήκη της Λωζάννης (1923) με τις διατάξεις της οποίας 
προστατεύεται η παρουσία και η ετερότητα της  μειονότητας  –όπως και της ελληνικής στην 
Τουρκία– και εισάγεται η υποχρέωση της Τουρκίας και της Ελλάδας να εξασφαλίζουν τη 
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και θρησκείας στα σχολεία της βασικής εκπαίδευσης των 
αντίστοιχων μειονοτήτων τους (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2008; Tsitselikis, 2012). Η 
μειονοτική εκπαίδευση υπάγεται, δηλαδή, στην αρχή της αμοιβαιότητας ανάμεσα στις δύο 
χώρες και, συνεπώς, επηρεάζεται από το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων (Τσιούμης, 
2015; Tsitselikis, 2012). Η οργάνωση της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
συμπληρώνεται επικουρικά  από τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας του 1951, του 
Μορφωτικού Πρωτοκόλλου του 1968, την ελληνοτουρκική Συμφωνία  Πολιτιστικής 
Συνεργασίας του 2000, καθώς και μια  σειρά σχετικών διαταγμάτων και νόμων, που 
καθιστούν το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της δαιδαλώδες (Μπαλτσιώτης 
& Τσιτσελίκης, 2008; Tsitselikis, 2012). Για τους ολιγάριθμους Τουρκοφώνους που 
κατοικούν στη Ρόδο και την Κω δεν υπάρχουν, εν τούτοις, ειδικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί από 
το 1971, εφόσον μάλιστα η παρουσία τους δεν προστατεύεται από τη συνθήκη της 
Λωζάννης (Μπαλτσιώτης, 2007; Tsitselikis, 2012).  

Μορφή και εξέλιξη της μειονοτικής εκπαίδευσης 

Η μειονοτική εκπαίδευση ως ιδιαίτερο και οργανωμένο σύστημα σχολείων καλύπτει τις 
ανάγκες των Μουσουλμάνων της Θράκης κυρίως στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, καθώς η 
συνθήκη της Λωζάννης προέβλεπε την ίδρυση μόνο δημοτικών μειονοτικών σχολείων 
(Ασκούνη, 2006). Σε ένα αρχικό στάδιο, η Ελλάδα προέβη σε τυπική αναγνώριση των 
εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, φροντίζοντας να αποφύγει οποιαδήποτε 
ανάμιξη θα προξενούσε αντιδράσεις της Τουρκίας. Πρακτικά, αυτό σήμαινε πως για μια 
περίπου εικοσαετία η μειονοτική εκπαίδευση είχε χαρακτήρα σχεδόν αποκλειστικά 
τουρκικό και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ήταν ανύπαρκτη ή περιορισμένη. 
Αντιθέτως, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν 
«ελληνοποίηση» της μειονοτικής εκπαίδευσης, καθώς ιδρύθηκαν ελληνικά γυμνάσια στα 
πομακοχώρια και ελληνόφωνα νηπιαγωγεία σε αμιγώς μειονοτικά χωριά (Τσιούμης, 2015).  

Η προσχολική αγωγή, ειδικότερα, αφορούσε πάντα περιορισμένο αριθμό παιδιών, αφού 
λόγω κενών στο θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε ως το 2017 κανένα δίγλωσσο νηπιαγωγείο. 
Αναγκαστικά, λοιπόν, η επιλογή γινόταν μεταξύ μικτών ελληνόγλωσσων και ενός  δικτύου 
άτυπων τουρκόγλωσσων νηπιαγωγείων που έχει αναπτυχθεί από το 2000 στη Θράκη με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Μειονοτικών Επιστημόνων (Ασκούνη, 2006). Τα δημοτικά 
μειονοτικά σχολεία, από την άλλη, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία του 2017-18,  ανέρχονται 
σε 146  σχολικές μονάδες  με περίπου 6.500 μαθητές (Π.Δ.Π.Δ.Ε.Α.Μ.Θ., 2018), ορίζονται 
μεν ως ιδιωτικά, λειτουργούν όμως με βάση ένα ιδιότυπο πλαίσιο ρυθμίσεων της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Η θεμελιώδης δε ιδιαιτερότητά τους είναι ο δίγλωσσος χαρακτήρας τους –
51% προς 49% υπέρ της τουρκικής–, δεδομένου ότι μαθήματα, όπως Ιστορία,  Γεωγραφία 
και ελληνική Γλώσσα, διεξάγονται στα ελληνικά, ενώ άλλα, όπως  Φυσική, Μαθηματικά και 
τουρκική Γλώσσα, στα τουρκικά (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2008). Η επιδίωξη του 
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δίγλωσσου αλφαβητισμού, στα τουρκικά ως πρώτης γλώσσας και στα ελληνικά ως 
δεύτερης (Σελλά-Μάζη,  2015), κατατάσσει, συνεπώς, τη μειονοτική εκπαίδευση στο 
μοντέλο της εξελικτικής και ισχυρής μορφής δίγλωσσης εκπαίδευσης (Baker, 2001). Οι δε 
εκπαιδευτικοί για το τουρκόφωνο μέρος είναι κυρίως απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ελάχιστοι  μετακλητοί Τούρκοι δάσκαλοι, καθώς και απόφοιτοι 
των δύο ισότιμων με τα αντίστοιχα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια Μουσουλμανικών 
Ιεροσπουδαστηρίων (Τσιτσελίκης, 2007). 

Το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι, πάντως, εξαιρετικά χαμηλό και σε 
συνδυασμό με τις αναστολές των παραδοσιακών Μουσουλμάνων απέναντι στο σχολείο 
συνεπάγεται διαχρονικά την προβληματική πρόσβαση των παιδιών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Ασκούνη, 2008). Το πρόβλημα επιτείνεται από το ότι, εφόσον η  νομική  
δέσμευση της Ελλάδας για παροχή εκπαίδευσης  αφορά μόνο το δημοτικό, ο κύριος όγκος 
των Μουσουλμανοπαίδων υποχρεώνεται να εγγράφεται σε ελληνόγλωσσο γυμνάσιο ή 
λύκειο, καθώς τα μόνα δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 
«Τζελάλ Μπαγιάρ» στην Κομοτηνή και το «Μειονοτικό Γυμνάσιο Ξάνθης», που ιδρύθηκαν 
βάσει ειδικής ελληνοτουρκικής συμφωνίας, ικανοποιούν μέρος μόνο της ζήτησης 
(Τσιτσελίκης, 2007; 2012). Σε κάθε περίπτωση, το μειονοτικό δημοτικό σχολείο δεν έχει 
κατορθώσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του, αφού κληροδοτεί στους μαθητές του 
μεγάλα γνωστικά κενά και ελλείψεις στην ελληνική γλώσσα. Η συνειδητοποίηση, μάλιστα, 
του γεγονότος αυτού εκ μέρους αρκετών Μουσουλμάνων και η ανάγκη πληρέστερης 
ένταξης στην ελληνική κοινωνία των παιδιών τους οδήγησε πριν μερικά χρόνια στη μεγάλη 
αύξηση των εγγραφών μειονοτικών μαθητών σε ελληνόφωνα σχολεία. Παρά τα 
προβλήματα και την υποβάθμισή του, διατηρεί, ωστόσο, πολύ ισχυρά ιδεολογικά 
ερείσματα στη μειονότητα, αφού συμβολίζει για αυτή το «δικό της» σχολείο, μέσω του 
οποίου διασφαλίζεται η προστασία της ταυτότητάς της (Ασκούνη, 2006).  

Αναμφισβήτητα, οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μειονοτικοί μαθητές, 
με πρώτη ίσως το ότι πολλοί εγγράφονται στο σχολείο χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά 
(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008), προκαλούν πολύ υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο 
ποσοστά διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση, που το 2000 άγγιζαν το 65% (78% για 
τα κορίτσια) έναντι του 7%  πανελλαδικά (Ασκούνη, 2008). Η σημαντική απόκλιση από τον 
εθνικό μέσο όρο μπορεί να εξηγηθεί, αν ληφθούν επίσης υπόψη η αναποτελεσματικότητα 
του δημοτικού μειονοτικού σχολείου, ο περιορισμένος αριθμός κοριτσιών από τις ορεινές 
περιοχές που ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και η ελλιπής φοίτηση και 
εγκατάλειψη του σχολείου από τους μουσουλμάνους Ρομά (Δημάση κ.ά., 2014). Αυτονόητο 
είναι ότι η δυσμενής αυτή πραγματικότητα δεν επέτρεπε, ως το πρόσφατο παρελθόν, στους 
μειονοτικούς μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εισαγωγής στην  ελληνική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι μπορούσαν, βέβαια, κατέφευγαν για πανεπιστημιακές 
σπουδές συνήθως στην Τουρκία, αφού η μόνη ουσιαστικά δυνατότητα που είχαν στην 
Ελλάδα  ήταν η εισαγωγή τους στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, που 
ιδρύθηκε το 1969 με σκοπό την προετοιμασία  δασκάλων για τα μειονοτικά δημοτικά 
σχολεία (Τσιτσελίκης, 2007).  

Η ανεπάρκεια, λοιπόν, της μειονοτικής εκπαίδευσης και η ευνοϊκή προς τα ζητήματα των 
μειονοτήτων σύγχρονη διεθνής συγκυρία ώθησαν την Ελλάδα στην εισαγωγή θεσμικών 
μέτρων θετικής διάκρισης για την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους 
Μουσουλμανόπαιδες  (Ανδρούσου κ.ά., 2001). Τομή αποτέλεσε ειδική νομοθετική ρύθμιση 
του ΥΠΕΠΘ του 1995, με την οποία ορίστηκε ποσόστωση πρόσβασης 0,5% στην ελληνική 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποτροφίες για τους μειονοτικούς αποφοίτους λυκείου. Η 
ρύθμιση αυτή φαίνεται, μάλιστα, ότι έχει ήδη αρχίσει να συμβάλει σε κάποιο βαθμό στον 
περιορισμό της μαθητικής διαρροής, στη διεύρυνση της φοίτησης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και στην ανακοπή του ρεύματος της φοιτητικής μετανάστευσης (Δημάση κ.ά, 
2014). Πράγματι, χάρη σε αυτό το μέτρο, κατέστη δυνατόν να εισαχθούν σε  ΑΕΙ και ΤΕΙ  66 
Μουσουλμάνοι το 1996-97, 152 το 2002-03, ενώ η αυξητική τάση είναι συνεχής (Ασκούνη, 
2006). Με την εφαρμογή δε του διαπολιτισμικού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων» από το 1997 (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008) η κατάσταση 
φαίνεται να βελτιώνεται σταθερά, αφού ο αριθμός των μειονοτικών  που φοιτούν στο 
γυμνάσιο τετραπλασιάστηκε, ενώ η μαθητική διαρροή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
μολονότι παραμένει υψηλή, μειώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο 
αριθμός των κοριτσιών που ολοκληρώνουν την εξάχρονη φοίτηση, κάτι που δε συνέβαινε 
στο παρελθόν λόγω των περιορισμών της παραδοσιακής μουσουλμανικής κοινωνίας. Έτσι, 
ενώ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ελάχιστοι μειονοτικοί εγγράφονταν στα 
διάφορα είδη λυκείου, επιλέγοντας συνήθως την τεχνική εκπαίδευση, σήμερα 
πολλαπλάσιοι συνεχίζουν στον επόμενο δευτεροβάθμιο κύκλο (Ασκούνη, 2008). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαπολιτισμικού Προγράμματος, το Υπουργείο 
Παιδείας συνέταξε ειδικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας για το ελληνικό πρόγραμμα 
των μειονοτικών σχολείων, καθώς τα υπάρχοντα, γραμμένα για φυσικούς ομιλητές της 
ελληνικής, δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των Μουσουλμανοπαίδων. Κατά τη 
συγγραφή τους ελήφθη, φυσικά, υπόψη η αλλογλωσσία και η εθνοπολιτισμική 
διαφορετικότητα, ώστε να αναπτυχθεί επαρκώς η ελληνομάθεια και να προωθηθεί ο 
σεβασμός προς την ιδιαίτερη ταυτότητα των μαθητών (Ασκούνη, 2006).  Επιπλέον,  
διενεργήθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης των μειονοτικών εκπαιδευτικών επί του 
νεοεισαχθέντος εκπαιδευτικού υλικού και, αντιστοίχως, των πλειονοτικών επί θεμάτων 
διγλωσσίας και διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Ανδρούσου, 2008; Μάγος, 
2008).  

Έχει, ωστόσο, υποστηριχτεί πως πολλά από αυτά τα μέτρα σχετίζονται ελάχιστα με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, γιατί όχι μόνον δεν αμφισβητούν τον σταθερό πυρήνα της 
μειονοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή τις παράλληλες δομές, αλλά αντίθετα τον ενισχύουν, 
καθώς αντιβαίνουν την αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπολιτισμική εκπαίδευση χωρίς 
κοινό πρόγραμμα, κοινό σχολείο και κοινές εμπειρίες. Πράγματι, η μειονοτική εκπαίδευση 
εξακολουθεί να έχει την παραδοσιακή της δομή και ουσιαστικά πάσχει ως σύλληψη, 
δεδομένου ότι  επιχειρεί να συγκεράσει ταυτοχρόνως στοιχεία από έναν προεθνικό και 
έναν εθνικό θεσμό –κοινοτική εκπαίδευση και  δημόσιο σχολείο αντίστοιχα– στο πλαίσιο 
ενός ημιδημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (Γκότοβος, 2007). Πρόβλημα αποτελεί, 
επίσης, η ασταθής κρατική πολιτική, όπως δείχνουν οι παλινωδίες γύρω από την 
εκπαίδευση των μειονοτικών δασκάλων. Έτσι, το 2011 καταργήθηκε η Ειδική Παιδαγωγική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης και συστάθηκε Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ του ΑΠΘ, η λειτουργία του οποίου όμως εν συνεχεία ανεστάλη. 
Επίσης, το 2014 ιδρύθηκε, χωρίς να λειτουργήσει ποτέ, Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών 
Μειονοτικού Προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, στο οποίο είχαν δικαίωμα φοίτησης 
μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, απόφοιτοι ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Η 
κατάσταση φαίνεται ότι άρχισε να ομαλοποιείται μόλις το 2017 με την (επαν)ενεργοποίηση, 
εν τέλει, του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ και τη σύσταση κλάδου 
εκπαιδευτικών ΠΕ73 για τα μειονοτικά  δημοτικά σχολεία (ΥΠΠΕΘ, 2017). Θετική εξέλιξη 
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αποτελεί, βέβαια, η ίδρυση στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ από το 2016-2017 του 
Προγράμματος «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» με σκοπό να 
παράσχει θεολογική εκπαίδευση σε μουσουλμάνους μέλλοντες εκπαιδευτικούς στα 
μειονοτικά σχολεία (ΑΠΘ, 2017). Ενστάσεις, τέλος, εκτός μειονότητας για «παιδαγωγικούς 
και εθνικούς» λόγους έχει προκαλέσει η υλοποίηση από το 2017-2018 πιλοτικού 
Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης σε έξι αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς, στο οποίο 
προβλέπεται, πέραν της ελληνικής, η χρήση και της τουρκικής ως γλώσσας στήριξης με τη 
διαμεσολάβηση στην τάξη τουρκόφωνου/ης εκπαιδευτικού (ΔΣΞ, 2017). Η συγκεκριμένη 
πιλοτική παρέμβαση, όπως υποστηρίζεται πάντως από πλευράς των σχεδιαστών της, 
αποβλέπει στην αρμονική κοινωνικοποίηση των μειονοτικών νηπίων στον θεσμό του 
νηπιαγωγείου, την αποτελεσματικότερη εκμάθηση των ελληνικών και την προετοιμασία 
τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις (ΙΕΠ, 2017).  

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι, εκτός των εγγενών δομικών 
ελλειμμάτων της μειονοτικής εκπαίδευσης, σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο της μειονότητας πρέπει να αποδοθεί οπωσδήποτε και στην καλλιέργεια 
ενός ακραίου τουρκικού εθνικισμού από πλευράς ηγεσίας της, που έχει οδηγήσει στην 
απαξίωση και, κατά συνέπεια, στην ανεπάρκεια  χρήσης των πλειονοτικών γλωσσικών και 
πολιτισμικών κωδίκων από μεγάλο μέρος των Μουσουλμάνων (Γκότοβος, 2007). Ενδεικτική 
δε του ιδεολογικού κλίματος που επικρατεί διαχρονικά εντός μειονότητας είναι η στάση της 
το 1992 κατά την έκδοση εγχειριδίων στην τουρκική γλώσσα από την ελληνική πολιτεία, σε 
αντικατάσταση των εισαγομένων από την Τουρκία, τα οποία θεωρούνταν μέσα προώθησης 
του τουρκικού εθνικισμού. Λόγω όμως των σφοδρών  αντιδράσεων εκ μέρους των 
μειονοτικών, η παρέμβαση αυτή απέτυχε και τα βιβλία τελικά αποσύρθηκαν (Ασκούνη, 
2006).  

Κοινωνιογλωσσική ιδιομορφία των Πομάκων και των μουσουλμάνων Ρομά 

Σημαντική επίπτωση στις εκπαιδευτικές επιδόσεις της μειονότητας φαίνεται να έχει επίσης 
και η ιδιόμορφη κατάσταση τριγλωσσίας που βιώνουν κάποια μέλη της, καθώς 
υπολογίζεται πως το 40-70% των μειονοτικών είναι τουρκικής, το 20-40% πομακικής και το 
10-24% τσιγγάνικης καταγωγής (Φραγκουδάκη, 2008). Αυτονόητα, η εθνοτική αυτή 
διαφοροποίηση, που αντανακλάται και στη γλώσσα, προβάλλεται ποικιλοτρόπως κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες από το ελληνικό κράτος στην προσπάθεια να παρεμποδιστεί η 
επικράτηση του τουρκικού εθνικισμού στη μειονότητα, ενώ αποτελεί μάλλον ενοχλητικό 
θέμα για το μεγαλύτερο μέρος αυτής (ΚΕΜΟ, 2001). Οπωσδήποτε, η ρητή καθιέρωση της 
τουρκικής γλώσσας ως μητρικής για το σύνολο των Μουσουλμάνων με το ελληνοτουρκικό 
Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 αποτέλεσε το κομβικό σημείο στον μεγάλο αποκλεισμό, 
ως πρόσφατα τουλάχιστον, των μη τουρκόφωνων μειονοτικών από το σχολείο, γιατί κατά  
την είσοδό τους στην εκπαίδευση πολλοί εξ αυτών έρχονται αντιμέτωποι με δύο 
διαφορετικές από τη μητρική τους γλώσσες, την ελληνική και την τουρκική (Ασκούνη, 
2006). Γενικά, η γλωσσική πραγματικότητα μεταξύ των Μουσουλμάνων της Θράκης 
περιλαμβάνει μονόγλωσσα, δίγλωσσα και τρίγλωσσα άτομα, αναλόγως, αφενός, της 
εθνοτικής τους προέλευσης και, αφετέρου, του αν πρόκειται για κατοίκους αγροτικών ή 
αστικών περιοχών, ενώ η όποια γλωσσική και εθνοτική διαφοροποίηση τέμνεται από 
κοινωνικές και πολιτισμικές ιεραρχήσεις (Σελλά-Μάζη, 2015). 

Οι Πομάκοι, ειδικότερα, βιώνουν μια εντελώς ιδιαίτερη κοινωνιογλωσσική κατάσταση. Η 
σλαβικής προέλευσης μητρική τους αποτελεί μια γλώσσα προφορικής παράδοσης, που 
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ικανοποιεί ενδοοικογενειακές και ενδοεθνοτικές ανάγκες, εμφανίζοντας όμως τάσεις 
υποχώρησης υπέρ της τουρκικής, η οποία αποτελεί τη γλώσσα επικοινωνίας στις 
ενδομειονοτικές συναλλαγές τους. Η ελληνική είναι, προφανώς, η γλώσσα των 
εξωμειονοτικών επικοινωνιακών συναλλαγών, για όσους βέβαια τη γνωρίζουν, δεδομένου 
ότι υπάρχουν ιδίως πολλές γυναίκες σε ορεινές περιοχές που την αγνοούν εντελώς (Σελλά-
Μάζη, 2015). Εν τούτοις, αν και δεν αμφισβητείται εκ μέρους των Πομάκων η αναγκαιότητα 
εκμάθησης της τουρκικής, είναι ενδιαφέρον ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει προβληθεί 
από λίγα άτομα της κοινότητας αυτής το αίτημα για διδασκαλία της μητρικής τους. Έχουν 
μάλιστα εκδοθεί –σε κάποιες περιπτώσεις με κρατική χρηματοδότηση–  γλωσσικά 
εγχειρίδια και λεξικά στην πομακική με τη χρήση του ελληνικού ή του λατινικού 
αλφαβήτου. Ωστόσο, σε αυτές τις πολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν 
κυρίως στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας των Πομάκων, αντιτίθεται έντονα όχι 
μόνο η άτυπη ηγεσία της μειονότητας, αλλά και η πλειονότητά τους, κάτι που καθιστά την 
απήχηση τέτοιων ενεργειών εξαιρετικά αρνητική. Οπωσδήποτε, θεωρείται διασπαστική και 
υποβολιμαία κίνηση, στρεφόμενη ενάντια στον τουρκικό, όπως υποστηρίζουν, χαρακτήρα 
του συνόλου της μειονότητας και άρα στην αυτονόητη εκπαιδευτική χρήση της τουρκικής 
για όλους τους μειονοτικούς (Ασκούνη, 2006; Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2008).  

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τους μουσουλμάνους Ρομά, το πρόβλημα της αντικειμενικής 
τριγλωσσίας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα παιδιά τους –εφόσον βέβαια φοιτούν 
στο σχολείο– φαίνεται ότι είναι σε υποχώρηση, καθώς παρατηρείται έντονη μεταστροφή 
της γλωσσικής συμπεριφοράς των μελών της κοινότητας αυτής υπέρ της τουρκικής και εις 
βάρος της ρομανί. Η επιθυμία ταύτισης με τους ομόθρησκους πλειοψηφούντες 
Τουρκοφώνους εντός της μειονότητας αλλά και κοινωνικοί παράγοντες ασκούν μεγάλη έλξη 
υπέρ της τουρκικής στους μουσουλμάνους Ρομά, που αναμφίβολα έχουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση ως «παρίες» της μειονότητας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι, παρά την 
αντιφατική εν πολλοίς κρατική πολιτική διαφοροποίησης των μειονοτικών, βρίσκεται εν 
εξελίξει ο πλήρης γλωσσικός εκτουρκισμός των Πομάκων και των Ρομά (Σελλά-Μάζη, 2015; 
Τσιούμης, 2015). 

Οι Σλαβόφωνοι της ελληνικής Μακεδονίας 

Πολιτικές γλωσσικής αφομοίωσης  

Μεταξύ των αλλόγλωσσων και δίγλωσσων πληθυσμών που εντάχθηκαν στην ελληνική 
επικράτεια μετά τους Βαλκανικούς πολέμους υπήρχαν στη Μακεδονία και πολλοί 
Σλαβόφωνοι, που είχαν ήδη βρεθεί στη δίνη της αντιπαράθεσης των βαλκανικών εθνικών 
πολιτικών για την περιοχή (Μπαλτσιώτης, 2007). Σύμφωνα με την επίσημη, αλλά 
ελεγχόμενη όσον αφορά την ακρίβειά της, απογραφή του 1928, το ποσοστό τους άγγιζε 
μετά βίας το 6% επί του συνόλου του μακεδονικού πληθυσμού, ενώ με βάση αρχειακές 
πηγές πιο ακριβές θα ήταν ένα ποσοστό κυμαινόμενο γύρω στο 10-11%, δηλαδή περίπου 
160.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των δίγλωσσων (Γούναρης, 1997). Γενικά, η 
ελληνική πολιτική διέκρινε τους πρώην εξαρχικούς ή βουλγαρίζοντες από τους 
ελληνόφρονες Σλαβοφώνους, οι οποίοι συνυπολογίζονταν μαζί με τους λοιπούς 
ελληνόφωνους, βλαχόφωνους και αλβανόφωνους Έλληνες της Μακεδονίας (Κοντογιώργη, 
1998). Δεδομένου, όμως, ότι η ανάπτυξη διαφοροποιημένης εθνοτικής ταυτότητας 
αφορούσε ένα δύσκολα προσδιορίσιμο ποσοστό, δεν αποφεύχθηκε, ιδιαίτερα κατά τον 
Μεσοπόλεμο, η περιθωριοποίηση σχεδόν του συνόλου αυτών, καθώς η γλώσσα και μόνο 
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τους ενέτασσε στην κατηγορία των πολιτών «υπόπτων εθνικών φρονημάτων» (Γούναρης, 
1997). Το βέβαιο είναι ότι απέναντι στους Σλαβοφώνους –κάποιοι εκ των οποίων 
αναχώρησαν κατά διαστήματα, οικειοθελώς ή όχι, προς γειτονικές σλαβόφωνες χώρες– οι 
ελληνικές κυβερνήσεις άσκησαν πολιτικές εξελληνισμού, ακόμα και σε περιπτώσεις που η 
ελληνική εθνική τους συνείδηση ήταν δεδομένη (Μπαλτσιώτης, 2007). Η κυρίαρχη 
ιδεολογία, δηλαδή, προβάλλοντας την ιδέα του ενιαίου και συμπαγούς έθνους, 
αντιμετώπισε ιδιαίτερα καχύποπτα τη συγκεκριμένη γλωσσική μειονοτική ομάδα, 
αποσιωπώντας τις πολλαπλές εσωτερικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που ορίζουν την εθνοτική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα (ΚΕΜΟ, 2001). Επιπλέον, η 
διοικητική και  ιδεολογική ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και ο εθνικόφρων 
υπερσυντηρητισμός ενέτειναν τη δυσκολία αφομοίωσης της εθνικής ιδεολογίας  και 
ενσωμάτωσης των ατόμων ρευστής εθνικής συνείδησης στον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε αυτές 
τις αιτίες πρέπει να προστεθεί η αντιπαράθεση των Σλαβοφώνων για 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους με τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες, αλλά και η ιδιόμορφη 
κοινωνική τους οργάνωση σε «πατριές», που τους καθιστούσε καχύποπτους απέναντι σε 
οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση (Ηλιάδου-Τάχου, 2006; Κοντογιώργη, 1998). 
Αναμφισβήτητα, πάντως, η ελληνική πολιτεία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 
χρησιμοποίησε απέναντί τους ποικίλα και, συνήθως, βίαια μέσα γλωσσικής και 
πολιτισμικής καταστολής, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη δημόσια χρήση της γλώσσας τους 
(Μπαλτσιώτης, 2007). Δεν έλλειψε βέβαια και η εφαρμογή ήπιων αφομοιωτικών πολιτικών, 
όπως η ίδρυση παιδικών σταθμών, οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, οι υποτροφίες για 
σπουδές και η προβολή ελληνικών ταινιών στα χωριά, που αποσκοπούσαν, προφανώς, στη 
μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση των παιδιών από τη μητρική τους γλώσσα 
(Κωστόπουλος, 2008).  

Σε κάθε περίπτωση, πέραν του κυρίαρχου επί μακρόν ιδεολογικού κλίματος στη χώρα, 
σύμφωνα με το οποίο  οι ξενόφωνοι, συνολικά,  πολίτες ταυτίζονταν με τον εθνικό εχθρό 

(Ηλιάδου-Τάχου, 2006), οι φοβίες αλλά και οι αντικειμενικές συνθήκες που προέκυψαν ανά 
διαστήματα από τις διεκδικήσεις κυρίως του βουλγαρικού και, δευτερευόντως, του 
σερβικού εθνικισμού στην περιοχή, καθώς και η εμφάνιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
ενός αυτοτελώς συγκροτημένου «μακεδονικού» εθνικισμού στην Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας, 
έχουν διαχρονικά καταστήσει εξαιρετικά  σύνθετο το ζήτημα των Σλαβοφώνων (Διβάνη, 
2008; Μανωλοπούλου-Βαρβιτσιώτη, 2008; Μπαλτσιώτης, 2007). Δεν προξενεί, λοιπόν, 
εντύπωση ότι στην Ελλάδα αμφισβητείται σήμερα ποικιλοτρόπως ακόμα και η ύπαρξη 
ομιλητών της σλαβομακεδονικής στην ελληνική Μακεδονία, καθώς η σλαβοφωνία έχει 
συνδεθεί με εθνικές ανησυχίες για την περιοχή (Ηρακλείδης, 2000; Κωστόπουλος, 2008). 
Παραμένει έτσι μετέωρη η επίσημη αναγνώριση της ιδιαίτερης πολιτισμικής και  γλωσσικής 
ταυτότητας των Ελλήνων Σλαβομακεδόνων, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 27 του κυρωθέντος και από την Ελλάδα Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ, 1997). 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης  

Η γλωσσική εκπαίδευση των Σλαβοφώνων βρέθηκε από την αρχή στο επίκεντρο του 
Μακεδονικού ζητήματος (Μιχαηλίδης, 1999). Ως Έλληνες πολίτες, πάντως, φάνηκε ότι θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν εκπαιδευτικά δικαιώματα στη γλώσσα τους, μόνο όταν η 
Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να αναγνωρίσει επίσημα ως βουλγαρική μειονότητα 
όσους από αυτούς ήσαν Εξαρχικοί, επιφυλάσσοντάς τους την προβλεπόμενη από τη 
Συνθήκη των Σεβρών ευνοϊκή μεταχείριση σε εκπαιδευτικά και θρησκευτικά θέματα, μέσω 
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της υπογραφής σχετικών Πρωτοκόλλων με τη Βουλγαρία (1924). Η πρόνοια αυτή 
αποδείχτηκε όμως βραχύβια, καθώς αργότερα η ελληνική κυβέρνηση ήρε τις δεσμεύσεις 
της (Διβάνη, 2008). Στη θέση των μειονοτικών ιδρύθηκαν τελικά ελληνόγλωσσα σχολεία, 
στα οποία επελέγη ως γλώσσα διδασκαλίας η δημοτική αντί της καθαρεύουσας, με σκοπό 
τη διευκόλυνση της γλωσσικής αφομοίωσης των αλλόγλωσσων ή δίγλωσσων 
Σλαβομακεδόνων (Μπαλτσιώτης, 2007).   

Κατά την ίδια περίοδο, έλαβε χώρα ένα ενδιαφέρον εγχείρημα άσκησης γλωσσικής 
πολιτικής και, συγκεκριμένα, η αποτυχημένη  απόπειρα να εισαχθεί η διδασκαλία της 
σλαβομακεδονικής σε μειονοτικά σχολεία που σχεδιάζονταν να ιδρυθούν για τους 
βουλγαρίζοντες Σλαβοφώνους της ελληνικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, υπό την πίεση της 
ΚτΕ, συντάχθηκε το 1925 από το Υπουργείο Παιδείας το Abecedar, εγχειρίδιο γλωσσικής 
διδασκαλίας σε ένα από τα τοπικά ιδιώματα της σλαβομακεδονικής. Το Abecedar, 
εντέχνως, δε γράφτηκε στο κυριλλικό αλφάβητο, αλλά στο λατινικό με γνώμονα την 
απομάκρυνση της γραπτής εικόνας τού χρησιμοποιηθέντος σλαβικού ιδιώματος από τη 
βουλγαρική και τη σερβική γλώσσα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, το εγχείρημα 
υπονομεύτηκε εξ αρχής, προκαλώντας την αντίδραση των Σλαβομακεδόνων που 
διατηρούσαν παραδοσιακές σχέσεις με τη βουλγαρική εθνική κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό 
μάλιστα ότι, κατά τη δοκιμαστική εισαγωγή του σε σχολεία του Αμυνταίου, σλαβόφωνοι 
από κοινού με ελληνόφωνους κατοίκους –προφανώς βέβαια για διαφορετικούς λόγους– 
έριξαν στην πυρά τα αντίτυπά του (Ηλιάδου-Τάχου, 2006; Μιχαηλίδης, 1999). Έντονη 
υπήρξε, παράλληλα, και η αντίδραση της Βουλγαρίας, δεδομένου ότι το αλφαβητάριο δεν 
ήταν γραμμένο στη βουλγαρική γλώσσα, όπως εύλογα επιθυμούσε η χώρα αυτή, καθώς στο 
πλαίσιο της εθνικιστικής της ιδεολογίας θεωρούσε ομοεθνείς της όλους τους Σλαβοφώνους 
της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας (Διβάνη, 2008).  

Εν ολίγοις, η ελληνική παιδεία, σε συνδυασμό με ποικίλες δράσεις της πολιτείας, 
μετέτρεψε, σταδιακά, τους μονόγλωσσους Σλαβοφώνους σε δίγλωσσους, περιορίζοντας 
έτσι την ανάγκη διακριτής εκπαίδευσης σε όσους δεν είχαν υιοθετήσει την ελληνική εθνική 
ιδέα (Κωστόπουλος, 2008). Το αίτημα της διδασκαλίας της σλαβομακεδονικής στο ελληνικό 
σχολείο έχει επαναδιατυπωθεί μάλιστα κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, κυρίως από 
λίγα άτομα και οργανώσεις εντός της χώρας που ταυτίζονται με την εθνική «μακεδονική» 
ιδέα (Σελλά-Μάζη, 2015), στο πλαίσιο και των σύγχρονων αντιλήψεων περί σεβασμού της 
ετερότητας. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανής η έντονη πολιτική διάσταση του θέματος, 
καθώς αυτό σχετίζεται αναμφισβήτητα και με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στην 
περιοχή και την έξαρση του «μακεδονικού» αλυτρωτικού εθνικισμού. Το αίτημα, δηλαδή, 
για νομική κατοχύρωση και προστασία –πόσο μάλλον για διδασκαλία– της 
σλαβομακεδονικής σήμερα καθίσταται αναπόφευκτο, τελικά, να επηρεάζεται από το 
ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη γείτονα σλαβόφωνη Π.Γ.Δ. της 
Μακεδονίας (Μανωλοπούλου-Βαρβιτσιώτη, 2008).  

Η ύπαρξη, βέβαια, της συγκεκριμένης μειονοτικής γλώσσας –όπως και όλων των άλλων 
διεθνώς– προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς αναγκαστικά να απαιτείται η 
εκδήλωση κάποιου είδους συλλογικής βούλησης επ’ αυτού (Τσιτσελίκης, 2001). Ωστόσο, 
από επιστημονικής πλευράς, μπορεί να τεθεί  το ερώτημα του κατά πόσον η 
σλαβομακεδονική στην Ελλάδα έχει ισότιμη κοινωνιογλωσσική χρήση εκ μέρους των 
ομιλητών της, δεδομένου ότι  διευρύνεται συνεχώς η πρακτική της μη μεταβίβασής της στα 
παιδιά ως μητρικής. Ένα άλλο ζήτημα είναι πως δε φαίνεται ότι θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ασφαλή κριτήρια επιλογής μιας συγκεκριμένης γλωσσικής ποικιλίας της 
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ως γλώσσας διδασκαλίας. Για την αποτύπωση δε της σημερινής πραγματικότητας, 
απαιτείται οπωσδήποτε η διενέργεια κοινωνιογλωσσολογικών μελετών, όσον αφορά τη 
διγλωσσία των Σλαβοφώνων, τη στάση τους απέναντι στη μητρική τους και στην ελληνική, 
καθώς και τους τομείς χρήσης των δύο γλωσσών (Baker, 2001; Σελλά-Μάζη, 2015).  

Συμπεράσματα  

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους υιοθετήθηκαν, επί μακρόν, αυταρχικά  
εκπαιδευτικά μοντέλα και πολιτικές εθνικής, γλωσσικής και πολιτισμικής ομογενοποίησης, 
μια που η αφομοίωση των μη ελληνόφωνων πολιτών θεωρήθηκε μείζον εθνικό θέμα που 
θα απέτρεπε τις όποιες διεκδικήσεις επί ελληνικών εδαφών (Μπαλτσιώτης, 2007; Τσιούμης, 
2015). Οι μειονοτικές γλώσσες αντιμετωπίστηκαν ως παράγοντας στρεφόμενος εναντίον 
του έθνους (Ηρακλείδης, 1997) και, ως εκ τούτου, κοινός παρονομαστής υπήρξε ο 
στιγματισμός και ο αποκλεισμός τους από την εκπαίδευση, ενώ θεσμοθετημένη κρατική 
μέριμνα υπάρχει μόνο για τη μουσουλμανική μειονότητα  της  Θράκης (Τσιτσελίκης, 2007). 

Σε ό, τι αφορά, ειδικότερα, τη συγκεκριμένη μειονότητα, οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό 
πεδίο καθορίζονταν μέχρι πρόσφατα από τις πολιτικές, κυρίως, επιδιώξεις στο πλαίσιο των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και όχι από τις εκπαιδευτικές ανάγκες της, γεγονός που νόθευσε 
τη μορφωτική λειτουργία της μειονοτικής εκπαίδευσης, προσδίδοντας ρητά σε όλες τις 
πλευρές της πολιτική διάσταση και υποκαθιστώντας το παιδαγωγικό της περιεχόμενο. 
Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, αλλά και ενδογενών στη μειονότητα παραγόντων, είναι το 
διαχρονικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων μελών της, όπως δείχνει η 
τεράστια απόκλιση όλων των σχετικών δεικτών από τους εθνικούς μέσους όρους, αλλά και 
το ανεπαρκές, συχνά, επίπεδο ελληνομάθειας μεταξύ αυτών (Ασκούνη, 2006; Tsitselikis, 
2012). Διαφορετική, από την άλλη, είναι η περίπτωση των σλαβόφωνων Ελλήνων, οι οποίοι 
στο σύνολό τους υπέστησαν για πολλές δεκαετίες μεγάλες πιέσεις για γλωσσική 
μεταστροφή (Μπαλτσιώτης, 2007), ενώ η ανυπαρξία  εκπαίδευσης στη γλώσσα τους –από 
όσους, τουλάχιστον, την έχουν αιτηθεί– συναρτάται, υπό μια έννοια, με τις όχι πάντοτε 
ομαλές διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με γειτονικά σλαβόφωνα κράτη (ΚΕΜΟ, 2001).  

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι η ελληνική πολιτεία επιχειρεί μερικώς, ύστερα από 
μακρά αδράνεια,  να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του 
σεβασμού της γλωσσικής ετερότητας. Κρίνεται, λοιπόν, ως θετική εξέλιξη η πρόσφατη λήψη 
ενταξιακών εκπαιδευτικών μέτρων και η εισαγωγή ενός διαπολιτισμικού Προγράμματος για 
τη μουσουλμανική μειονότητα, με τα οποία σηματοδοτείται ήδη μια μερική έστω αλλαγή 
του σκηνικού (Ανδρούσου κ.ά., 2001). Τονίζεται, ωστόσο, ότι υπό κάποια έννοια οι 
παρεμβάσεις αυτές αποτελούν, ενδεχομένως, μια πολιτική εκπαιδευτικού κατευνασμού, 
καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία διαρκών εξαιρέσεων από την εκπαιδευτική νόρμα για 
τους  Μουσουλμανόπαιδες, ενισχύοντας, ουσιαστικά, τις τάσεις εσωστρέφειας της 
μειονότητας (Γκότοβος, 2007). Οπωσδήποτε, βέβαια, όπως φανερώνει ιδιαίτερα η αμήχανη 
σιωπή στην περίπτωση των Σλαβοφώνων (Ηρακλείδης, 2000), αναδεικνύεται η σημασία της 
διερεύνησης του κατά πόσον μελλοντικά θα υπάρξει πολιτική βούληση και πρακτικός 
προγραμματισμός στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας (Cummins, 
1997), ούτως ώστε να αρθούν οι αγκυλώσεις και να προστατευθούν οι επιμέρους 
εκφάνσεις όλου του γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου της χώρας. Προϋπόθεση 
επιτυχίας δεν μπορεί πάντως παρά να είναι, πρωτίστως, η απεμπλοκή του ζητήματος από 
αιτήματα που έχουν ιστορικά συνδεθεί με εθνικιστικές διεκδικήσεις και αντιπαραθέσεις. 
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Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO στην αξιολόγηση της δόμησης των 
εντολών σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού 
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1Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής ΕΚΠΑ 

2Φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολ. Σχολής ΑΠΘ 
3Φοιτητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ 

4Εκπαιδευτικός πληροφορικής 

Περίληψη.  Σύμφωνα με  τον Wirth  το «πρόγραμμα  είναι  αλγόριθμος  συν  δεδομένα». 
Αυτή η συσχέτιση αλγορίθμου και δεδομένων εμφανίζεται και στη μικροκλίμακα  μιας 
εντολής όπου το πρόγραμμα αντιπροσωπεύεται από μια και μοναδική εντολή συν μια 
παράσταση  δεδομένων.  Η  παρούσα  εργασία  είναι  τμήμα  ενός  ευρύτερου  σχεδίου 
αξιολόγησης  του  κώδικα  του  οπτικού  προγραμματισμού  ‐ως  γλώσσα  οπτικού 
προγραμματισμού έχει επιλεγεί το Scratch‐ και προτείνει την αντιστοίχιση των βαθμών 
πολυπλοκότητας  της  εντολής,  της  επεξεργασίας  των δεδομένων και  της δόμησης  των 
δεδομένων  με  τις  κατηγορίες  της  ταξινομίας  SOLO  με  σκοπό  να  δημιουργηθεί  ένα 
εκπαιδευτικό εργαλείο αξιολόγησης του κώδικα που χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα 
οπτικού προγραμματισμού. 

Λέξεις κλειδιά:ταξινομία SOLO, αναπαράσταση δεδομένων, Scratch 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα  με  τους Μπέλλου &  Μικρόπουλο  «μια  εκτεταμένη  βιβλιογραφική  επισκόπηση 
στο διεθνή και στον ελληνικό χώρο δείχνει ότι ενώ υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη 
της  γνώσης  και  αποτελέσματα  από  εμπειρικές  μελέτες  στον  προγραμματισμό,  λείπει  ένα 
πλαίσιο αξιολόγησης  της γνώσης και  των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με σαφή κριτήρια 
και  συνέπεια  ως  προς  τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις  και  τα  συμπεράσματα  των  μελετών» 
(2008). Η έλλειψη αυτή φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι πρόσφατα. Οι Ling et al. προτείνουν 
τον καθορισμό μετρήσιμων δεικτών για την αξιολόγηση γνώσεων προγραμματισμού (2012). 
Σχετικά  πρόσφατες  προτάσεις  για  την  αξιολόγηση  γνώσεων  προγραμματισμού 
αναφέρονται  σε  γενικούς  παράγοντες  όπως  η  κανονικότητα,  η  ακεραιότητα,  η  ακρίβεια 
(Kaushal  &  Singh,  2012)  ή  μέσω  προσομοιώσεων  (González‐Sacristánetal.,  2013)  και 
σταδιακό  έλεγχο  της  εκτέλεσης  (Milková &  Petránek,  2016)  ή  της  ανάλυσης  του  κώδικα 
(Ferreira Novais, Varanda Pereira & Rangel Henriques, 2016). Η Ζιώγα  (2018) αξιοποιεί  το 
μοντέλο  της  ιεραρχικής  αξιολόγησης  γνώσεων  προγραμματισμού  των  Μπέλλου  και 
Μικρόπουλου  (2008) με θετικά αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια της αξιολόγησης των 
γνώσεων προγραμματισμού σε προγράμματα μαθητών στην «ΓΛΩΣΣΑ». 

Την κάλυψη ενός μέρους αυτής της έλλειψης φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα εργασία η 
οποία  αποτελεί  τμήμα  ενός  ευρύτερου  σχεδίου  διαμόρφωσης  ενός  πλαισίου  για  την 
αξιολόγηση  του  κώδικα  του  οπτικού  προγραμματισμού  (Λαδιάς,  Καρβουνίδης,  Λαδιάς & 
Δουληγέρης, 2018)  και  στο  οποίο  η  αναπαράσταση  των  δεδομένων  και  η  χρήση  τους ως 
συστατικό του κώδικα, αποτελεί ένα από τα έντεκα κριτήρια που εξετάζονται (Karvounidis, 
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Η ταξινομία SOLO 

Σύμφωνα με τους Biggs & Collis  (1982), η γνώση μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τη δομή 
του  παρατηρούμενου  μαθησιακού  αποτελέσματος  (Structure  of  the  Observed  Learning 
Outcome),  την  ταξινομία SOLO. Η  ταξινομία SOLO  ταξινομεί  τα μαθησιακά αποτελέσματα 
σε πέντε κατηγορίες με βάση τη δομή τους: (α) την προ‐δομική (prestructural) στην οποία 
γίνεται αναφορά ή χρήση μη συνδεδεμένων και ανοργάνωτων πληροφοριών που δεν έχουν 
νόημα,  (β)  τη  μονο‐δομική  (unistructural),  όπου  παρατηρείται  μια  περιορισμένη  οπτική  ‐
κυρίως  χρησιμοποιείται  ή  τονίζεται  ένα  στοιχείο  ή  μια  πτυχή‐  ενώ  παραλείπονται  οι 
υπόλοιπες  συνιστώσες  και  δεν  πραγματοποιούνται  σημαντικές  συνδέσεις  μεταξύ  των 
μερών,  (γ)  την  πολύ‐δομική  (multistructural),  στην  οποία  υπάρχει  μια  προοπτική 
πολλαπλών  σημείων  ‐χρησιμοποιούνται  ή  αναγνωρίζονται  διάφορα  σχετικά  στοιχεία  ή 
πτυχές‐  αλλά  δεν  υπάρχουν  σημαντικές  συνδέσεις  και  δεν  έχει  διαμορφωθεί  ακόμη  μια 
ολοκληρωμένη  εικόνα,  (δ)  τη  συσχετιστική  (relational),  στην  οποία  υπάρχει  μια  ολιστική 
προοπτική όπου οι μετα‐συνδέσεις μεταξύ  των μερών γίνονται αντιληπτές και η σημασία 
των  τμημάτων σε σχέση με  το σύνολο αποδεικνύεται  και  εκτιμάται  και  (ε)  την  κατηγορία 
της  εκτεταμένης  γενίκευσης  (extended  abstract),  κατά  την  οποία  επιπλέον  των 
χαρακτηριστικών  της  προηγούμενης  συσχετιστικής  κατηγορίας,  το  περιεχόμενο 
αντιμετωπίζεται ως ένα στιγμιότυπο μιας γενικότερης περίπτωσης. 

Η  ταξινομία SOLO  χρησιμοποιείται  για  την αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά 
και  ολόκληρων  μαθημάτων.  Το  μοντέλο  της  Ιεραρχικής  Αξιολόγησης  γνώσεων 
Προγραμματισμού  (ΙΑΠ),  βασίζεται  στην  ταξινομία  SOLO  και  προτείνει  πέντε  ιεραρχικά 
επίπεδα  που  ορίζονται  με  άξονες  αφενός  την  ανάπτυξη  αλγοριθμικής  σκέψης  για  την 
επίλυση  προβλήματος,  και  αφετέρου  τις  δεξιότητες  στη  γλώσσα  προγραμματισμού 
(Μπέλλου & Μικρόπουλος, 2008).  Η  κατηγοριοποίηση  της  γνώσης  του προγραμματισμού 
συνδέεται με προγραμματιστικές δομές αλλά και με  την πολυπλοκότητα των εντολών της 
χρησιμοποιούμενης  γλώσσας  προγραμματισμού.  Στην  περίπτωση  των  περιβαλλόντων 
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια όπως το Scratch, η ισχύς της σύνταξης περιορίζεται. 
Σημαντικό ρόλο στις γνώσεις του προγραμματισμού έχουν ο αλγόριθμος και τα δεδομένα, 
τα οποία κατηγοριοποιούνται σε  επίπεδα πολυπλοκότητας.  Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη 
για  ένα  νέο  εργαλείο  αξιολόγησης,  με  το  οποίο  η  πολυπλοκότητα  των  εντολών  του 
περιβάλλοντος  οπτικού  προγραμματισμού  και  των  δεδομένων  που  χρησιμοποιεί  ο 
προγραμματιστής αντιστοιχίζεται με τις κατηγορίες της ταξινομίας SOLO.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός εργαλείου αξιολόγησης γνώσεων 
προγραμματισμού μέσω κώδικα που γράφεται σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού. 
Το  εργαλείο  βασίζεται  στην  αντιστοίχιση  των  βαθμών  πολυπλοκότητας  της  εντολής,  της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της δόμησης των δεδομένων σύμφωνα με τις κατηγορίες 
της ταξινομίας SOLO. 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον εφαρμογής 

Ως περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο διαμόρφωσης 
του πλαισίου για την αξιολόγηση του κώδικα του οπτικού προγραμματισμού, έχει επιλεγεί 
το Scratch. Το Scratch (http://scratch.mit.edu), δημιουργήθηκε από το Lifelong Kindergarten 
Group στο Media Laboratory του MIT, ως ένα πλούσιο σε πολυμέσα σύστημα για αρχάριους 
προγραμματιστές.  Τα προγράμματα στο Scratch αποτελούνται από σενάρια που ελέγχουν 
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αποτελέσματα (Ζιώγα, 2018). Προς αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται η μελλοντική έρευνα 
που  στοχεύει  στην  εφαρμογή  του  προτεινόμενου  εργαλείου  στη  διδακτική  πράξη.  Στο 
πλαίσιο της επεκτασιμότητας, η αντιστοίχιση των εντολών του παραδείγματος εφαρμογής 
στο Scratch, θα μεταφερθεί και σε άλλα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού.  
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Διευθυντής στο 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου 

Περίληψη. Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται το θέμα της σχολικής βίας και της 
πολιτικής του σχολείου. Παρακολουθώντας τη σχετική παιδαγωγική και 
εκπαιδευτική έρευνα υποστηρίζει ότι η εφαρμογή μιας συνειδητής και 
ολοκληρωμένης πολιτικής από τη σχολική μονάδα είναι ο καταλληλότερος 
τρόπος για να αντιμετωπισθούν φαινόμενα σχολικής βίας. Επισημαίνει τις αρχές 
που πρέπει να διέπουν την πολιτική αυτή, εκθέτει τους παράγοντες και τους 
τρόπους διαμόρφωσής της και την αποτιμά θετικά όχι μόνο διότι αποδεικνύεται 
αποτελεσματική αλλά και διότι μέσα από αυτήν μπορεί να επιτευχθεί και η 
βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου σε όλους τους τομείς. Επίσης 
αναφέρεται σε παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων και Προγραμμάτων 
που έχουν εφαρμοσθεί διεθνώς και προτείνει να ενστερνιστούμε τη λογική τους 
και να επιδιώξουμε την υλοποίησή τους και στα ελληνικά σχολεία με 
μεγαλύτερη επιμονή και συνέπεια από ό,τι έχει επιχειρηθεί έως τώρα και 
προτείνει ένα βασικό διάγραμμα μιας τέτοιας εφαρμογής. 

Λέξεις κλειδιά: Εκφοβισμός, Σχολική βία, Πολιτική του σχολείου, Προγράμματα 
κατά του εκφοβισμού και της σχολική βίας, Διδακτική μεθοδολογία. 

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική βία είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που 
αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο ως χρήζον επείγουσας λύσης όσο και θεωρητικής 
έρευνας. Το φαινόμενο έχει πολλές εκφάνσεις και εντάσεις και συχνά διαφέρει από σχολείο 
σε σχολείο, από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα (Jimerson, Swearer & Espelage, 
2010). Οι συνέπειες του είναι πολύ σοβαρές και επώδυνες και αυτό που προέχει βέβαια 
είναι η αντιμετώπιση του. Ωστόσο γίνεται όλο και πιο φανερό ότι δεν υπάρχει ένα 
συγκεκριμένο μέτρο ή κάποια συγκεκριμένα μέτρα, που μπορούν να οδηγήσουν στη λύση 
του προβλήματος. Αντίθετα αναδύεται ο ρόλος και η σημασία μιας συνολικής και 
ενσυνείδητης πολιτικής του σχολείου. Μιας πολιτικής που παίρνει υπόψη της όλες τις 
διαστάσεις και τις παραμέτρους της σχολικής λειτουργίας και η οποία, αν εφαρμοσθεί, 
οδηγεί φυσιολογικά, θα μπορούσε να πει κανείς, όχι μόνο στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και της βίας αλλά στην πολύπλευρη βελτίωση της 
σχολικής ζωής και της αποστολής του σχολείου (Jimerson, Hart & Renshaw, 2012; Rigby, 
2012). 
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Οριοθέτηση και διερεύνηση του φαινομένου της σχολικής βίας 

Σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι η σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, η 
οποία επιδιώκει να προκαλέσει βλάβη και χαρακτηρίζεται από ανισορροπία δύναμης 
μεταξύ των μαθητών (Olweus, 2009). Ο κατεξοχήν εκφοβισμός είναι αυτός που μετέρχεται 
φυσική βία αλλά υπάρχει και ο λεκτικός και συναισθηματικός εκφοβισμός. Οι 
συνηθέστερες μορφές του είναι η φυσική επίθεση, οι απειλές για φυσική επίθεση, η 
λεκτική επίθεση, η συκοφάντηση , ο αποκλεισμός, ο ηλεκτρονικός και ο ρατσιστικός 
εκφοβισμός (Αρτινοπούλου, 2015; Rigby, 2012). Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση 
κακόβουλης ενέργειας που δεν είναι επαναλαμβανόμενη ή επαναλαμβανόμενης ενέργειας 
και με σχετική ισορροπία δύναμης. Αυτά τα φαινόμενα όμως δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία του εκφοβισμού αλλά στην κατηγορία της σύγκρουσης. 

Ακόμη υπάρχει και μια σειρά από άλλες συμπεριφορές που βλάπτουν συμμαθητές  και 
διαταράσσουν τη σχολική ζωή και τα οποία κλιμακώνονται από τα πιο απλά ως τα πιο 
ακραία. Υπάρχουν για παράδειγμα τα πειράγματα, η σεξουαλική παρενόχληση, η εμπλοκή 
σε καβγάδες, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας, η απάτη και η κλοπή, η χρήση ουσιών, η 
χρήση όπλου ή κάποιου τύπου οργάνου ως όπλου, η απείθεια, η ανυπακοή, η παραβίαση 
των κανόνων της τάξης και γενικότερα η αγνόηση και η παραβίαση των σχολικών και 
γονεϊκών κανόνων. Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι, αν και οι πιο ακραίες από αυτές 
προκαλούν την προσοχή μας, οι πιο συχνές είναι οι υπόλοιπες, οι αποκαλούμενες χαμηλής 
έντασης (Jimerson et al., 2012), οι οποίες όμως αποτελούν επίσης παράγοντα  
δυσλειτουργίας και διαταραχών στη σχολική ζωή.  

Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να ονομασθούν γενικά σχολική βία, αν και πολλές φορές  
είναι δύσκολο να διακρίνουμε τις διαφορές και με τον όρο εκφοβισμός τα εννοούμε όλα 
αυτά (Benbenishty & Astor, 2012). Έχει σημασία όμως να κρατήσουμε στο μυαλό μας τις 
διακρίσεις που επισημάνθηκαν όχι για θεωρητικούς λόγους αλλά διότι ανάλογα με τη 
διάγνωση διαφέρει και η αντιμετώπιση του κάθε ζητήματος (Jimerson et al., 2012; 
Benbenishty & Astor, 2012). 

Τα προβλήματα αυτά οφείλονται συχνά σε παράγοντες επικινδυνότητας που σχετίζονται με 
την οικογένεια όπως είναι η φτώχεια (Benbenishty & Astor, 2012) η έλλειψη γονεϊκής 
υποστήριξης (Demaray, Malecki, Jenkins & Westermann, 2012), η έλλειψη γονεϊκής 
επιτήρησης, η απουσία των γονέων, η γονεϊκή αδιαφορία, η κακή ποιότητα  οικογενειακών 
σχέσεων, η αδύναμη παρουσία του πατέρα, οι συγκρούσεις στην οικογένεια, η υποστήριξη 
της επιθετικής συμπεριφοράς και το βίαιο γονεϊκό πρότυπο (Fosco, Frank & Dishion, 2012). 

Μπορεί όμως να οφείλονται και σε παράγοντες επικινδυνότητας  στα πλαίσια του ίδιου του 
σχολείου όπως είναι η ελλιπής ή ανεπαρκής επιτήρηση, η αποστασιοποίηση των παιδιών 
από τα μαθήματα, η έλλειψη πειθαρχίας, η έλλειψη υποστήριξης, οι αρνητικές και οι 
τεταμένες σχέσεις μεταξύ μαθητών (Jimerson et al., 2012), η ανοχή της επιθετικής 
συμπεριφοράς, η υποστήριξη της επιθετικής συμπεριφοράς και ο εξαναγκασμός ή η 
μετάδοση της επιθετικής συμπεριφοράς (Fosco et al., 2012) αλλά και η βία που παράγει το 
ίδιο το σχολείο ως σύστημα και από τους εκπαιδευτικούς. (Benbenishty & Astor, 2012; 
Αρτινοπούλου, 2015). Μπορεί ακόμη να οφείλονται σε λόγους ατομικής παθολογίας 
(Caprara G. V., 1996; Allesandri G., Vecchione M. & Caprara G. V., 2012) ή και στο γενικότερο 
περιβάλλον μιας χώρας (Benbenishty & Astor, 2012). Εξέχον παράδειγμα η δική μας χώρα, 
όπου αυτό που κυριαρχεί είναι οι αλληλοκατηγορίες και οι χωρίς έλεος επιθέσεις στη 
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δημόσια ζωή και ανάλογες συμπεριφορές και πρότυπα στην ελληνική οικογένεια (Κυριαζής, 
2016). 

Όλες αυτές οι δυνάμεις και οι παράμετροι «εκβάλλουν» στο χώρο του σχολείου με 
συνέπειες και κόστος που αφορά τόσο τον κάθε μαθητή χωριστά όσο και τα σχολεία και τη 
συνολική λειτουργία τους αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Ατομικά, οι συνέπειες  είναι 
τραυματισμοί, αισθήματα ντροπής, θυμού, ενοχής, φόβου, εσωστρέφειας, άγχους, 
κατάθλιψης, τάσεων αυτοκτονίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Craig, W.M., 1998; 
Rigby, 2102). Συλλογικά και κοινωνικά, οι συνέπειες είναι η διαταραχή της σχολικής ζωής, 
το κακό σχολικό κλίμα και ο αρνητικός αντίκτυπος στους μαθησιακούς στόχους του 
σχολείου αλλά και το οικονομικό κόστος της διαχείρισης των ψυχικών τραυμάτων των 
μαθητών, το οποίο δεν είναι αμελητέο (Fosco et al., 2012; Αρτινοπούλου, 2015; Jimerson et 
al., 2012; Henderson & Milstein, 2008).  

Η πολιτική του σχολείου και οι αρχές της 

Είτε όμως πρόκειται για ατομικές είτε για συλλογικές και κοινωνικές, οι συνέπειες της 
σχολικής βίας είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθούν και να αναταχθούν. 

Καθώς το φαινόμενο έχει πολλά πρόσωπα και πολλά αίτια, πολλά είναι και τα επιστημονικά 
πεδία που σχετίζονται με αυτό και προσπαθούν να το διερευνήσουν και να προσφέρουν 
λύσεις. Αυτά είναι τα πεδία της ψυχικής υγείας, της μελέτης της συμπεριφοράς-είτε από 
την πλευρά της ψυχολογίας είτε από την πλευρά της κοινωνιολογίας-, της παιδαγωγικής, 
της διδακτικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής (Osher, Dwyer, Jimerson & Brown, 2012). 

Ανάλογα διαμορφώνονται και οι προσεγγίσεις, οι προτάσεις και τα μοντέλα. Επικρατέστερο 
και πιο ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή θεωρείται το μοντέλο της οικοσυστημικής 
προσέγγισης, το οποίο αντιμετωπίζει το σχολείο ως ένα σύνθετο σύστημα και θεωρεί ότι οι 
αιτίες και οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στη συνολική του λειτουργία και την συνεχή 
αλληλεπίδραση των μερών του (Jimerson et al. 2012). 

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς όλα αυτά μπορούν 
να ενωθούν και εφαρμοσθούν στο επίπεδο της οργάνωσης της σχολικής μονάδας.  

Αν λοιπόν συνυπολογίσουμε όσα γνωρίζουμε από την πράξη και όσα αναφέρθηκαν έως 
τώρα αλλά και ευρύτερα τις διαπιστώσεις της έρευνας καθώς και την εμπειρία από τις 
πρακτικές που έχουν δοκιμασθεί και δοκιμάζονται διεθνώς μπορεί να προκύψει ο πίνακας 1 
σχετικά με το θέμα που μας ενδιαφέρει: 

 

Πίνακας 1. Οι αρχές της πολιτικής του σχολείου 

1)  Το σχολείο πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη και σαφή πολιτική, η οποία να στηρίζεται σε 
πραγματικά δεδομένα και στους στόχους του. 

2) Η αλλαγή είναι μια πολύ δύσκολη και επίμοχθη υπόθεση, η οποία για να επιτευχθεί 
χρειάζονται επαναλαμβανόμενες, συστηματικές και συνεχείς δράσεις και παρεμβάσεις. 

3)  Οι δράσεις αυτές πρέπει να έχουν ως πρώτο στόχο τη δημιουργία αίσθησης κοινότητας, 
καλού κλίματος, συνεργασίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων στο σχολείο μεταξύ 
μαθητών, καθηγητών και γονέων. 
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4) Επίσης πρέπει να έχουν ως στόχο την επαρκή εκπαίδευση και την υποστήριξη των μαθητών 
τόσο σε θέματα σχέσεων και συμπεριφορών όσο και σε θέματα ακαδημαϊκών επιδόσεων 
και επίτευξης των στόχων τους. 

5) Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιχειρηθεί και να λειτουργήσει ενδεχομένως οποιαδήποτε 
από αυτές τις δράσεις και τις παρεμβάσεις είναι η ύπαρξη τάξης και κανόνων στο σχολείο.  

6) Ο πιο αποφασιστικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια είναι η εργασία που γίνεται ΜΕΣΑ 
στην τάξη και αφορά ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. 

7) Αποφασιστική είναι ακόμη και η εικόνα που έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός για τον εαυτό του, 
ποιος είναι δηλαδή ο ρόλος που θεωρεί ότι έχει στο σχολείο, ποιες είναι οι επιδιώξεις του, 
όπως και η αφοσίωση στο έργο του. 

8) Όπως και η πίστη ότι δεν είναι όλα προκαθορισμένα και τελειωμένα και ότι η αν επιδιώξει 
το καλύτερο, οι προσπάθειές του μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα. 

9) Στο πλαίσιο του σχολείου πρέπει να αξιοποιείται κάθε παλιό και νέο, γνωστό και άγνωστο 
μέσο, τεχνική, εμπειρία και καλή πρακτική. 

10) Αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η κουλτούρα κάθε τόπου 
11) Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται σε τρία επίπεδα. Το πρωτογενές (για 

όλους), το δευτερογενές (για ευάλωτες ομάδες) και το τριτογενές (για κάθε άτομο χωριστά). 
12) Πρέπει να αξιοποιούνται οι πόροι που παρέχουν οι Δήμοι και η Πολιτεία με δικτύωση και 

μόνιμη συνεργασία. 
13) Να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται τα ευρύτερα έτοιμα προγράμματα ή και σχέδια ειδικά 

για τη σχολική μονάδα. 
14) Η ηγεσία να στηρίζει τις προσπάθειες όλων όπως και να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, 

επιμόρφωση και υποστήριξη και των εκπαιδευτικών. 
15) Τελικός σκοπός είναι ένα σχολείο το οποίο είναι ταυτόχρονα ασφαλές, υποστηρικτικό και 

αποτελεσματικό. 

Οι παράγοντες και οι τρόποι διαμόρφωσης της πολιτικής του σχολείου  

Αν εξετάσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά τα επιμέρους σημεία της πολιτικής που 
προτάθηκε, θα πρέπει να επισημάνουμε καταρχάς ότι συγκεκριμένη πολιτική σημαίνει ότι 
το σχολείο πρέπει να έχει συνείδηση των προβλημάτων του και να θέλει να κάνει κάτι για 
αυτά. Σημαίνει επίσης ότι η συνείδηση αυτή των προβλημάτων δεν θα πρέπει να στηρίζεται 
απλώς σε παρατηρήσεις και διαπιστώσεις των καθηγητών και του διευθυντή αλλά σε 
σφαιρική έρευνα που περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες στη σχολική ζωή, και τους 
μαθητές δηλαδή και ενδεχομένως και το λοιπό προσωπικό του σχολείου αλλά και τους 
γονείς. Διαφορετικά μπορεί να ενεργούμε με βάση απλές εντυπώσεις και εκτιμήσεις, με 
ελλιπή στοιχεία ή ακόμη και με προκαταλήψεις (Osher et al., 2012). 

Πολλές φορές απογοητευόμαστε, καθώς δεν συνειδητοποιούμε ή ξεχνούμε ότι κάθε 
αλλαγή είναι μια πολύ δύσκολη και επίμοχθη υπόθεση (Osher et al., 2012). Το πρώτο βήμα 
ωστόσο μιας πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση είναι να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα 
και να παρεμβαίνουμε και όχι να το αγνοούμε ή να το αποφεύγουμε. 

Η πιο απλή παρέμβαση είναι να ασχοληθούμε με ένα γεγονός όταν αυτό συμβεί. Ένα θέμα 
είναι βέβαια αν θα το πληροφορηθούμε έγκαιρα και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα με τα 
οποία πρέπει να ασχοληθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. 

Όταν όμως φτάσει ως αυτούς, τότε θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό νηφάλια και 
διεξοδικά. Να σταματήσουν άμεσα τη διαφορά, να εξετάσουν τι έγινε, γιατί έγινε και ποιοι 
εμπλέκονται σ‘ αυτήν, να εκτιμήσουν να ενεργήσουμε και να προχωρήσουμε. 
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Στο σημείο αυτό εφαρμόζονται και προτείνονται ορισμένα μοντέλα απαραίτητων ενεργειών 
ή τυποποιημένων βημάτων που συνήθως επιγράφονται μοντέλα επίλυσης του 
προβλήματος. Ένα ιδανικό τέτοιο μοντέλο παρατίθεται στον πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος σε τριτογενές επίπεδο 

Α. Αναγνώριση του προβλήματος 
Ποιο είναι το πρόβλημα; 

 
Κάθε πρόσωπο περιγράφει το πρόβλημα με τη σειρά του και μοιράζεται τα αισθήματά του και το 
άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχει το δικαίωμα να αναφερθεί σε κάτι που ακούστηκε ήδη και να το 
επαναλάβει. 

Β. Εκτίμηση στόχων 
Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις; 
Ποια είναι η καλύτερη λύση; 

Είναι ασφαλής; 
Τι θα σκεφτούν για αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι; 

Είναι δίκαιη; 
Θα λειτουργήσει; 

 
Γ. Δράση 

Επιλογή και εφαρμογή μιας λύσης 
 

Δ. Συμπεράσματα από τη δράση 
Λειτουργεί; 

Τι θα κάνουμε την επόμενη φορά που θα προκύψει το ίδιο ή παρόμοιο ζήτημα; 

 

Αν η επίλυση είναι επιτυχημένη, με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται το πρόβλημα, δίνουμε μια 
ευκαιρία στους εμπλεκόμενους όπως και τον τρόπο να επεξεργάζονται  μόνοι  τους το 
πρόβλημα και μειώνονται τα πειθαρχικά προβλήματα στο σύνολό τους (Rigby, 2012). 

Επίσης είναι πολύ πιθανόν κατά τη διαδικασία να προκύψουν θέματα, που απαιτούν 
περαιτέρω επεξεργασία, συνεργασία με τους γονείς και συνεργασία με εξωτερικούς φορείς 
(κέντρο συμβουλευτικής, κέντρο ψυχικής υγείας, εισαγγελέας ανηλίκων, ΜΚΟ), την οποία 
και πρέπει να επιδιώξουμε αξιοποιώντας συστηματικά και μόνιμα κάθε δυνατότητα που 
μας παρέχουν οι Δήμοι, η Πολιτεία ή άλλοι φορείς (Osher et al., 2012). 

Το μοντέλο αυτό της διαχείρισης ωστόσο αποτελεί μια κατασταλτική τριτογενή ενέργεια, η 
οποία ενδεχομένως να θεωρείται επαρκής, ειδικά σε σχολεία με λίγα προβλήματα αλλά 
συνήθως δεν είναι. Για να εμπεδωθεί ένα κλίμα ασφάλειας και υποστήριξης σε ένα σχολείο 
είναι απαραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας, και σε δευτερογενές 
και σε πρωτογενές επίπεδο (Osher et al., 2012). 

Σε δευτερογενές επίπεδο μπορεί να επιδιωχθεί η μαθησιακή ενίσχυση των μαθητών που 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε παράγοντες επικινδυνότητας, με παρεμβάσεις όπως ενισχυτικά 
τμήματα, τμήματα ένταξης, συνεργασία καθηγητών ειδικής ή άλλης αγωγής με τους 
καθηγητές της τάξης, παράλληλη στήριξη, σύσταση ομάδων μελέτης, ομάδες οργάνωσης 
του διαβάσματος ή ειδικές αίθουσες θετικής απασχόλησης όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνο ς 
(Osher et al., 2012). 
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Μπορεί να επιδιωχθεί επίσης η συνεργασία με ομάδες μαθητών που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν το σχολείο στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς. Δύο πολύ γνωστές και 
συνηθισμένες τέτοιες παρεμβάσεις είναι τα προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης 
(Αρτινοπούλου, 2010) και τα προγράμματα Εκπαίδευσης Παρατηρητών-Υποστηρικτών.  

Τα τελευταία στηρίζονται πάνω στην παρατήρηση των ρόλων γύρω από ένα περιστατικό 
εκφοβισμού, εστιάζουν στο θετικό ρόλο των υποστηρικτών και προτείνουν την δράση τους 
στην επικοινωνία, την υποστήριξη και τη φροντίδα του θύματος, την αντιμετώπιση του 
θύτη και την υποχρέωσή τους να αναφέρουν το γεγονός, οι ίδιοι ή το θύμα. Έτσι ενισχύεται 
κοινωνικά και παρηγορείται το θύμα, σπάει τη σιωπή του, αυξάνονται τα ποσοστά 
αντίδρασης κατά του θύτη και βελτιώνεται τελικά σε αξιόλογο βαθμό η αντιμετώπιση του 
προβλήματος, ειδικά σε ό,τι αφορά λεκτικές προσβολές και φήμες (Demaray et al., 2012). 

Στο δευτερογενές ή ανάμεσα στο πρωτογενές και το δευτερογενές επίπεδο, 
περιλαμβάνεται επίσης και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο σχολείο με τη 
μέθοδο της Επίλυσης του Προβλήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ως Επίλυση 
Προβλήματος θεωρείται η διαδικασία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα στάδια-βήματα και 
αποσκοπεί στη μείωση της απόστασης ανάμεσα στην υφιστάμενη και την επιθυμητή 
κατάσταση (Heylighen, 1998). 

Η εφαρμοζόμενη τυποποίησή της περιλαμβάνει τη σύσταση αντιπροσωπευτικής Ομάδας 
Επίλυσης του Προβλήματος, η οποία ακολουθεί τα βήματα που περιγράφονται στον πίνακα 
3. 

 
Πίνακας 3. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Α. Αναγνώριση του προβλήματος 
Συλλογή δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή (αρχεία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια, μαρτυρίες) 
και από κάθε εμπλεκόμενο μέρος (μαθητές, καθηγητές, προσωπικό) 
Διαμόρφωση εικόνας της υπάρχουσας κατάστασης και των υφισταμένων δράσεων. 
(υπόδειγμα συστηματικής συλλογής δεδομένων αποτελεί το: School Safety Software: SSP, California 
School Climate and Safety Survey-Short form, Peterson & Skiba: //www.unl.edu/srs/tools.html) 

 
Β. Ανάλυση του προβλήματος και διαμόρφωση υποθέσεων 

Δεύτερη επεξεργασία-διήθηση των δεδομένων 
Διαμόρφωση υποθέσεων 

 
Γ. Καθορισμός προτάσεων και πρωτοκόλλων 

Καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές 
επίπεδο. Ενημέρωση, συνεργασίες και διαβουλεύσεις με πιθανούς βοηθούς και συμβούλους και 

καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων 
 

Δ. Εφαρμογή 
Μέτρηση των παραμέτρων εφαρμογής (προθυμία, διαφάνεια) 

Ολοκληρωμένη εφαρμογή του σχεδίου 
 

Ε. Αξιολόγηση 
Συχνές διαμορφωτικές αξιολογήσεις 

Τελική αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και αξιοποίηση στατιστικών μεθόδων και 
ειδικών εργαλείων, όπως πρόγραμμα διερεύνησης GAS. 
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Η μεθοδολογία αυτή προτείνεται από τους Larson & Busse (2012), οι οποίοι επισημαίνουν 
επίσης ότι αξιόλογο παράδειγμα τέτοιας δράσης αποτελεί το πρόγραμμα: PREPaRE στου 
οποίου τα θετικά συγκαταλέγονται ότι είναι συλλογικό και συγκεκριμένο ενώ στα αρνητικά 
ότι απαιτεί στην εφαρμογή του πολύ χρόνο, κόπο και χρήματα. Πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται επίμονα, συστηματικά και στοχευμένα, πράγμα συχνά δύσκολο. 

Για να έχουν νόημα ωστόσο και να ωφελήσουν μακροπρόθεσμα οι δευτερογενείς και 
τριτογενείς παρεμβάσεις πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο πρωτογενούς πολιτικής. 

Χρειάζεται πρώτ’ απ’ όλα να υπάρχουν σαφείς και καθαροί κανόνες, οι οποίοι να είναι 
κατανοητοί από όλους και γνωστοί από όλους, με συγκεκριμένες και προκαθορισμένες 
αμοιβές και ποινές και να τηρούνται σταθερά (Osher et al., 2012; Fosco et al., 2012). 

Πρέπει με δύο λόγια να υπάρχει ένας σαφής και λογικός «νόμος» στο σχολείο. Θα πρέπει 
να επισημανθεί ωστόσο ότι οι διατάξεις του κανονισμού και οι οδηγίες θα πρέπει να 
προωθούνται με θετικό τρόπο. Αλλά γενικότερα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και 
ωφέλιμο για το κλίμα του σχολείου και τις σχέσεις μέσα σε αυτό να επαινούνται και να 
προάγονται οι θετικές συμπεριφορές παρά να καταδικάζονται οι αρνητικές και να 
κατατριβόμαστε συνεχώς με αυτό (Osher et al., 2012). 

Πρέπει επίσης να υπάρχει ένα καλό κλίμα στο σχολείο και να οικοδομηθεί μια κοινότητα. 
Το καλό κλίμα περιλαμβάνει την ύπαρξη συνεργασίας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις των 
μελών της κοινότητας ή αλλιώς την αποφυγή της υπερβολικής αυστηρότητας, των 
αντιδικιών, των καταδικαστικών σχολίων και των επιθετικών συμπεριφορών τόσο ανάμεσα 
στους καθηγητές και τους μαθητές όσο και ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους 
καθηγητές (Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou & Dimitropoulou, 2010). 

Η οικοδόμηση κοινότητας είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν υπάρχει επιπλέον 
αλληλεγγύη, αίσθηση του ανήκειν, συλλογικότητα και κοινοί στόχοι (Osher et al., 2012). 

Είναι προφανές ότι η ύπαρξη κοινότητας ενεργοποιεί τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο αλλά 
κυρίως ενεργοποιεί το παράδειγμα και την ομαδικότητα όπως και την ευχαρίστηση, η 
οποία συνήθως οδηγεί σε θετικές συμπεριφορές. 

Όπως είναι διαπιστωμένο και από την έρευνα διεθνώς, οι μακροχρόνιες συνεδριάσεις, οι 
αντεγκλήσεις, οι ανακρίσεις, η επίμονη και υπερβολική απόδοση ευθυνών όπως και η 
πολιτική της μηδενικής ανοχής συμβάλλουν ελάχιστα έως καθόλου στην αλλαγή 
συμπεριφορών, στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και στην εμπέδωση 
κλίματος ασφάλειας στο σχολείο (Henderson & Milstein, 2008; Jimerson et al., 2012). 

Είναι επίσης διαπιστωμένο ότι οι “μονές” δράσεις και παρεμβάσεις (one off) δεν έχουν 
ιδιαίτερα αποτελέσματα. Είτε δηλαδή πρόκειται για συμβουλές και οδηγίες που απευθύνει 
το σχολείο προς τους μαθητές του είτε για συνεργασίες με φορείς και προγράμματα, το να 
εξηγήσεις και να καθοδηγήσεις τα παιδιά μία φορά δεν αρκεί (Fosco et al., 2012; Jimerson 
et al., 2012). 

Χρειάζεται οι οδηγίες, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις να επαναλαμβάνονται τακτικά μέσα 
στο σχολικό έτος. Η σύγχρονη τάση μάλιστα είναι να υπάρχει παρέμβαση τουλάχιστον σε 
μία διδακτική ώρα την εβδομάδα και ακόμη περισσότερο αυτή να συνδυάζεται με το 
μάθημα της ημέρας σε μια ποικιλία από διδακτικά αντικείμενα. (curriculum based). Ακόμη 
οι παρεμβάσεις πρέπει να έχουν συνέχεια, να εφαρμόζονται δηλαδή κάθε χρόνο. 
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Το καλύτερο παράδειγμα curriculum based πολιτικής στην Ελλάδα ήταν οι βιωματικές 
δράσεις (ΣΚΖ) που είχαν ενσωματωθεί στην Α΄ γυμνασίου, αν και δεν φαίνεται ότι έχει 
αξιολογηθεί επαρκώς η συνεισφορά τους. Επίσης προγράμματα που φιλοδοξούν να 
προωθήσουν την πολιτική της τακτικής παρέμβασης μέσα στη διδακτική διαδικασία στην 
Ελλάδα που έχουν εφαρμοσθεί πρόσφατα είναι το πρόγραμμα Στον Κόσμο Του του 
Ιδρύματος Λασκαρίδη, και το πρόγραμμα Εκμάθησης Κοινωνικών και Συναισθηματικών 
Δεξιοτήτων του Βρετανικού Συμβουλίου. 

Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ τέτοιο πρόγραμμα (curriculum based) είναι το ΡΑΤΗS-Promoting 
Alternative Thinking Strategies Program-(Kusché & Greenberg, 2012). Εκτός από αυτά όμως 
υπάρχουν και τα πιο κλασικά, καθολικού τύπου ή ειδικού σκοπού ή τρόπου, προγράμματα 
συλλογής δεδομένων και παρεμβάσεων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. 

Ενδεικτικά, τέτοια προγράμματα είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. Εφαρμοζόμενα προγράμματα παρέμβασης 

Olweus                                            (καθολικού σκοπού) 
KiVa                                                 (καθολικού σκοπού) 
STEP by STEP                                  (καθολικού σκοπού) 
P3R                  (Promoting Positive Peer Relationships) 
PREPaRE                         (Πρόγραμμα Problem Solving ) 
D.A.R.E                   (Drug Abuse Resistance Education) 
F.A.S.T.                           (Family and schools Together) 
C.D.P                                (Child Development Program) 
G.R.E.A.T.   (Gang Resistance Education and Training) 

                                   Second Step                         (Social and Emotional Skills) 

 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών είναι ότι εκπονήθηκαν 
μετά από συστηματική και εξαντλητική συλλογή στοιχείων και δεδομένων και ότι 
συνυπολογίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και την ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε περιοχής ή 
της κάθε χώρας (Osher et al., 2012; Benbenishty & Astor, 2012). Επίσης είναι προφανές από 
τους τίτλους, σε ποιο επιμέρους αλλά πολύ σημαντικό ζήτημα σχετικό με την αντιμετώπιση 
της βίας στο σχολείο εστιάζει το κάθε πρόγραμμα. Ακόμη η αποτελεσματικότητα τους 
θεωρείται ικανοποιητική, αν και επισημαίνεται ότι αποφασιστικό για την επιτυχία τους 
είναι αν εφαρμόζονται συστηματικά, με επιμέλεια και επιμονή (Rigby, 2012; Benbenishty & 
Astor, 2012; Osher et al., 2012). 

Στην Ελλάδα έχει επιχειρηθεί η λειτουργία των προγραμμάτων WE CARE του Τομέα 
Σχολικής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, ΚΑΤΑ-νοώντας τον Σχολικό εκφοβισμό του Ε.Ψ.Υ.Π.Ε, Stop 
Bulling του Υπουργείου Παιδείας και πιο πρόσφατα το Παρατηρητήριο για τη Βία στο 
Σχολείο επίσης του Υπουργείου Παιδείας. 

Υπάρχουν ακόμη και επιμέρους δράσεις και παρεμβάσεις που επιχειρούνται από τα ίδια τα 
σχολεία είτε κατόπιν πρωτοβουλίας Επίλυσης Προβλήματος (Problem Solving) είτε στα 
πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας όπως και δοκιμάζονται και λειτουργούν  
Προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης. Ένα ακόμη είδος προγραμμάτων που δοκιμάζεται 
είναι τα Προγράμματα Προαγωγής της Θετικής Συμπεριφοράς μέσα από το παιχνίδι και  τις 
αθλητικές ή τις δημιουργικές δραστηριότητες σε διαστήματα που υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος είτε στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος είτε μετά. 
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Όπως είναι προφανές, έχει αρχίσει να γίνεται μία προσπάθεια να οργανωθούν και να 
εφαρμοσθούν ευρύτερα προγράμματα και στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε βέβαια ακόμη στο 
ξεκίνημα και είναι ευνόητο ότι χρειάζεται μεγαλύτερη έκταση και ένταση. Όπως χρειάζεται 
να υπάρχει και συνέχεια στις δράσεις, τις παρεμβάσεις και τα προγράμματα και να κάνουμε 
βήματα προς τα εκεί, τόσο η πολιτεία όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολικών 
μονάδων. 

Ωστόσο το σημείο που αποτελεί τον πυρήνα για μια ουσιαστική και επιτυχημένη πολιτική 
κατά των φαινομένων βίας στα σχολεία είναι η δουλειά που γίνεται στη σχολική τάξη. 

Όπως γνωρίζουμε όλοι από την πείρα μας, οι μαθητές που είναι περισσότερο ευάλωτοι σε 
παράγοντες επικινδυνότητας είναι οι μαθητές που αποστασιοποιούνται από την διδακτική 
διαδικασία. Επίσης γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερο αποστασιοποιούνται από τη 
διαδικασία αυτή τόσο περισσότερο αισθάνονται άσχετοι και περιφρονημένοι και στη 
συνέχεια προσπαθούν να οικοδομήσουν μια θετική ταυτότητα μέσα από την αρνητική 
συμπεριφορά, η οποία τους απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Ο φαύλος αυτός κύκλος και η σημασία του εντοπίζεται και επιβεβαιώνεται και από τη 
διεθνή έρευνα και πρακτική (Fosco et al., 2012), οι οποίες εστιάζουν στη λύση του. Μία 
κατεύθυνση λύσεων του προβλήματος είναι οι δευτερογενείς παρεμβάσεις (για 
συγκεκριμένες ομάδες μαθητών) όπως τα ενισχυτικά τμήματα, τα τμήματα ένταξης, οι 
ομάδες οργάνωσης του διαβάσματος, ομάδες ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης ή ειδικές 
αίθουσες θετικής απασχόλησης των αποβλημένων μαθητών. Αυτές οι επιλογές όμως 
παρότι έχουν αποτελέσματα έχουν και αρνητικές πλευρές οι οποίες τις καθιστούν μόνο 
βραχυπρόθεσμα επωφελείς ενώ μακροπρόθεσμα δεν συμβάλλουν ούτε στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου ούτε στην ικανοποιητική πρόοδο και την ένταξη των μαθητών. 

Γι’ αυτό και ως πιο ουσιαστική λύση προτείνεται η εργασία που γίνεται ΜΕΣΑ στην τάξη για 
ΟΛΟΥΣ του μαθητές (Osher et al., 2012). 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει η διδασκαλία να έχει συγκεκριμένους στόχους και χρόνους, οι 
στόχοι αυτοί να είναι σαφείς και να γίνονται εξαρχής γνωστοί, να συνδέει τη διδασκαλία με 
τις εμπειρίες των παιδιών, να έχει γρήγορο ρυθμό, να χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους, 
κυρίως ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές, να μην αποτελματώνεται στη ρουτίνα, να 
αναπτύσσει την πρωτοβουλία των παιδιών, να τους πείθει για το νόημα της, να 
διαχειρίζεται σωστά το αντικείμενο, να δίνει ευκαιρίες για εξάσκηση, να παρακολουθεί την 
πρόοδό τους και να την επαινεί. 

Επίσης ο καθηγητής δεν θα πρέπει να παραιτείται από το ενδιαφέρον και τις απαιτήσεις για 
τους αδύναμους μαθητές. Θα πρέπει να διδάσκει το ίδιο μάθημα για όλους αλλά να 
απευθύνεται με διαφορετικό τρόπο σε επιμέρους μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητές 
τους (Osher et al., 2012). 

Οι πολύ υψηλές απαιτήσεις και το πολύ ακαδημαϊκό μάθημα είναι μια κατανοητή τάση, 
ειδικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η έρευνα ωστόσο δείχνει ότι περιθωριοποιεί 
και απομακρύνει τους μαθητές που είναι ευάλωτοι σε παράγοντες επικινδυνότητας 
συμπεριφοράς, τους μαθητές που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού και τους 
μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση (Osher et al., 2012). 

Το πρόβλημα βέβαια των μαθητών που υστερούν τόσο πολύ που δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν και την πιο καλή διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι υπαρκτό. Μια 



62  Ν. Μποζίνης 

απάντηση σε αυτή τη δυσκολία είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την πρωτογενή 
αντιμετώπιση (μέσα στην τάξη για όλους του μαθητές) με τη δευτερογενή (ενισχυτικά  
τμήματα και παρεμβάσεις). Επίσης μια άλλη πρόταση που έχει αρχίσει να δοκιμάζεται στη 
διεθνή πρακτική είναι η παράλληλη υποστήριξη μέσα στην τάξη στα πλαίσια της 
δημιουργίας υποδομών μάθησης -scaffolding-(Osher et al., 2012). 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν απαιτούν σύστημα και οργάνωση. Πάνω από όλα όμως 
απαιτούν χρόνο, κόπο και ενδιαφέρον. Ψυχή όμως όλων των λύσεων αποτελεί ο δάσκαλος, 
ο καθηγητής εν προκειμένω. 

Γι’ αυτό και έχει εξαιρετική σημασία ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο καθηγητής τον ρόλο 
του, ποια είναι η προσωπική του θεωρία, ποια είναι η προσωπική του ιστορία, ποιες είναι 
οι επιδιώξεις του, ως πού έχει διάθεση να προσπαθήσει και πόσο καταρτισμένος και 
αφοσιωμένος είναι. 

Επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι αν πιστεύει ότι οι προσπάθειες του μπορούν να 
τελεσφορήσουν, παρά τις δυσκολίες, ή αν πιστεύει ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι φταίνε οι 
μαθητές, ότι ορισμένες περιπτώσεις δε σώζονται, ότι όλα είναι προκαθορισμένα και 
τελειωμένα και οδηγείται σε αυτοεκπληρούμενες προφητείες (Osher et al., 2012). 

Η αλλαγή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίμοχθη υπόθεση. Ωστόσο πρέπει να 
πιστέψουμε σε αυτή. 

Συναφής με τον ρόλο και την πίστη του εκπαιδευτικού είναι και η ποιότητα της κατανόησης 
και των σχέσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο.  

Γενικά οι καθηγητές ενδιαφερόμαστε για του μαθητές μας και τα προβλήματά τους. 
Ωστόσο πολλές φορές το κάνουμε με ένα τρόπο ενστικτώδη ή αυτόματο και μηχανιστικό 
και με όρους κοινωνικής κατανόησης ή εξελικτικής ψυχολογίας και συχνά μας διαφεύγει η 
ψυχική υπόσταση του κάθε παιδιού και ορισμένα σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν 
με αυτή. 

Μας διαφεύγει ας πούμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι για όλους του ανθρώπους η εικόνα 
που έχουμε για τον εαυτό μας και η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Και πόσο 
ανατρέπεται η ισορροπία μας και πληγωνόμαστε, αν οι άλλοι μας απορρίψουν. Πόσο 
μάλλον τα παιδιά. Επίσης συχνά ξεχνούμε ότι για τους μαθητές είμαστε ένας σημαντικός 
άλλος και οι κουβέντες μας και οι ενέργειες μας επηρεάζουν τα παιδιά. Και πως μια θετική 
δική μας στάση μπορεί να καλύψει ένα ψυχικό κενό η μια ψυχική αδυναμία της οικογένειας 
(Mauco, 1997). 

Ακόμη ελάχιστα συνειδητοποιούμε ότι ένα σημαντικό μέρος της απογοήτευσης και της 
εξουθένωσης που συχνά αισθανόμαστε οφείλονται σε δικές μας προσωπικές και 
οικογενειακές δυσκολίες και όχι στο σχολείο ή στην επίδοση και τη συμπεριφορά των 
μαθητών. 

Οπωσδήποτε δεν είμαστε ψυχολόγοι ή ψυχαναλυτές και οπωσδήποτε οι δυνάμεις μας 
έχουν ένα όριο. Όμως όλοι κανόνες και οι παρεμβάσεις λειτουργούν καλύτερα αν 
υπολογίζουμε ότι αυτός που είναι απέναντι μας είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη.  

Με όρους ψυχικούς και παιδαγωγικούς και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ιδέα της 
ψυχικής δομής και των αναγκών του ανθρώπου όπως είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε 
και ενσυναίσθηση (Mauco, 1997). 
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Με όρους της παράδοσης μας είναι πολύ σημαντικό ο νόμος να συμπληρώνεται από την 
αγάπη (Κυριαζής, 2016). 

Με όρους καθημερινότητας είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα παιδιά ένα υποστηρικτικό 
ψυχικό πλαίσιο, ιδιαίτερα τα παιδιά με δυσκολίες. Έστω και αν δεν λύσουν όλα τους τα 
προβλήματα. Είναι σημαντικό δηλαδή το σχολείο να προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα των 
μαθητών (Henderson & Milstein, 2008). 

Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά προέρχονται από την οικογένειά τους, η οποία 
αποτελεί και το κατεξοχήν περιβάλλον τους. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμη η συνεργασία με 
τους γονείς. Αυτοί είναι πολλές φορές παράλογοι ή απαιτητικοί ή είναι η ίδιοι η πηγή των 
προβλημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε ή να αποκλείουμε τη 
συνεργασία μαζί τους. 

Η έρευνα δείχνει ότι αυτοί έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιονδήποτε άλλον τη 
δυνατότητα να αποκαθιστούν τις αρνητικές συνέπειες, αν το παιδί τους έχει πέσει θύμα 
εκφοβισμού (Demaray et al., 2012) ή σε άλλες περιπτώσεις σε συνεργασία με το σχολείο θα 
μπορούσαν να χαραχθούν τα όρια για το παιδί, να βελτιωθεί η επιτήρηση, να 
διασκεδαστούν αδυναμίες της οικογένειας και ωφεληθεί τόσο ίδιος ο μαθητής όσο και το 
σχολείο αλλά και η κοινωνία στο σύνολο της (Fosco et al., 2012). 

Τέλος και η συνεργασία με την ευρύτερη Κοινότητα (Δήμος, Πολιτεία, άλλα σχολεία και 
Διευθύνσεις, Πανεπιστήμια) είναι απαραίτητη όχι μόνο για πρακτικούς λόγους και για 
λόγους παρακολούθησης των εξελίξεων αλλά και για λόγους κατανόησης του  
περιβάλλοντός μας, συνειδητοποίησης της θέσης μας, της ευθύνης μας και της αξίας της 
εργασίας μας. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Πολλά από όσα αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτό μπορούν να θεωρηθούν γνωστά και οικεία. 
Ως δάσκαλοι, ως καθηγητές ή ως διευθυντές τα έχουμε αντιμετωπίσει, μας έχουν 
προβληματίσει και ενδεχομένως έχουμε δώσει και λύσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι 
πολλές φορές λειτουργούμε εμπειρικά, μοναχικά και αποσπασματικά. Ίσως και σε κάποια 
σημεία να μην συμφωνούμε με όσα εκτέθηκαν εδώ. Σε κάθε περίπτωση όμως οι πρακτικές 
και τα Προγράμματα που έχουν δοκιμασθεί διεθνώς, ιδιαίτερα η μεθοδολογία και η 
φιλοσοφία τους, μπορούν να αξιοποιηθούν καθοδηγητικά και να αποδειχθούν χρήσιμα και 
αποτελεσματικά. 

Στην παρούσα μάλιστα συγκυρία, διακρίνω μία ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.  

Στο νόμο 4547/12-6-2018 υπάρχει η πρόβλεψη για Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 
έργου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων δηλαδή, αφού συμπεριλάβει τις απόψεις του Σχολικού 
Συμβουλίου, προγραμματίζει δράσεις και παρεμβάσεις με σκοπό την βελτίωση του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου τις οποίες και παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους.  

Και από την άλλη μεριά η ελληνική δημόσια εκπαίδευση είναι πιο ώριμη από κάθε άλλη 
φορά για μια ποιοτική αλλαγή. 
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Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε το νόμο που προαναφέρθηκε ως 
μία ευκαιρία για να εφαρμόσει κάθε σχολείο μια πολιτική που να εκμεταλλεύεται και να 
αξιοποιεί όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Ως μια ευκαιρία δηλαδή να εφαρμόσει μια συνειδητή, συλλογική και συνολική πολιτική, η 
οποία θα οδηγήσει στη μεταβολή της ποιότητας των σχέσεων μέσα στο σχολείο. 

Την πολιτική αυτή θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε πολιτική του σχολείου και με τον 
όρο αυτό εννοώ ένα σύνολο από μέτρα και ενέργειες που διαμορφώνονται από το ίδιο το 
σχολείο, από τους συναδέλφους δηλαδή τους μαθητές και τους γονείς, για να 
αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα αποβλέπουν και 
στη συνολική καλή λειτουργία του και ακόμη περισσότερο στην ανταπόκριση στους 
γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι εν πολλοίς ταυτίζονται με τα σύγχρονα 
προτάγματα της παιδαγωγικής και της εποχής. Με την έννοια αυτή η πολιτική του σχολείου 
δεν ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτό αλλά μπορεί να έχει κοινούς στόχους και αρχές, 
για όλα τα σχολεία. 

Ένας πρώτος λοιπόν τέτοιος στόχος θα μπορούσε να είναι το δημοκρατικό σχολείο, το 
οποίο όμως είναι ταυτόχρονα και επιτυχημένο ακαδημαϊκά. 

Με τον όρο δημοκρατικό σχολείο δεν εννοώ προφανώς τις δημοκρατικές διαδικασίες μόνο 
αλλά ένα σχολείο που αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά ως ένα ενεργητικό 
υποκείμενο στο οποίο δίνει τη δυνατότητα να μορφωθεί και να αναπτυχθεί, τον 
ενδυναμώνει μαθησιακά, τον αποδέχεται ψυχικά, τον εκπαιδεύει στις κοινωνικές 
δεξιότητες και του εμπνέει αξίες και ιδανικά. 

Επίσης επενδύει στην ενεργό συμμετοχή και την ευθύνη όλων των φορέων της σχολικής 
κοινότητας, έχει καλό κλίμα αλλά και έναν ισχυρό δημοκρατικό νόμο, σαφή δηλαδή και 
αποδεκτά από όλους όρια που εφαρμόζονται με συνέπεια. 

Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκά επιτυχημένο σχολείο, αυτό είναι ένα σχολείο που έχει υψηλές 
προσδοκίες για όλους. Αυτό δεν σημαίνει ανέφικτους στόχους που οδηγούν στην 
απογοήτευση και την μεμψιμοιρία αλλά ρεαλιστικούς στόχους με βάση τις δυνατότητες του 
κάθε μαθητή. 

Το μέτρο των οποίων θα μπορούσε να είναι αυτό που προβλέπει η ΥΑ 120/ 23-1-2018, η 
Σημαντική δηλαδή Βελτίωση της Επίδοσης του κάθε Μαθητή, ακόμη και αν η τελική του 
βαθμολογία δεν είναι υψηλή. 

Επίσης θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται μέσα στη σχολική 
τάξη, στην οποία ανήκουν όλοι οι μαθητές, από την οποία αποκομίζουν ό,τι έχουν ανάγκη 
χωρίς να εμποδίζουν ο ένας τον άλλο. Και στην προοπτική αυτή, της συμπερίληψης, 
μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε όλες μας τις δράσεις και όλες μας τις μεθόδους.  

Εκτός από δημοκρατικό και ακαδημαϊκά επιτυχημένο, το σχολείο θα πρέπει βέβαια να είναι 
και ασφαλές. Θα πρέπει δηλαδή να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να  αντιμετωπίσει 
πιθανά ζητήματα βίας και εκφοβισμού και οι μαθητές προσέρχονται κάθε μέρα χαρούμενοι 
και χωρίς ίχνη φόβου. 

Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε στους στόχους και τις αρχές, μπορούμε να ορίσουμε τα 
αντίστοιχα πεδία δράσης (Henderson & Milstein, 2008), πάνω στα οποία μπορούν να 
προβληματιστούν και να ενεργήσουν οι συνάδελφοι και ταυτόχρονα τα πεδία αυτά 
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μπορούν να αποτελέσουν και πεδία επικοινωνίας ανάμεσα στους συναδέλφους, ανάμεσα 
στα σχολεία και ανάμεσα στα σχολεία και τα ΠΕΚΕΣ.  

Αυτά δεν θα είναι περισσότερα από έξι ή επτά και πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαν να 
είναι τα εξής:  

1)Το καλό κλίμα στο σχολείο 2)Τα σαφή όρια 3) Οι υψηλές προσδοκίες 4) Η ψυχική 
αποδοχή 5)Η συμμετοχή 6)Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες 7) Ο εξοπλισμός και η 
υποδομή. 

Στο καθένα μάλιστα από αυτά θα μπορούσαν να προταθούν στόχοι και μέτρα που να 
αφορούν τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς και τις τριτογενείς δράσεις ή, 
όπως αποτυπώνεται πολλές φορές με πιο απλό τρόπο, τις δράσεις που αφορούν είτε το 
σχολείο, είτε το τμήμα ή μια ομάδα μαθητών είτε τον κάθε μαθητή ατομικά (Osher et al., 
2012). 

Οπότε προκύπτει ένας πίνακας όπως ο πίνακας 5. 

 

Πίνακας 5. Η πολιτική του σχολείου 

 Μαθητής Τμήμα Σχολείο 

Καλό Κλίμα Κάθε μαθητής έχει έναν 
καθηγητή και έναν 

συμμαθητή που 
εμπιστεύεται 

Δεν ανησυχεί και δεν 
φοβάται 

Δεν μένει αμέτοχος σε 
εκδηλώσεις βίας κάθε 

μορφής και ενημερώνει 
τους καθηγητές 

Η πειθαρχία στην τάξη 
στηρίζεται στην 

κατανόηση, την πειθώ και 
το ελκυστικό μάθημα 

Σχέσεις εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας ανάμεσα στους 
συναδέλφους και ανάμεσα 
στους συναδέλφους και τον 

διευθυντή 
Κοινοί στόχοι και 

οικοδόμηση κοινότητας 
Ευκαιρίες εκδήλωσης 

συναισθημάτων προς τους 
καθηγητές 

Καλές ακόμη και θερμές 
σχέσεις  ανάμεσα σε όλους 

(και το προσωπικό) 
Πανηγυρίζουμε τις επιτυχίες 

μας 

Σαφή όρια Οι οδηγίες των 
καθηγητών 

εισακούγονται 
(«Μας ακούν όταν 

μιλάμε») 
Σε επαναλαμβανόμενη 
παράβαση: συμβούλιο, 

συμφωνία (και με 
γονείς) συμβόλαιο, 

συνέπειες 
Αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του 
μαθητή 

Υποχρεωτική ή μη 
παραπομπή σε 

εξωτερικό φορέα 

Συμβόλαιο τμήματος (ανά 
καθηγητή) 

Συμβούλιο τμήματος 
Ουσιαστική επαφή με τους 

μαθητές 
Προβολή θετικών 

προτύπων και αξιών 

Επαρκής επιτήρηση 
Κανονισμός με σαφείς 
προβλέψεις για κάθε 

περίπτωση 
Έμφαση στη θετική 

διατύπωση και 
αντιμετώπιση 

Ελκυστικές επιβραβεύσεις 
θετικής στάσης και 

συμπεριφοράς 
Συχνή και ουσιαστική 

επικοινωνία με τους γονείς 
Εφαρμογές διαδικασίας 
επίλυσης προβλήματος 
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Υψηλές 
προσδοκίες - 
συμπερίληψ
η 

Σημαντική βελτίωση της 
επίδοσης κάθε μαθητή 

Παρακολούθηση της 
πορείας του μαθητή 

Αξιοποίηση εργαλείων 
διαμορφωτικής 

αξιολόγησης 
Εξατομικευμένη 

διδασκαλία 
 

Η βελτίωση επιτυγχάνεται 
μέσα στην τάξη για όλους 

τους μαθητές 
Προσδοκίες και 

ενδιαφέρον και για τον πιο 
αδύνατο μαθητή 

Σαφείς και ρητοί στόχοι, 
αξιοποίηση των βιωμάτων 

και των εμπειριών των 
μαθητών, επαναλήψεις 

αλλά και παρουσίαση με 
ποικίλους τρόπους, 

εξάσκηση και εφαρμογή 
της γνώσης, γρήγορος 

ρυθμός και 
παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων, συνεχής 
ανατροφοδότηση, 

αναγνώριση και 
επιβράβευση της προόδου 

Αξιοποίηση όλων των 
μεθόδων διδασκαλίας και 
όλων των τύπων μάθησης 
Δημιουργία μαθησιακής 

κοινότητας 

Έπαινοι και αναγνωρίσεις 
Κίνητρα 

Στοχαστική ταυτότητα του 
καθηγητή 

Τμήμα ένταξης 
Τάξεις Υποδοχής 

Κοινωνικός λειτουργός 
Δράσεις για τον σεβασμό της 

διαφορετικότητας 
Πίστη στο αποτέλεσμα 

Ψυχική 
αποδοχή 

Αποδοχή, κατανόηση, 
στοργή 

Ανάπτυξη ψυχικής 
ανθεκτικότητας 

Εξατομικευμένες 
παρεμβάσεις 

Προγράμματα και 
παρεμβάσεις ψυχικής 

ανθεκτικότητας 
Βιωματική μάθηση. 

Τμήμα ένταξης, Ψυχολόγος 
Συνεργασία με φορείς και 

υπηρεσίες 
Συνεργασία με τους γονείς 

 

Κοινωνικές 
Δεξιότητες 

Ο μαθητής να 
συμβιώνει αρμονικά με 
τον εαυτό του και τους 

άλλους 
Αρθρώνει λόγο, 

εκφράζει 
συναισθήματα και 

επιθυμίες και διεκδικεί 
 

Προγράμματα εκμάθησης 
συνεργατικών δεξιοτήτων 

Συνεργασία στην τάξη 
Αθλητικές δραστηριότητες  

και παιχνίδια 

Συμμετοχή σε επισκέψεις 
και εκδηλώσεις 

Οργάνωση, υιοθέτηση ή 
φιλοξενία προγραμμάτων 

εκμάθησης δεξιοτήτων 

Συμμετοχή Ο κάθε μαθητής 
θεωρείται ως 

ενεργητικό υποκείμενο 
Συμμετέχει υπεύθυνα 

στην ομάδα και την 
κοινότητα 

Ενεργητική μάθηση 
Ομαδοσυνεργατική 

μάθηση 
Πρωτοβουλίες από κάθε 

τμήμα 

Καθηγητές, μαθητές και 
γονείς προτείνουν και 

συμμετέχουν στις 
αποφάσεις και τις δράσεις 

Ενεργές μαθητικές 
κοινότητες 

Σχολική διαμεσολάβηση 
Σχολικό Συμβούλιο 

Υποδομή και 
εξοπλισμός 

Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και σε 

εκτυπωτή 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και σε εκτυπωτή 

Ωφέλεια από διαδραστικό 

Βιβλιοθήκη και εργαστήρια 
Καθαριότητα, Αισθητική 
Φωτισμός, Θέρμανση, 
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Ωφέλεια από 
διαδραστικό ή άλλο 
οπτικοακουστικό-

εποπτικό μέσο 

ή άλλο οπτικοακουστικό-
εποπτικό μέσο 

Διακόσμηση 
Ηλεκτρονικός και άλλος 

εξοπλισμός 

 

Είναι προφανές ότι όσα προτείνονται είναι συνοπτικά και θεμελιώδη όπως και ότι δεν είναι 
ούτε λίγα ούτε εύκολα στην εφαρμογή τους. Αν τα υιοθετήσουμε όμως, αν τα αναλύσουμε 
και τα επεξεργασθούμε περισσότερο και αν προσθέσουμε και όσα άλλα κρίνουμε σκόπιμα 
και χρήσιμα θα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο ιδανικό του ασφαλούς, 
υποστηρικτικού και αποτελεσματικού σχολείου και θα απομακρυνόμαστε όλο και 
περισσότερο από την εικόνα ενός σχολείου τιμωρητικού, ασύστατου, επικριτικού που 
επιρρίπτει τις ευθύνες στους άλλους και αναβάλλει ή αποφεύγει να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα. 
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Περίληψη. Η έννοια του χαρίσματος επιδέχεται πολλές ερμηνείες και οι γνώμες 
σχετικά με το είδος, την ποιότητα και το εύρος των ικανοτήτων που 
χαρακτηρίζουν κάποιον ως χαρισματικό, παρουσιάζουν αποκλίσεις και διακριτές 
διαφορές. Οι ικανότητες άνω του μετρίου, τα υψηλά επίπεδα αφοσίωσης στο 
έργο και τα υψηλά επίσης επίπεδα δημιουργικότητας όμως, χαρακτηρίζουν το 
σύνολο των χαρισματικών μαθητών, οι οποίοι απαιτούν μια μεγάλη και 
διαφοροποιημένη ποικιλία εκπαιδευτικών ευκαιριών και υπηρεσιών, οι οποίες 
δεν παρέχονται από τα συνηθισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όταν μάλιστα 
τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται σε εφήβους, δημιουργείται μια νέα 
δυναμική διαχείρισης του θέματος, με πολλαπλές θεωρήσεις που επιδρούν σε 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και αναπτυξιακές παραμέτρους. Αυτές 
καθορίζουν σημαντικά την προσπάθεια αναζήτησης της «νέας ταυτότητας» του 
νεαρού ατόμου, την κοινωνικοποίησή του καθώς και τις επιταγές του 
εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο συμμετέχει ενεργά, αλληλεπιδρά και 
δέχεται τις επιρροές του. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίσει 
ο χαρισματικός έφηβος αποτελούν μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα στο γενικότερο πλαίσιο του, καθώς ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε 
φάση πρώτης ανάγνωσης και επιδερμικής προσέγγισης του θέματος.  

Λέξεις κλειδιά: εφηβεία, χαρισματικότητα, αυτοδιαχείριση, διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, ισότητα ευκαιριών 

Εισαγωγή 

Η οροθέτηση της χαρισματικότητας αναφέρεται ως μια σύνθετη ανθρώπινη κατάσταση η 
οποία καλύπτει εύρος ικανοτήτων και ιδιοτήτων. Μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 
δυνατοτήτων ενός ατόμου στο γνωστικό τομέα και στον τομέα των κινήτρων, καθώς και στο 
σύνολο των κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών που ζει, με τη βοήθεια των οποίων 
παρουσιάζει εξαιρετικά επιτεύγματα σε μία ή σε περισσότερες γνωστικές περιοχές, όπως 
στα Μαθηματικά, τις Γλώσσες ή την Τέχνη, όπου απαιτείται να επιλύσει προβλήματα 
πρακτικής και θεωρητικής υφής (Heller, 1992). Ο όρος τείνει να περιλάβει άτομα που έχουν 
ανώτερη νοητική ικανότητα, που διακρίνονται για ταλέντο υψηλής ποιότητας σε ειδικούς 
τομείς όπως είναι οι επιστήμες, οι μηχανικές δεξιότητες, οι καλλιτεχνικές προδιαθέσεις, οι 
ηγετικές ικανότητες και η δημιουργική σκέψη (Δαβάζογλου - Σιμοπούλου, 1999).  

Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται σε εφήβους όπου η εξέλιξη της περιόδου αυτής 
διακρίνεται για τη μεταβολή, αλλαγή στο βιολογικό, σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό, 
ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα κατά την ανάπτυξη του ατόμου τότε τα διακριτά 
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χαρακτηριστικά του εφήβου όπως η νοητική περιέργεια, η επιθετικότητα, η 
αντιδραστικότητα, η ανάγκη ανεξαρτητοποίησης, η κρίση ταυτότητας και οι μεταπτώσεις 
της συμπεριφοράς προσλαμβάνουν άλλα πρόσημα και η προσέγγιση αυτών των ατόμων 
παρουσιάζεται ως πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνική ετοιμότητα 
γενικότερα. 

Η διαδικασία της εφηβείας 

Η εφηβική ηλικία είναι η τελευταία φάση της ανάπτυξης, το τελευταίο στάδιο στην πορεία 
του ατόμου προς την ωριμότητα και αποτελεί τη χρονική περίοδο της μετάβασης του 
ατόμου από τον κόσμο του παιδιού, με την ανεμελιά και την εξάρτηση, στον κόσμο του 
ενηλίκου, με την υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση. Η εφηβεία από τη μία πλευρά είναι 
η εγκατάσταση της ώριμης σεξουαλικότητας, κι από την άλλη, η δημιουργία απόστασης στις 
σχέσεις με τους γονείς, η μετάβαση στη θέση του ενήλικου ατόμου σε σχέση με τους 
τελευταίους. Μπορούμε να την ορίσουμε ως μία διαδικασία όπου συντελείται η ψυχική 
επεξεργασία η οποία θα επιτρέψει στο νεαρό άτομο να ζήσει αυτόνομα, να γίνει ενήλικας. 

Ο έφηβος αποκτά όλο και περισσότερες γνώσεις για τον κόσμο γύρω του. Καθώς η έκθεση 
στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα αυξάνεται, οι γνώσεις του πολλαπλασιάζονται και 
διευρύνεται η χωρητικότητα της μνήμης. Στο σύνολο τους οι νοητικές ικανότητες 
εμφανίζουν αξιοσημείωτη βελτίωση στην εφηβική ηλικία (Kail, 2003). Ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους για τις νοητικές προόδους είναι η ανάπτυξη της μεταγνώσης 
(Feldman, 2009). Μεταγνώση είναι η επίγνωση που έχει το άτομο για τη δική του νόηση και 
η ικανότητά του να «παρατηρεί» τις γνωστικές του διαδικασίες. Έτσι λοιπόν ο έφηβος 
αποκτά όλο και πληρέστερη αντίληψη της μνημονικής του ικανότητας, κρίνει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και υπολογίζει με καλύτερο τρόπο το χρόνο που χρειάζεται για να 
μάθει και να αποθηκεύσει στη μνήμη του πληροφορίες. Ο Elkind αναφέρει ότι οι έφηβοι 
συχνά μπορούν να φαντάζονται πώς η συμπεριφορά ή η εμφάνισή τους αποτυπώνεται σε 
ένα «φανταστικό ακροατήριο» τρίτων, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο μια πληρέστερη 
συνείδηση του εαυτού τους και του κόσμου που τους περιβάλλει (Παρασκευόπουλος, 
1985).  

Χαρακτηριστικά χαρισματικών ατόμων 

Τα ευφυή και χαρισματικά άτομα, διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν 
από τα υπόλοιπα ως προς τις γνωστικές, αντιληπτικές και γλωσσικές ικανότητες, την 
προσωπικότητα, το μαθησιακό στυλ, τη γενικότερη συμπεριφορά και γενικά κάθε άλλο 
νοητικό ή προσωπικό τους στοιχείο. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
σύμφωνα με τους Chapman & Chapman (2000), πολλά από τα χαρισματικά παιδιά 
εμφανίζουν ενσυναίσθηση σε μεγάλο βαθμό, καθώς και τάση προς την τελειομανία η οποία 
προκαλείται λόγω της έλλειψης συγχρονισμού μεταξύ της πραγματικής και πνευματικής 
τους ηλικίας (Morelock, 1992). Οι διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν την συνθετότητα του 
προφίλ αυτών των μαθητών όσον αφορά τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά και τις 
διανοητικές τους ικανότητες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών και 
ταλαντούχων παιδιών είναι σύμφωνα με την Linda Silverman (2002) και τους συνεργάτες 
της οι οποίοι συνέταξαν την λεγόμενη Giftedness scale τα εξής: 

 Μεγάλη δυνατότητα συλλογιστικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

 Δυνατότητα γρήγορης μάθησης 

 Εξαιρετική μνήμη 
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 Μεγάλη διάρκεια εστίασης προσοχής 

 Προσωπική ευαισθησία 

 Οίκτος για τους άλλους 

 Τελειομανία 

 Επιμονή και εντατικότητα 

 Ηθική ευαισθησία 

 Ασυνήθιστη περιέργεια 

 Εμμονή στα υπό εξέταση θέματα 

 Υψηλός βαθμός ενεργητικότητας 

 Προτίμηση προς μεγαλύτερης ηλικίας φίλους 

 Μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων 

 Υψηλή αίσθηση του χιούμορ 

 Πρόωρη αναγνωστική ικανότητα 

 Ενδιαφέρον για την δικαιοσύνη 

 Αρκετά ώριμη κριτική ικανότητα 

 Έντονη παρατηρητικότητα 

 Ζωηρή φαντασία 

 Υψηλή δημιουργικότητα 

 Τάση κριτικής προς την εξουσία 

 Ικανότητα με τους αριθμούς 

 Καλές επιδόσεις στην επίλυση γρίφων και παζλ. 
 

Για τους μαθητές αυτούς απαιτούνται διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
υπηρεσίες από αυτά που παρέχονται στα κοινά σχολεία. Οι μαθητές αυτοί χρειάζονται 
εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων και διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση 
ώστε να αναπτυχθούν δημιουργικά. Η επίτευξη της καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας 
μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία διαφορετικών δρόμων μέσα από τους οποίους 
μαθητές με διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακές ανάγκες, στην 
ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, θα οικειοποιηθούν την ευθύνη μάθησης τους και θα 
χρησιμοποιήσουν τα χαρίσματά τους με τρόπο κοινωνικά εποικοδομητικό.  

Χαρακτηριστικά εφήβων 

Αυτές οι νέες ικανότητες καθιστούν εκτός των άλλων τους εφήβους περισσότερο 
εσωστρεφείς και αυξάνουν την αυτεπίγνωσή τους ειδικότερα στους χαρισματικούς που σε 
μεγαλύτερο και πιο πρόσφατο χρόνο έρχονται αντιμέτωποι με τα στοιχεία αυτά, στοιχεία 
που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα εγωκεντρισμού. Ενώ ο εφηβικός εγωκεντρισμός είναι 
μια κατάσταση αυτό- απορρόφησης, κατά την οποία ο κόσμος γίνεται αντιληπτός ως 
εστιασμένος στον εαυτό του εφήβου και δημιουργεί σε συνήθεις συνθήκες απόρριψη της 
κριτικής των τρίτων και εμφάνιση πάμπολλων ελαττωμάτων σε αυτούς (Greene, Krcmar, 
&Rubin, 2002), οι χαρισματικοί έφηβοι αντιμετωπίζουν σε μικρότερη ηλικία τις καταστάσεις 
αυτές και η προσήλωση στον εαυτό, το αίσθημα αποξένωσης και εσωστρέφειας είναι 
εντονότερες και αυτές οι καταστάσεις λιγότερο αντιληπτές από συνομηλίκους δίχως τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
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Η παρέα διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, αποτελώντας κεντρικό σημείο αναφοράς στη 
ζωή του εφήβου, εφόσον μέσω της επαφής του με την ομάδα, αποκτά καταρχάς την 
αίσθηση του ανήκειν. Μέσα από τη συλλογικότητα και τα κοινά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την ομάδα, αισθάνεται την αποδοχή και την υποστήριξη των ομηλίκων, η 
οποία δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στη μοναξιά και την απομόνωση την οποία βιώνει 
ο έφηβος απέναντι στον κόσμο των ενηλίκων.  

Οι χαρισματικοί έφηβοι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες σε αυτό τον τομέα, 
δημιουργώντας στις πλείστες των περιπτώσεων τείχη αυτοπροστασίας και θύλακες 
αποξένωσης από τους συνομηλίκους. Προσπαθούν να αποδεχθούν τον εαυτό τους, να 
ανταποκριθούν σε διαπροσωπικά θέματα και να αυτοπροστατευτούν λόγω αυτής της 
ιδιαιτερότητας διαμορφώνοντας προστατευτικές συνθήκες όπως το χιούμορ (Shaunessy & 
Suldo, 2010) ή ακόμη και ιδιόμορφους κανόνες επικοινωνίας. Η διαμόρφωση ενός 
ιδιαίτερου τρόπου επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα κοινά ενδιαφέροντα που υιοθετούν 
τα μέλη και συνιστούν τα χαρακτηριστικά μιας υποκουλτούρας, ωθούν τους εφήβους στο 
να αποκτήσουν μια κοινή συλλογική ταυτότητα, η οποία διασφαλίζει την ιδιαιτερότητα και 
την ατομικότητά τους (Κουρκούτας, 2001). 

Η συναναστροφή με τους συνομηλίκους φανερώνει το επίπεδο της ανάπτυξης της 
γλωσσικής και γνωστικής ικανότητας του εφήβου. Η συντροφικότητα και η κοινωνική 
αλληλεγγύη που υφίσταται στα πλαίσια της ομάδας, βοηθά τον έφηβο να αποκτήσει την 
ικανότητα σκέψης και δράσης σε συλλογικό επίπεδο. Μέσα στην ομάδα διαμορφώνει μία 
συγκεκριμένη ταυτότητα και αναλαμβάνει ρόλους, η εξάσκηση των οποίων αποτελεί 
σημαντική εμπειρία για τις μετέπειτα κοινωνικές του σχέσεις. Η ομάδα βοηθά τον έφηβο να 
αποκτήσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του, να αναγνωρίσει τις ικανότητες και τις 
αδυναμίες του, διαμορφώνοντας μια σαφή εικόνα για τον εαυτό του και την 
προσωπικότητά του, αποκτώντας την απαραίτητη αυτοεκτίμηση. 

Ιδιαιτερότητες στην μάθηση - εκπαίδευση 

Παράλληλα με την ανάπτυξη και τις αλλαγές που βιώνει ο έφηβος στο ψυχοκοινωνικό και 
στο βιοσωματικό τομέα, παρατηρούνται και αλλαγές που αφορούν την ανάπτυξη των 
γνωστικών λειτουργιών του. «Δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα όλες οι διανοητικές λειτουργίες. 
Κατά μέσο όρο η αντίληψη του χώρου και η λογική φτάνουν στο ανώτερο σημείο γύρω στα 
14 και το επίπεδο ενηλικίωσης της μνήμης συνήθως επιτυγχάνεται στα 16 έτη. Ο μέσος όρος 
της διανοητικής ανάπτυξης φτάνει στην κορύφωση και για τα αγόρια και για τα κορίτσια 
στην ηλικία των 18-19 ετών περίπου» (Wolman 1998 σε Νομικού, 2004). Αυτή η 
αναντιστοιχία διανοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης δημιουργεί σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα του «μέσου όρου» προβλήματα εγκλιματισμού και 
δημιουργικότητας στα χαρισματικά παιδιά, τα οποία «προστατεύουν» την διαφορετικότητα 
τους είτε αποφεύγοντας την τυπική εκπαίδευση, είτε καταπιέζοντας την φύση τους σε ένα 
σύστημα που δεν έχει μέριμνα για αυτούς. 

Οι χαρισματικοί μαθητές δεν μαθαίνουν απλώς γρηγορότερα, αλλά η εργασία τους 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και διαφαίνεται η ιδιαίτερη ικανότητά τους να 
χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους τα γνωστικά εφόδια προκειμένου να μάθουν σε 
πολύπλοκα πεδία και περιβάλλοντα (Spiro et al., 1991). Είναι περισσότερο ικανά να 
προσαρμόζουν την προηγούμενη γνώση ώστε να διαμορφώνουν νέα προβλήματα με άλλα 
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άτομα (Jones & Day, 1996) καθώς και ατελείωτη επιθυμία για νέα γνώση. Προσπαθούν να 
ανακαλύπτουν την αλήθεια με κριτική ματιά, με θέαση εκτός των τειχών και πολλές φορές 
αμφισβητούν και εκφράζουν ζήλο για την επιστημονική και θεωρητική γνώση (Morelock, 
1992). Οι ερευνητές Coleman & Cross (2000) αναφέρονται στην ενεργητικότητα, στο 
δυναμισμό και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν τα χαρισματικά παιδιά και εφήβους. 
Ενεργητικότητα σωματική και συνάμα πνευματική με την έννοια του ζήλου για εργασία και 
του πείσματος προς την επίτευξη του τελικού σχεδιασμένου στόχου. Οι έφηβοι 
χαρισματικοί μαθητές όπως αναφέρουν οι Dole (2000) και Winner (1996) διαθέτουν 
αξιοσημείωτη σχολική αυτοαντίληψη, έχοντας μία ξεκάθαρη εικόνα για την ταυτότητά τους 
καθώς και μια ακλόνητη αίσθηση για τα επόμενα βήματά τους ως ενήλικοι.  

Η πρωτοτυπία σκέψης, η δημιουργική εφευρετικότητα, η ικανότητα να απορρίπτουν 
καθιερωμένες συμβάσεις και διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο καθώς και η κλίση 
στην επινόηση αποτελεσματικών και πρωτότυπων λύσεων στα προβλήματα είναι στοιχεία 
που διακατέχουν τα χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα. Αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτούν 
στοχευμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και συγκεκριμένες πολιτικές αντιμετώπισης και 
διαχείρισής των ιδιαιτεροτήτων. Όταν αυτό δεν μπορεί να συμβεί η κατάσταση περνά σε 
μια προβληματική διάσταση με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στους έφηβους μαθητές όσο και 
στο πλαίσιο υποστήριξής τους. 

Προβλήματα και ανάγκη στήριξης 

Τα χαρισματικά παιδιά στην εφηβεία πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
προσαρμογής και δυσκολίες εγκλιματισμού και απόδοσης (Cline-Schwartz, 1999). 
Ορισμένες έρευνες αναφέρουν ότι οι ταλαντούχοι έφηβοι παρουσιάζουν κοινωνικά 
προβλήματα. Τα παιδιά αυτά με υψηλό δείκτη νοημοσύνης περιγράφονται από τον Winner 
(1996) ως εσωστρεφή, ανασφαλή, θλιμμένα και αυταρχικά, ενώ φαίνεται ότι βιώνουν σε 
υψηλό βαθμό απομόνωση και άγχος σχετικά με την κοινωνική τους ζωή (Semrud-Clikerman, 
2007). Επίσης αναφέρεται ότι μπορούν να παρουσιάσουν στοιχεία αρνητικής 
συμπεριφοράς, που συνδέονται με την αυτοεκτίμηση, όπως είναι η σχολική άρνηση και τα 
χαμηλά επίπεδα επίδοσης, η υπεροψία, η συναισθηματική αναστολή, η υπερκινητικότητα 
και διάσπασης προσοχής, η κοινωνική απομόνωση και η έντονη ανησυχία για τις επιδόσεις 
(Galbraith & Delisle, 1996).  

Η απομόνωση και η μοναξιά μπορεί να είναι μια προσωπική τους ανάγκη και επιδίωξη και 
το ταλέντο να τα απομακρύνει από την κοινωνική ζωή και συμμετοχή (Winner, 2000). 
Γενικώς οι χαρισματικοί έφηβοι συνήθως παρουσιάζουν έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο 
σκέψης, κάτι που οδηγεί το άτομο στην απομόνωση. Το 25% των χαρισματικών παιδιών 
άλλωστε εμφανίζουν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα (Μελετέα, 2004). Τα 
προικισμένα άτομα σύμφωνα με την Gross (1993) αναγκάζονται λοιπόν λόγω των 
περιορισμών του εκπαιδευτικού συστήματος να επιλέξουν την απομόνωση ή τη 
συμμόρφωση με τους υπολοίπους με αποτέλεσμα στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας να 
εκδηλώνουν μέτρια έως και σοβαρά επίπεδα κατάθλιψης. Υπάρχει μια ασύγχρονη 
ανάπτυξη μεταξύ νόησης και συναισθήματος. Εκεί ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν 
ψυχολογικά προβλήματα στον έφηβο, που μπορεί να εκδηλωθούν με 
αδιαφορία, απόρριψη, αντικοινωνικότητα και επιθετικότητα. Σε πολλές των περιπτώσεων 
έχει παρατηρηθεί αρνητική στάση προς τη μάθηση, υποεπίδοση σε κάποιους 
εκπαιδευτικούς τομείς, συμπτώματα ανίας, απογοήτευσης, υψηλό άγχος, προβλήματα 



74  Δ. Αλεξανδρής 

συμπεριφοράς, τάσεις για απομόνωση και υψηλότερη ανάγκη για προσοχή από τους 
ενηλίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς (Dixon, Mains & Reevers, 1996). Βιώνουν εντονότερα 
καταστάσεις με συναισθηματικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μη χαρισματικούς 
συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από άγχος και 
κατάθλιψη (Sword, 2003). 

Η νομοθεσία για τη χαρισματικότητα 

Στη χώρα μας η εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών δεν έχει προσλάβει καμιά 
συγκεκριμένη μορφή στο πλαίσιο του κύριου αναλυτικού προγράμματος της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Η έννοια της χαρισματικότητας δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί επίσημα σε 
εκπαιδευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις της γενικής εκπαίδευσης (Gari, Kalantzi-Azizi & 
Mylonas, 2000). Με τη προσθήκη του εδαφίου στο αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 ως εξής: 
«Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες 
ικανότητες και ταλέντα» ουσιαστικά δεν ξεκίνησε η πρακτική εφαρμογή των οδηγιών για 
αυτούς τους μαθητές, αν και ξεκάθαρα η στόχευση των παραπάνω αφορούσε την 
υποστήριξη των κοινωνικό-συναισθηματικών αναγκών των χαρισματικών μαθητών. Αντί για 
αυτό o Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199 2/10/2008, Άρθρο 3 παράγραφος 3) αναγνωρίζει ως 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους μαθητές που έχουν μία ή και 
περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει τα 
προσδοκώμενα της ηλικίας τους. Με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η 
ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους 
μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον.  

Παρά ταύτα, έγκειται τελικώς στην καλή βούληση του εκάστοτε εκπαιδευτικού ο τρόπος 
χειρισμού τους. Και αυτό διότι ο νόμος δεν ορίζει ποια είναι η ειδική αγωγή που πρέπει να 
λάβουν τα παιδιά αυτά. «H διατύπωση δεν είναι εξαρχής ολοκληρωμένη καθώς μπορεί να 
λάβει αρνητική χροιά, να φαίνεται δηλαδή ότι αφορά τα παιδιά με νοητικά 
προβλήματα. Ακόμη όμως και αν εκληφθεί θετικά, ότι αφορά δηλαδή τα παιδιά με 
εξαιρετικές ικανότητες, στην πράξη δεν προσφέρει και πάλι τίποτα. Τα μοντέλα που θα 
μπορούσαν να ακολουθηθούν, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό σε ανάλογες 
περιπτώσεις, π.χ. ο εμπλουτισμός (παροχή επιπλέον γνώσης στο παιδί ανάλογα με τις 
ανάγκες του) ή η επιτάχυνση (η τοποθέτηση του παιδιού σε μεγαλύτερη σχολική τάξη), δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν. 

Ωστόσο, ούτε οι προαναφερθείσες  συγκεκριμένες διατάξεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί  έως 
σήμερα. Διαπιστώνεται επομένως η ύπαρξη κενού τόσο στον εμπλουτισμό των διδακτικών 
αντικειμένων για τους μαθητές αυτούς, όσο και στα προγράμματα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες χαρισματικών και 
ταλαντούχων  μαθητών. 
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Δυσκολίες χαρισματικών μαθητών στην εφηβεία - Η ελληνική 
πραγματικότητα 

Ανάμεσα στις δυσκολίες που συνήθως συναντούν οι ίδιοι οι χαρισματικοί μαθητές στο 
σχολικό πλαίσιο είναι η αρνητική στάση προς τη μάθηση, η υποεπίδοση σε όλους ή σε 
κάποιους τομείς μάθησης, η ανία, η απογοήτευση, το υψηλό άγχος, τα προβλήματα 
συμπεριφοράς όπως η επιθετικότητα και η υπερβολική αναστολή, η τάση για απομόνωση, 
η υψηλή ανάγκη για περισσότερη προσοχή από τους ενηλίκους και η επίμονη άσκηση 
αυτοκριτικής (Dixon, Mains & Reevers, 1996). Στις δυσκολίες επίσης μπορούμε να 
εντάξουμε τις δυσκολίες μάθησης, καθώς το 3,5% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
εμπίπτει γενικά στην κατηγορία των χαρισματικών μαθητών (Brody & Mills, 1997), ενώ το 
10% των παιδιών με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη νοημοσύνης παρουσιάζει δυσκολίες σε βαθμό 
που υπολείπεται των συνομηλίκων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εφηβεία οι μισοί από 
τους χαρισματικούς Αμερικανούς μαθητές δεν μπορούν να  φτάσουν στα απαιτούμενα 
ποσοστά επιτυχίας, όπως και το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτούς που σταματούν την 
εκπαίδευση στην εφηβεία το 10-12% ανήκει στην κατηγορία των χαρισματικών μαθητών 
(Zecker, 2002).  Η κατανόηση και η σωστή διαχείριση των χαρισματικών ατόμων από την 
οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία αποτελεί ωστόσο αναγκαιότητα. Συνηθίζουμε να 
επαναλαμβάνουμε τη διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωσιοκεντρικό και 
ανταγωνιστικό και ότι παραμερίζει την έκφραση και καλλιέργεια της συναισθηματικής 
διάστασης των μαθητών (Ευέλθοντος, 2008). 

Οι ακατάλληλες εκπαιδευτικές παροχές, ή για να το πούμε καλύτερα, η μη παροχή 
προγραμμάτων ισάξιων προς τις αυξημένες ικανότητες τους (Jin & Moon, 2006) είναι ο πιο 
κοινός εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει τους μαθητές υψηλού δυναμικού διότι τους 
απογοητεύει, τους αποθαρρύνει, τους απομακρύνει από το περιεχόμενο της προσπάθειας 
και της επιμονής σε ένα έργο αλλά και το χειρότερο είναι δυνατόν να τους στρέψει ενάντια 
στον εκπαιδευτικό θεσμό. Για αυτούς τους λόγους το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλει να 
μεριμνήσει σοβαρά για την καλύτερη αξιοποίηση του μαθητικού του δυναμικού. Οι 
χαρισματικοί μαθητές στροβιλίζονται στη δίνη του να  καλυφθούν οι ανάγκες των 
περισσοτέρων χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάποιο κίνητρο για να προχωρήσουν βήματα πιο 
μακριά. Το αποτέλεσμα είναι να βαριούνται στο μάθημα, να αδιαφορούν και εν τέλει να το 
απαξιώνουν, αφού δε βρίσκουν ενδιαφέρον σ’ αυτό. Εκτός αυτών, η πλειοψηφία των 
χαρισματικών παιδιών και εφήβων παραμένει μη ταυτοποιημένη με αποτέλεσμα να μη 
παρέχονται σε αυτούς τους μαθητές οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν. 

Προτάσεις για εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών – εφήβων 

Ο προαναφερθείς νόμος που περιλαμβάνει και τα χαρισματικά άτομα, δεν ορίζει ποια είναι 
η ειδική αγωγή που πρέπει να λάβουν οι συγκεκριμένοι μαθητές (Καρλατήρα & Τσώλη, 
2004). Μέσα από τη μη πρακτική εφαρμογή του παραπάνω νόμου και του οδηγού για 
μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα του Π.Ι διαπιστώνεται η ύπαρξη 
κενού στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες χαρισματικών μαθητών. 

Η ύπαρξη αυτή του κενού πρέπει να μας προβληματίσει, να μας ευαισθητοποιήσει και να 
κινητοποιηθούμε προς τους παρακάτω στόχους: 
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 Την αξιοποίηση του συνολικού δυναμικού των χαρισματικών μαθητών 

 Την πρόληψη της μαθητικής διαρροής αυτής της κατηγορίας 

 Τη βελτίωση της απόδοσης του συνόλου της τάξης και κατ’ επέκταση της σχολικής 
μονάδας 

 Την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των χαρισματικών μαθητών 

 Την στήριξη των οικογενειών τους 

 Την ενημέρωση της κοινωνίας για τα θέματα της χαρισματικότητας   

Οι Matsagouras & Dougali (2008) στην πρότασή τους για την εκπαίδευση χαρισματικών και 
ταλαντούχων Ελλήνων μαθητών επιλέγουν το συνδυασμό της προώθησης της φοίτησης, τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη λειτουργία σχολείων υποδοχής κάτω από την 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η αλήθεια 
είναι ότι οι χαρισματικοί μαθητές χρειάζονται μια ιδιαίτερη στήριξη. Σκόπιμα ή και 
εσφαλμένα αποδίδονται στους χαρισματικούς μαθητές ως δικές τους δυσκολίες οι 
αδυναμίες που έχει το όποιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες 
υποδομές, το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το αναγκαίο εποπτικό υλικό. Η 
οργάνωση διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για χαρισματικούς μαθητές 
δυστυχώς φαντάζει ως περιττή πολυτέλεια (Ματσαγγούρας, 2008). Εντούτοις  η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες μάθησης των 
χαρισματικών μαθητών σε σχέση με την εκπαίδευση όλων των μαθητών (Karnes &Nugent, 
2002) που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Το ευρύτερό της πλαίσιο αφορά: 

 Διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα για υψηλότερη πνευματική ανάπτυξη 

 Διδακτικές στρατηγικές που διευκολύνουν τη μάθηση 

 Κατάλληλη οργάνωση της εκπαίδευσης για τους χαρισματικούς μαθητές (Tomlison, 
2004) 

Συγκεκριμένα, οφείλουμε μέσω της διαφοροποιημένης προσέγγισης για τους 
χαρισματικούς εφήβους μαθητές να δίνουμε έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους και όχι στη συσσώρευση γνώσεων, ώστε να βοηθούμε στην ανάπτυξη 
ανώτερων διανοητικών λειτουργιών. Να δίνουμε έμφαση σε προγράμματα και 
παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόοδο της προσωπικότητας, ώστε να επιτευχθεί η 
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και να μη περιοριζόμαστε μόνο στον τομέα εκείνο που 
διακρίνονται οι χαρισματικοί μαθητές (Coleman & Cross, 2001). 

Επίσης να χρησιμοποιούμε τη διερεύνηση, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα σχέδια 
δράσης αλλά και δημιουργικές πρωτότυπες ερωτήσεις. Ένας συνδυασμός 
ομαδοσυνεργατικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας με σκοπό την ανάπτυξη της 
αυτογνωσίας των μαθητών μέσα από τη συσχέτιση του ατόμου με τους συμμαθητές του 
(Tomlinson, 2004) αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική. 

Δίνουμε προσοχή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικής και συναισθηματικής 
προσαρμογής των μαθητών. Στη διδασκαλία προτάσσουμε την ανάπτυξη της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης για την επεξεργασία των δεδομένων, έτσι αναδεικνύονται έννοιες και 
γενικεύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση των δεδομένων και μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη λύση προβλημάτων (Ματσαγγούρας, 2008). Η προσαρμογή του ρυθμού 
διδασκαλίας και ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος δίνοντας έμφαση σε 
δραστηριότητες που απαιτούν επέκταση και εμβάθυνση, καλλιεργώντας δυναμικές 
δεξιότητες θα βοηθήσει αρκετά σε αυτή τη προσπάθεια. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε χαρισματικούς μαθητές να εμβαθύνουν στο γνωστικό 
αντικείμενο χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί λόγο συντομότερης αποφοίτησης από τη 
σχολική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται. Δίνει έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη των 
διανοητικών τους ικανοτήτων και όχι στην ποσοτική συσσώρευση γνώσεων, καλλιεργεί την 
ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών διαδικασιών και ενσωματώνει θέματα υψηλού επιπέδου, 
πνευματικού και συναισθηματικού περιεχομένου πέρα από αυτά που παρέχει το κανονικό 
αναλυτικό πρόγραμμα (North Carolina State Department, 1988). 

Το σχολείο έχει υποχρέωση να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και ηθική και 
κοινωνική μόρφωση στους μαθητές, ώστε να εξασφαλίσει το ανθρώπινο δυναμικό που θα 
μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων της κοινωνίας (Renzulli, 
2003). Οι ιδιαίτερες ικανότητες δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες στην τάξη. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και τη 
μέθοδο διδασκαλίας στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες του μαθητή έτσι, 
ώστε να μην επηρεάσει τους άλλους μαθητές. Απαιτείται σεβασμός της προσωπικότητας 
και των ορίων μάθησης των μαθητών. Πρέπει να προσαρμόζεται η εργασία στις ανάγκες 
των μαθητών και να στηρίζεται, και να ενισχύονται για να επιτύχουν. Προκειμένου να 
υπερκεραστούν τα προβλήματα, που προκύπτουν από την βραδύτητα του τυπικού 
αναλυτικού προγράμματος, έχουν διατυπωθεί μια σειρά προτάσεων για διδακτικά 
προγράμματα, που επιτρέπουν στα χαρισματικά παιδιά να προχωρούν με πιο γρήγορο 
βηματισμό. «Γενικά οι εκπαιδευτικές εμπειρίες για τα χαρισματικά παιδιά, μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε σχέση με τουλάχιστον τρεις τρόπους: το ρυθμό (έναρξη από πολύ 
μικρή ηλικία ή γρηγορότερη πρόοδο από ότι συνήθως), το πλάτος ή βάθος (παροχή πιο 
εμπεριστατωμένων και προχωρημένων μαθημάτων), το είδος (μια εντελώς διαφορετική 
φύση εκπαιδευτικής εμπειρίας, από τις ήδη υπάρχουσες).» (Passow, 1991).  

Η μετεκπαίδευση στον τομέα της χαρισματικότητας είναι για τους εκπαιδευτικούς 
απαραίτητη ώστε να μπορούν υπεύθυνα να αναπτύξουν τεχνικές για να συναντήσουν τις 
ανάγκες των εφήβων χαρισματικών μαθητών που απολαμβάνουν και αναζητούν 
δημιουργικές ακαδημαϊκές προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
στα δεδομένα της παραδοσιακής σχολικής τάξης και των διδακτικών της προεκτάσεων, 
αλλά να είναι έτοιμοι να προσφέρουν στους μαθητές αυτούς υψηλής ποιότητας 
παιδαγωγική και κατάλληλα σύνθετη διδασκαλία συνεπικουρούμενες με συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, εστιάζοντας στις πραγματικές τους ανάγκες σαν εκπαιδευτικοί-μέντορες. 
Αναμφισβήτητα οι χαρισματικοί μαθητές αποτελούν μια σημαντική πηγή υψηλού νοητικού 
δυναμικού για την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων και για την ανάληψη ρόλων ηγεσίας 
μέσα στην κοινωνία και η στήριξη τους από τη σχολική κοινότητα θα αποτελέσει τις βάσεις 
για την επιτυχή εξέλιξή τους. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μεσολάβηση μέντορα 
θεωρείται αναγκαία για εξαιρετικά χαρισματικούς εφήβους μαθητές (Arnold & Subotnik 
1995), των οποίων η πνευματική ανωτερότητα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή αν δεν δοθούν 
οι κατάλληλες ευκαιρίες (Goff & Torrance, 1999). Ο εκπαιδευτικός επομένως οφείλει να 
λειτουργήσει ως υπόδειγμα, ως πρότυπο αξιών, συμπεριφορών, ως ένα ζωντανό 
παράδειγμα προς μίμηση (Colangelo & Davis, 2003). 

Επίσης, πρέπει ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς, 
όπως επιθετικότητα, αρνήσεις, αμφισβητήσεις κ.ά. Στοχεύουμε στην ποιότητα και όχι στην 
ποσότητα της εργασίας. Με τη διαφοροποίηση ως προς την ποσότητα ανταποκρινόμαστε 
στην ικανότητα των χαρισματικών μαθητών για ταχύτερη και περισσότερη εκπαίδευση, και 
με τη διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα στην ικανοποίηση για βαθύτερη και 
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σφαιρικότερη εκπαίδευση (Ματσαγγούρας, 2008). Χρειάζεται επικοινωνία, συνεργασία, 
υποστήριξη, μέριμνα και ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων σε τομείς της επιστήμης 
και της τέχνης που θα συμβάλλουν στη διαθεματική εκπαίδευση των χαρισματικών 
παιδιών, για να πετύχουμε την αρμονική ανάπτυξή τους (Ματσαγγούρας, 2005).  

Στην ευαίσθητη και συνάμα κομβική περίοδο της εφηβείας οι ανησυχίες των χαρισματικών 
ατόμων για την επαγγελματική σταδιοδρομία πληθαίνουν και το σχολείο δεν πρέπει να 
μένει αμέτοχο σε αυτούς. Στους χαρισματικούς εφήβους, η μελλοντική τους σταδιοδρομία 
αντανακλά τη φιλοσοφία τους για τη ζωή και τις αξίες της. Είναι  η ταυτότητά τους και το 
μέσον τους για αυτο-έκφραση. Η επαγγελματική συμβουλευτική για τα χαρισματικά παιδιά 
πρέπει να είναι ευαίσθητη στα πολλαπλά ενδιαφέροντά τους, στα υπαρξιακά διλήμματά 
τους, στους φόβους τους μήπως κάνουν λανθασμένες επιλογές,  μήπως δεν πετύχουν το 
ιδανικό τους ή μήπως δεν ανταποκριθούν στο δυναμικό τους, στη στενοχώρια τους για το 
δρόμο που δεν ακολούθησαν και στο φόβο ότι εάν προσπαθήσουν να αναπτύξουν όλο το 
δυναμικό τους θα γίνουν μετριότητες σε όλα (Silverman, 1989). Και τα δύο φύλα έχουν 
ανάγκη υπηρεσιών σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που θα στοχεύει να 
βοηθήσει τα χαρισματικά παιδιά α) στη διευκόλυνση λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αποφάσεων, β) στην αποσαφήνιση των προσωπικών τους αξιών και πώς 
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στον επαγγελματικό τους σχεδιασμό, γ) στη 
διαφοροποίηση των προσδοκιών τους από τις προσδοκίες του περιβάλλοντός τους και δ) 
στην επιλογή επαγγελμάτων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους και θα 
συμβάλλουν στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι χαρισματικοί μαθητές και δη οι έφηβοι έχουν από μόνοι τους 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα θέματα της εκπαίδευσης των μαθητών με υψηλές 
νοητικές ικανότητες και των δημιουργικών και χαρισματικών μαθητών απασχολούν την 
κοινωνική ψυχολογία της εκπαίδευσης σημαντικά από το τέλος της δεκαετίας του 1980 
(Tannenbaum, 1986). Οι μαθητές με ιδιαίτερα υψηλές ικανότητες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες 
με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, αλλά «λιγότερες», αφού το εκπαιδευτικό σύστημα 
σε πολλές χώρες είναι εστιασμένο στις ικανότητες του μέσου μαθητή αδιαφορώντας για τις 
διαφορετικές δυνατότητες και υψηλές ικανότητες των χαρισματικών μαθητών 
(Tannenbaum, 1986, 2000). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επισήμανση, εκπαίδευση και 
ενίσχυση του χαρισματικού μαθητή είναι καθοριστικός στις περισσότερες χώρες (Hany, 
1997). Οι χαρισματικοί μαθητές στην εφηβεία έχουν ανάγκη προγράμματα 
εξατομικευμένης διδασκαλίας που να εστιάζονται στην βελτίωση της αυτοαντίληψης του 
χαρισματικού μαθητή, στην αύξηση των κινήτρων, στην παροχή δραστηριοτήτων που 
δίνουν τροφή στις υψηλές ικανότητες και αποτελούν «πρόκληση» για τα ενδιαφέροντά του 
(Winebrenner, 2003). Ο ρόλος των γονέων έχει καθοριστική σημασία, καθώς από κοντινή 
απόσταση παρακολουθούν και μπορούν να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες νοητικές 
δυνατότητες και τα κίνητρα για επίτευξη, αλλά και τις δυσκολίες των εφήβων στη 
μαθησιακή διαδικασία (Freeman, 2001).  

Αναγκαία είναι η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, προκειμένου να παρέχουν στους 
εφήβους ένα πλαίσιο συναισθηματικής στήριξης, να βρουν από κοινού αποτελεσματικές 
στρατηγικές για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους (Fetzer, 2000), να 
ενισχύσουν και ανατροφοδοτήσουν επιτεύγματα, να συμβάλουν στην αλλαγή των 
αντιλήψεων των «άλλων» για αυτή την ομάδα μαθητών. Η συμβουλευτική προσέγγιση των 
γονέων είναι κομβική και πρέπει να στοχεύει στα εξής: 
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 Ενίσχυση της κατανόησης ότι τα χαρισματικά παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν 
ιδιαίτερες συναισθηματικές ανάγκες που πρέπει να συνυπολογιστούν με τη 
συναισθηματική ένταση και αστάθεια της περιόδου της εφηβείας. 

 Ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων για την υποστήριξη της συναισθηματικής ανάπτυξης 
των χαρισματικών εφήβων συνυπολογιζόμενοι τον εγωκεντρισμό που τους 
χαρακτηρίζει. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων και της επιλογής κατάλληλων 
παιδαγωγικών και μετέπειτα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ευκαιριών μέσω και 
της συμβουλευτικής. 

Σκοπός πρέπει να είναι η καθιέρωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο να παρέχεται 
υποστήριξη και καθοδήγηση από την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε γονείς και κηδεμόνες 
χαρισματικών εφήβων μαθητών να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και να μάθουν ο ένας 
από τις εμπειρίες του άλλου με τη σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση (MENSA, 2018).  

Είναι ανάγκη να συστηματοποιηθεί η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο καθώς οι μαθητές αυτοί συχνά βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να 
αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες τους στη μάθηση λόγω της χαρισματικότητας του χαρακτήρα 
τους, αλλά χωρίς να αναγνωρίζονται οι εξαιρετικές τους ικανότητες (Shevitz et al., 2003). Οι 
μαθητές αυτοί είναι επιβεβλημένο να έχουν πρόσβαση σε ταχύτερες, συνθετότερες  και 
περισσότερο εμπλουτισμένες συνθήκες μάθησης σε σχέση με τους συμβατικούς 
συμμαθητές τους (Burney, 2008) και να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη 
διαδικασία της εκπαιδευτικής τους πορείας ενισχύοντας και όχι αποκρύπτοντας την όποια 
ιδιαιτερότητα. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς αλλά μέσα από εκπαιδευτικά 
δίκτυα και στοχευμένες επιμορφώσεις οφείλουν να γνωρίσουν τη χαρισματικότητα και τους 
ιδιαίτερους κώδικες που την ορίζουν, προσπερνώντας περιχαρακώσεις του παρελθόντος 
που  διαμόρφωναν ως γνωστικά όρια των μαθητών και του εκπαιδευτικού συστήματος, τα 
εκπαιδευτικά όρια του μέσου όρου και μόνον. 

Συμπεράσματα  

Οι ιδιαιτέρως προικισμένοι άνθρωποι, ταλαντούχοι ή χαρισματικοί, που υπολογίζονται στο 
2%-5% του γενικού πληθυσμού, δεν κινδυνεύουν από τις ικανότητές τους αλλά από την 
παρεμπόδιση της εκδήλωσης αυτών των ικανοτήτων από τον περίγυρό τους. Πρέπει λοιπόν 
η βοήθεια που τους παρέχεται να είναι η μέγιστη δυνατή ώστε να αξιοποιήσουν τα ταλέντα 
τους, διότι είναι εκείνοι που ανατρέπουν τη συμβατική γνώση και προχωρούν την 
ανθρωπότητα ένα βήμα πιο πέρα. Στην περίοδο της εφηβείας οι μαθητές αρχίζουν να 
αποκτούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τον κόσμο που βασίζεται στον στοχασμό και 
στην πνευματικότητα. Στη φάση αυτή, οι χαρισματικοί μαθητές φθάνουν να κατανοήσουν 
και να αποδεχθούν τη σχέση τους και τις συγκρούσεις τους με την κοινωνία.  Το ενδιαφέρον 
για τον εαυτό αντικαθίσταται από το ενδιαφέρον για τον κόσμο και τα χαρισματικά άτομα 
αναπτύσσουν και εμπιστεύονται τη διαίσθησή τους και τα μέσα γίνονται εξίσου σημαντικά 
με τους στόχους.  
Τα χαρισματικά άτομα στην εφηβεία μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή παρακαταθήκη 
ανάπτυξης και προόδου. Και όμως σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συχνά δεν μπορεί να 
τα αναγνωρίσει – πόσω μάλλον να τα αξιοποιήσει- καταλήγουν να περιθωριοποιούνται. 
Εκλαμβάνονται αδίκως ως αντικοινωνικά ή ατίθασα και ουκ ολίγες φορές φορτώνονται με 
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λανθασμένες διαγνώσεις νοητικής καθυστέρησης τιμώντας με την παρουσία τους την λίστα 
της μαθητικής διαρροής. Είναι αναγκαίο πλέον να εισαχθούν στην εκπαιδευτική νομοθεσία 
και πολιτική της χώρας μας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες 
(Monks & Pfluger, 2005), τα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση και τη στήριξη των 
χαρισματικών εφήβων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να 
απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες μάθησης, χωρίς προφανώς να εμποδίζουν την ανάπτυξη του 
δυναμικού των υπολοίπων μαθητών (Merry, 2008), αλλά παράλληλα να το ενδυναμώνουν.  
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Περίληψη. Το ζήτημα της επιμόρφωσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική ατζέντα, ως θέμα 
συζητήσεων και διαλόγου στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Η μη διδασκαλία γνωστικών 
αντικειμένων σε θέματα διοίκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών δημιούργησε 
απουσία καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών, που είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για 
την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με την 
παρούσα εργασία επιχειρείται ανάδειξη της επιμορφωτικής αναγκαιότητας και των 
αντίστοιχων επιμορφωτικών αντικειμένων επαγγελματικής ανάπτυξης των 
διευθυντικών στελεχών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
με στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν 
επιμορφωτικές ανάγκες κυρίως σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και 
οργάνωσης - διοίκησης σχολικών μονάδων, αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων 
- συγκρούσεων και επίλυσης προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης 
απόφασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας με γενίκευση σε ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο 
μπορούν να συμβάλουν στο καθορισμό του πλαισίου στοχοθεσίας και του σχεδιασμού 
μιας στοχευμένης ποιοτικής επιμορφωτικής παρέμβασης. 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, επιμορφωτική αναγκαιότητα, διευθυντικά στελέχη  

Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών σχολικής μονάδας  

Ο διευθυντής αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην λειτουργία μιας σχολικής μονάδας και για 
να είναι αποτελεσματικός είναι απαραίτητο να διαθέτει επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία, επικοινωνιακές ικανότητες και να επιδιώκει μέσω διαρκούς πολύπλευρης 
επιμόρφωσης την επαγγελματική του ανάπτυξη (Γεωργίου κ.ά., 2005).  

Η μη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σε θέματα διοίκησης από σχολές παιδαγωγικών 
τμημάτων δημιούργησε απουσία καταρτισμένων στελεχών και κυρίως διευθυντών 
σχολείων, με αποτέλεσμα την υστέρηση σε καταρτισμένα εκπαιδευτικά στελέχη. Σύμφωνα 
με τον Sergiovanni στο Day (2003), ο διευθυντής δεν μπορεί από μόνος του, όσο 
αποτελεσματικός και αποδοτικός και αν είναι, να τραβά και να σπρώχνει προς τα μπροστά 
τα μέλη του οργανισμού, με τη δύναμη της προσωπικότητάς του και την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. 

Η συμμετοχή στελεχών σχολικών μονάδων σε έρευνες αναδεικνύει μέσα από τα 
αποτελέσματα την ανάγκη συμπληρωματικής τους επιμόρφωσης. Ανατρέχοντας σε 
παλαιότερες σχετικές έρευνες σε Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση εντοπίζεται η αδυναμία 
της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα καθήκοντα που ερμηνεύεται μεταξύ άλλων και από 
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την έλλειψη βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των διευθυντών σε διοικητικά θέματα 
(Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002).  

Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σε διοικητικά θέματα των διευθυντών στελεχών παρά 
την πρόσφατη σημαντική επιμορφωτική προσπάθεια του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης) είναι διαχρονική και είχε αναδειχθεί από τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (1994), ορισμένοι διευθυντές δε διέθεταν γνώσεις, 
εμπειρία ή κατάλληλη επιμόρφωση σε διοικητικά θέματα, καθώς δεν υπήρχαν σχετικά 
επιμορφωτικά προγράμματα  - δράσεις για την υποστήριξη του γενικότερου έργου των 
διευθυντικών στελεχών (διευθυντές - υποδιευθυντές) των σχολικών μονάδων. Επίσης τα 
διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με έρευνα της Παπαναούμ (1995) θεωρούσαν ως κύριο 
καθήκον την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας ως μέσο ευόδωσης των στόχων της 
εκπαίδευσης, διαπιστώνοντας πως ήταν αποδέκτες εγκυκλίων και διαταγών που ρύθμιζαν 
τα θέματα της σχολικής ζωής, επιζητώντας την ενίσχυση του ρόλου τους, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και την υλοποίηση σχετικής επιμόρφωσης. 

Καθώς είναι αυτονόητη η απαιτούμενη υποστήριξη των στελεχών εκπαίδευσης για την 
επιστημονική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους, η επιμόρφωση των στελεχών 
είχε επισημανθεί και σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1998) είχε χαρακτηριστεί ως 
«αναγκαία», αλλά και ως μη ικανή από παλιά να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα 
απαραίτητα εφόδια, καθώς οι στόχοι περιορίζονταν σε  εκμάθηση εφαρμογών, πρακτικών 
λύσεων και τεχνικών. 

Η ανορθόδοξη πορεία της επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων επισημαίνεται 
από το Σακκά (2003), με το να καλούνται για ολιγοήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια αφού 
έχουν καταλάβει θέσεις διοικητικού προσωπικού στελέχους και έχουν περάσει μερικά 
χρόνια. Έτσι σύμφωνα με έρευνα του Σαΐτη (2005), τα διευθυντικά στελέχη σε ποσοστό 88-
90% δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, ενώ 
σύμφωνα με τη Δαράκη (2007), η έλλειψη προσόντων 88-90% των διευθυντών ερμηνεύεται 
από τον τρόπο επιλογής των, που συνίσταται νομοθετικά (Ν. 3467/2007) στην απαξίωση 
των ακαδημαϊκών γνώσεων, στη μη αξιοποίηση της εξειδίκευσης σε θέματα οργάνωσης και 
διοίκησης και στον υπερτονισμό των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.  

Η αναγκαιότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων με διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την καταλληλότητα των φορέων 
επιμόρφωσης, έχει υπογραμμιστεί από ομάδες στελεχών της εκπαίδευσης (Κωστίκα, 2004). 

Η εκπαιδευτική έρευνα έχει εστιάσει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στο ζήτημα της 
επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης. Επιχειρήθηκε λοιπόν σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να υπάρξει επικέντρωση σε επιμορφωτικές δράσεις που 
αφορούσαν την οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Eurodice, 1995, 
Ανδρέου, 1999). 

Σύμφωνα με τον Ανδρέου (2005), υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατάρτισης και 
επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών με τη διεύρυνση της «αυτονομίας» των σχολικών 
μονάδων, της αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την 
«αποτελεσματική» διοίκηση και υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού, της ευέλικτης 
μορφής διοίκησης, αλλά και του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων. 

Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να είναι κατάλληλα καταρτισμένα σε θέματα διοίκησης, 
αξιολόγησης, διαχείρισης κρίσεων, ακόμη και σε θέματα που σχετίζονται με την 
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καθημερινότητα στη σχολική ζωή. Η σχολική πορεία και εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν 
αρκεί για μια αποτελεσματική διοίκηση. Η αποτελεσματική λειτουργία τη εκπαίδευσης έχει 
ως απαραίτητη παράμετρο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντασσόμενη στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δια βίου μάθησής τους (Νικολακάκη 2003). 

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών είναι 
επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση αλλαγών και τη δημιουργία κουλτούρας που θα 
επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Οι σχολικοί 
ηγέτες οφείλουν να αποδέχονται τη δια βίου μάθηση και να την καλλιεργούν στους 
υφιστάμενους συναδέλφους τους (Kochan, Bredeson & Riehl, 2002). 

Σύμφωνα με τους Μάρδα & Βαλκάνο (2002), για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας 
απαιτούνται γνώσεις μάνατζμεντ και πολύπλευρη - συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε 
θέματα όπως ο προγραμματισμός, η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η 
αξιολόγηση, η παρακίνηση και η επίτευξη στόχων. Εξάλλου με τον πολυσχιδή ρόλο του 
διευθυντή στις σύγχρονες σχολικές μονάδες σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής 
κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων καθίσταται αναγκαία την 
επιμόρφωσή τους (Λεμονή & Κολεζάκης, 2013). 

Τέλος η Χατζηπαναγιώτου (2008), επισημαίνει τη σημαντικότητα του ρόλου της διοίκησης 
στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υλοποίησης των σκοπών 
και των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, που απαιτεί  κατάλληλα ενημερωμένα 
στελέχη. Η απουσία σωστά ενημερωμένων στελεχών στην διοίκηση οδηγεί σε 
αναποτελεσματικότητα στην δημόσια εκπαίδευση. 

Αναγκαιότητα διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών 

Τα διευθυντικά στελέχη στον εργασιακό χώρο διαμορφώνουν μια αντίληψη ως προς τις 
ανάγκες που έχουν, για επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, που είναι συνυφασμένες με τη 
λειτουργία τους στον εργασιακό χώρο και την προσωπική -επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με τους Gehee και Thayer (Χατζηπαναγιώτου, 2001), η καταγραφή των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευομένων έχει ως αποτέλεσμα: α) τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας ενός επιμορφωτικού προγράμματος, β) την καλύτερη επίδοση των 
εκπαιδευομένων στο αντικείμενο του προγράμματος και γ) την ευκολότερη ικανοποίηση 
των προσωπικών επιδιώξεων των εκπαιδευτικών. 

Η διαδικασία της καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών έχει άμεση σχέση με την 
επιτυχία ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών 
μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας σε συνδυασμό με 
τους επιμέρους στόχους της οργάνωσης της Α΄/ θμιας και Β΄/ θμιας Εκπαίδευσης, β) σε 
επίπεδο εκπαιδευτικών ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων και γ) σε ατομικό επίπεδο σε 
σχέση με την προσωπική ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και την απόδοση του 
ατόμου στην εργασία του (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Οι επιδιωκόμενες γνώσεις και δεξιότητες που θέλουν να αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι, 
καθορίζουν τους σκοπούς και τους στόχους ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Η 
διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών μπορεί να αφορά λοιπόν είτε τους 
εκπαιδευτικούς - στελέχη, είτε το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. Η 
αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης όμως εξαρτάται από τη διερεύνηση και των δύο 
περιπτώσεων. Για τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την ύπαρξη και τον εντοπισμό κάποιας 
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έλλειψης ή κενού σε προσωπικό επίπεδο όταν αυτή γίνει συνειδητή, οδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς στην ανάγκη για κάλυψη μέσω του ενδιαφέροντος για επιμόρφωση. Όσον 
αφορά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, η βελτίωση των δυσλειτουργιών μέσω μιας 
επιμορφωτικής διαδικασίας αφορά άμεσα τους εκπαιδευτικούς - στελέχη, καθώς 
επηρεάζουν ή και μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

Προφανώς, αρχικά είναι αναγκαία η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και η 
διαμόρφωση ακολούθως των περιεχομένων των επιμορφωτικών προγραμμάτων ώστε να 
συμπληρώνει τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών από τη βασική τους εκπαίδευση (Βεργίδης, 
1999). 

Όταν το περιεχόμενο ενός επιμορφωτικού προγράμματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών - στελεχών που συμμετέχουν εξασφαλίζεται η 
επιτυχία της δράσης. Η διερεύνηση και ιεράρχηση των επιμορφωτικών αναγκών συμβάλλει 
στον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την αντιμετώπιση - ικανοποίηση 
συγκεκριμένων και διαπιστωμένων αναγκών. Η συλλογή στοιχείων - πληροφοριών 
καθορίζει τις διεργασίες ανασχεδιασμού και προγραμματισμού υλοποίησης 
υποστηρικτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έτσι καθίσταται ικανά τα διοικητικά 
στελέχη να επιχειρούν αλλαγές και όχι απλά να περιορίζονται στην εφαρμογή τους μόνο 
στο πλαίσιο του ισχύοντος εκπαιδευτικού πλαισίου (Ιορδανίδης, 2006, σελ. 93). 

Καθώς η επιμόρφωση αποτελεί μέτρο στρατηγικής οφείλει διαμορφώνεται με βάση τις 
μελλοντικές εξελίξεις λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών για να μπορεί να 
ανταποκριθεί στα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών δεδομένων και της 
παιδαγωγικής επιστήμης (Ξωχέλλης, 2007, σελ.179-190). 

Διαδικασία διερεύνησης αναγκών 

Η διερεύνηση των αναγκών «αποτελεί πάντα το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό προγραμμάτων 
της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000, σελ.33; Παπασταμάτης, 
Βαλκάνος, Πανιτσίδου & Ζαρίφης, 2010). Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2005, σελ. 127), «κάθε 
επιμόρφωση πρέπει να έχει ως αφετηρία της δύο βασικές παραμέτρους: αφενός τις 
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου τις διαπιστωμένες 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών». 

Σύμφωνα με τους (Kαψάλη & Παπασταμάτη, 2000, σελ. 29), η διερεύνηση αναγκών 
ορίζεται ως μια «διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον 
εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών ατόμων, ομάδων». Η διαδικασία της διερεύνησης 
είναι δυνατή με χρήση ερωτηματολογίων με συνέντευξη, με ημιδομημένη συνέντευξη ή με 
υποβολή ερωτήσεων στον πληθυσμό στόχο. Αποτελεί δε την αναγκαία και απαραίτητη 
συνθήκη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μιας επιμορφωτικής διαδικασίας και μια 
σύνθετη - δημιουργική διαδικασία που απαιτεί εξασφάλιση επιστημονικότητας και κυρίως 
εγκυρότητας. 

Η ανίχνευση αναγκών, σύμφωνα με τον Παλαιοκρασά κ.ά. (2008), ορίζεται ως «η 
διαδικασία με την οποία εντοπίζεται ενδεχόμενη ασυμφωνία μεταξύ μιας υπάρχουσας 
κατάστασης και της επιθυμητής». Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με τους Scriven & Roth 
(1978, στο Βεργίδης, Κατσιγιάννη & Μπρίνια 2011) ως ανάγκη ορίζεται η απόσταση μεταξύ 
υπαρκτού και ικανοποιητικού, που δεν ταυτίζεται με το ιδανικό ή το επιθυμητό, ενώ, 
σύμφωνα με τον Hunt (1986), η επιμορφωτική ανάγκη προσεγγίζεται ως το έλλειμμα 
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ανάμεσα στην υπάρχουσα (αρχική) κατάσταση και σ' αυτή που θα έπρεπε να είναι.  
Σύμφωνα με το Γκόλιαρη (1998), επιμορφωτικές ανάγκες ορίζονται ως το σύνολο των 
διδακτικών αντικειμένων (θεωρητικών και πρακτικών) που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι 
πρέπει να τα προσεγγίσει πολύπλευρα, ώστε να βελτιώσει το παιδαγωγικό - εκπαιδευτικό 
του προφίλ. 

Ο επιτυχημένος προσδιορισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός επιμορφωτικού 
προγράμματος και η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και προσδοκιών συνάδουν με  τον 
εντοπισμό των επιμορφωτικών αναγκών, που σύμφωνα με τις Κατσαρού & Δεδούλη (2008), 
ταξινομούνται με βάση α) τα γνωστικά αντικείμενα, β) τη διδακτική μεθοδολογία, γ) την 
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και δ) την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση. 

Το θέμα των επιμορφωτικών αναγκών αναπτύσσεται στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, στο πλαίσιο του θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης. Φυσικά είχε προηγηθεί το 
1976 η απόφαση της UNESCO για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης ενηλίκων που θα ρέπει 
να έχει ως βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων και να κάνει χρήση των εμπειριών τους 
(ΟΥΝΕΣΚΟ, 1976). 

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη 
διαδικασία για την αποτελεσματικότητα μιας επιμορφωτικής δράσης (Βεργίδης & Καραλής, 
1999). Οι επιμορφωτικές ανάγκες είναι δυνατόν να προσδιορισθούν ως ανάγκες ατόμων ή 
ως ανάγκες ενός φορέα - θεσμού. Οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι πολλές 
φορές διαφορετικές καθώς αποτελούν διαφορετικές προσωπικότητες με διαμορφωμένες 
αντιλήψεις σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο (Βεργίδης, 2003). 

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1983), διακρίνονται δύο βασικά επιμορφωτικά μοντέλα: α) 
το μοντέλο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και β) το μοντέλο 
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις με βάση 
ερευνητικά αποτελέσματα. Η επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων, μεθόδων και μέσων 
διδασκαλίας που ακολουθεί τον καθορισμό των διδακτικών στόχων, περιέχει επιμέρους 
ενότητες που συνίσταται σε: α) θεωρητικές γνώσεις, β) πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και γ) ψυχοδυναμικές μεθόδους για την αλλαγή ή ενίσχυση στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών. Η μεθοδολογία προφανώς εξαρτάται από τους σκοπούς, τους στόχους και 
το προφίλ των εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 1998). 

Συνεπώς κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα που έχει πρωταρχικά διερευνήσει τις 
επιμορφωτικές ανάγκες, έχει προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού - στόχου και 
έχει προγραμματίσει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης μπορεί να επιτύχει τους στόχους 
υλοποίησής του (Τζοβλά & Κούκης, 2015). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός - στόχοι 

Σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας ήταν η ανάδειξη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών των ηγετικών στελεχών (Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών 
μονάδων) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας που περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής ήταν: α) η καταγραφή του επιπέδου σπουδών των 
ηγετικών στελεχών (Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων) στην Περιφέρεια 
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της Δυτικής Ελλάδας τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων και β) η 
καταγραφή της άποψης των επιμορφωτικών αναγκών των ηγετικών στελεχών (Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων) για την υποστήριξη του έργου τους. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με τα ερευνητικά ερωτήματα επιχειρήθηκε η διερεύνηση των αναγκαίων θεμάτων 
υποστήριξης, μέσω υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων, του έργου διοίκησης - ηγεσίας 
των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, σε σχέση με δημογραφικούς παράγοντες. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν: α) την ανάδειξη της επιμορφωτικής αναγκαιότητας 
μέσω των ερωτημάτων για την επάρκεια υποστήριξης του διοικητικού - ηγετικού έργου από 
σπουδές, εισαγωγική επιμόρφωση, επιμόρφωση από σχολικούς συμβούλους και άλλη 
επιμόρφωση, β) τον εντοπισμό - διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών σε συγκεκριμένα 
αντικείμενα ανάπτυξης διοικητικών, κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων, γ) την καταγραφή 
της αντίληψης για το ρυθμό μεταβολής των επιμορφωτικών αναγκών και τη χρηστικότητα 
των επιμορφωτικών δράσεων στην προσαρμογή των στελεχών στα νέα 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και δ) την καταγραφή της άποψης για μέριμνα των 
επιμορφωτικών αναγκών στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων. 

Συλλογή δεδομένων 

Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν τα διευθυντικά στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές 
σχολικών μονάδων) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας. Η έρευνα διεξήχθη τη χρονική περίοδο από 02/04/2018 έως 08/05/2018. 
Το δείγμα αποτελούταν από 178 διευθυντικά στελέχη (διευθυντές/τριες και 
υποδιευθυντές/τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης). Για τη συγκεκριμένη έρευνα 
επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση, καθώς επιδίωξη ήταν η διερεύνηση με συστηματική 
μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας βασιζόμενη σε στοιχεία που συλλέγονται απ’ 
ευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (διευθυντικά στελέχη), ακολουθώντας μια 
διερευνητική - περιγραφική στατιστική, που ενδείκνυται για τέτοια ερευνητικά ζητήματα 
(Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 132).  

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο που 
περιελάμβανε 28 ερωτήματα. Αυτά ήταν κυρίως διχοτομικού τύπου (ναι - όχι), πολλαπλής 
επιλογής και πεντάβαθμης κλίμακας ιεράρχησης τύπου Likert, τα οποία εκτός από τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κ.ά.) επιχειρούσαν να 
διερευνήσουν την εκπλήρωση προσδοκιών από παρελθοντικές σπουδές και επιμορφώσεις 
αλλά και την καταγραφή των αναγκών ως προς το αναγκαίο περιεχόμενο της επιμόρφωσης 
των διευθυντικών στελεχών. Για τη συμπλήρωση του ανώνυμου ερωτηματολογίου 
απαιτήθηκε χρόνος περίπου 8 λεπτών. Η επιλογή της χρήσης γραπτού ερωτηματολογίου 
έγινε καθώς είναι μια κατάλληλη μέθοδος για έρευνες που διερευνούν θέσεις και στάσεις 
εκπαιδευτικών και διότι διευκολύνεται η άμεση και αποδοτική συλλογή διαχρονικά 
συγκρίσιμων δεδομένων. 

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου έγινε μετά από αναδρομή σε σχετική βιβλιογραφία, 
διεξοδικές διερευνητικές ερωτήσεις και ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς (διευθυντικά στελέχη) και προβληματισμό - περίσκεψη γύρω από τις 
υποθέσεις που τέθηκαν. Με μια πιλοτική - προκαταρκτική έρευνα που προηγήθηκε, έγινε 
δυνατή η αποφυγή λαθών και προβλημάτων κατανόησης των ερωτήσεων του 
ερωτηματολογίου (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ.24). Γι’ αυτό το ερωτηματολόγιο δόθηκε 
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σε δέκα (10) εκπαιδευτικούς - διευθυντικά στελέχη (πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες) με 
σκοπό τον εντοπισμό και διόρθωση παρανοήσεων. 

Επεξεργασία δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων και η ανάλυση τους έγινε με χρήση του προγράμματος 
στατιστικής επεξεργασίας Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 23. Έγινε χρήση 
τεστ περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των απόλυτων και σχετικών 
συχνοτήτων των απαντήσεων στα επιμέρους ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Για την 
ερμηνεία των περιγραφικών παραμέτρων έγινε χρήση διαγραμμάτων, ομαδοποιήσεις, 
μέτρα κεντρικών τάσεων, μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος x2 (Chi-Square) του Pearson, 
πινάκων διασταυρώσεων και συσχετίσεις (επίπεδο σημαντικότητας 95% του SPSS). Το 
ερωτηματολόγιο πριν από τη συλλογή των δεδομένων υποβλήθηκε σε διαδικασίες ελέγχου 
εγκυρότητας περιεχομένου μέσα από την κατανοητή διατύπωση ερωτημάτων και την 
ακρίβεια περιγραφής του πλαισίου της παρούσας έρευνας (Cohen et al., 2008). Το 
ερωτηματολόγιο μετά το σχεδιασμό του δόθηκε προς συμπλήρωση σε δείγμα δέκα ατόμων 
με σκοπό τον εντοπισμό παρανοήσεων και ακολούθησαν αναδιατυπώσεις σε κάποια 
ερωτήματα προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Δημογραφικά στοιχεία 

Τα διευθυντικά στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 55,06% άνδρες και 
44,94% γυναίκες. Από αυτά τα στελέχη 35,39% είχαν Διευθυντική θέση A΄/θμιας Εκπ/σης 
και 34,3% είχαν Διευθυντική θέση Β΄/θμιας, ενώ 8,99% και 21,35% είχαν θέση 
Υποδιεύθυνσης A΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα. 

Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν: 44,38% Δημοτικά, 27,53% 
Γυμνάσια, 14,61% Λύκεια (ΓΕΛ), 10,67% (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ) και 2,81% Εσπερινά (ΕΠΑΛ - 
ΕΠΑΣ - ΣΕΚ). Τα διευθυντικά στελέχη υπηρετούσαν σε 17,98% αγροτική περιοχή, 29,78% 
ημιαστική περιοχή και 52,25% αστική περιοχή, ενώ είχαν 67,98% ηλικιακή κλάση 51-60 
ετών, 3,93% ηλικιακή κλάση 25-35 και 3,37% ηλικιακή κλάση 61 και άνω ετών. Όσον αφορά 
τη διοικητική εμπειρία 52,81% είχαν 1-4 έτη, 26,40% είχαν 5-8 έτη και 20,79% είχαν 8 και 
άνω έτη. 

Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 25,8% δεύτερο πτυχίο, 31,5% 
μεταπτυχιακό συναφές με θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης, 19,7% μεταπτυχιακό μη  με 
θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης, 2,2% διδακτορικό συναφές με θέματα Εκπαίδευσης - 
Διοίκησης, 2,8% διδακτορικό μη συναφές με θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης και 32,6% μη 
κατοχή  άλλου τίτλου σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου, 69,1% γνώση ξένης γλώσσας και 
83,7% πιστοποιημένη γνώση σε νέες τεχνολογίες. Είχαν επίσης 96,07% παιδαγωγική 
επάρκεια με 79,8% από απαραίτητο πτυχίο διορισμού, 13,5% από ΠΑ.ΤΕ.Σ ΣΕΛΕΤΕ / 
ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητο διορισμού, 9,6% από Μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγικά/ Διδακτική και 
3,5% με άλλο τρόπο. 

Όσον αφορά την επιμορφωτική τους κατάρτιση (γνωστικό - παιδαγωγικό αντικείμενο, νέες 
τεχνολογίες, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, άλλα αντικείμενα) τα διευθυντικά στελέχη 
είχαν παρακολουθήσει 15,73% από 1-5 επιμορφωτικά προγράμματα, 21,35% από 6-10 
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επιμορφωτικά προγράμματα, 32,02% από 11-20 επιμορφωτικά προγράμματα, 30,34% από 
21 και άνω επιμορφωτικά προγράμματα και 0,56% κανένα  επιμορφωτικό πρόγραμμα, με 
επιμορφωτικούς φορείς 15,7% ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ, 70,2% ΠΕΚ, 14,6% ΟΕΠΕΚ, 62,9% ΑΕΙ – ΤΕΙ, 
21,9% ΕΚΔΔΑ και 71,9% της φορείς. 

Ερώτημα 2.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση του διοικητικού έργου 
από παρελθοντικές σπουδές 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν επάρκεια 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση του διοικητικού τους έργου από παρελθοντικές 
σπουδές με 53,93% Πολύ και Πάρα Πολύ επάρκεια, 24,72% Αρκετή επάρκεια και 21,35% 
Ελάχιστη ή Καθόλου επάρκεια (σχήμα 1). 

    

Σχήμα 1: Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από σπουδές - Εκτέλεση έργου  

Ερώτημα 2.2 Επάρκεια εισαγωγικής επιμόρφωσης για την εκτέλεση καθηκόντων 
υπηρεσιακών αναγκών 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν επάρκεια για την 
εκτέλεση καθηκόντων υπηρεσιακών αναγκών από την εισαγωγική επιμόρφωσή τους (τύπου 
ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ - ΠΕΚ) 36,52% Πολύ και Πάρα Πολύ επάρκεια, 31,46% Αρκετή επάρκεια, 
32,02% Ελάχιστη ή Καθόλου επάρκεια (σχήμα 2). 
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Σχήμα 2: Επάρκεια εισαγωγικής επιμόρφωσης (τύπου ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΔΕ-ΠΕΚ) - Καθήκοντα 
υπηρεσιακών αναγκών - Εκτέλεση έργου 

Ερώτημα 2.3 Επάρκεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκτέλεση του διοικητικού 
έργου 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το διοικητικό της έργο 
υποστηρίζεται 70,23% Πολύ και Πάρα Πολύ, 26,40% Αρκετά και 3,37% Ελάχιστα ή Καθόλου 
από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3: Υποστήριξη από παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων - Εκτέλεση έργου 
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Ερώτημα 2.4 Ικανοποίηση από επιμορφωτική συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν ικανοποίηση από 
την επιμορφωτική συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους 51,12% Πολύ και Πάρα Πολύ 
ικανοποίηση, 34,83% Αρκετή ικανοποίηση και 14,04% Ελάχιστη ή Καθόλου ικανοποίηση 
(σχήμα 4). 

 
Σχήμα 4: Ικανοποίηση από επιμορφωτική συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους 

Ερώτημα 2.5 Ενημέρωση για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν ενημέρωση για 
την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 73,03% Πολύ και Πάρα Πολύ ενημέρωση, 
26,40%  Αρκετή ενημέρωση και μόλις 0,56% Ελάχιστη ή Καθόλου ενημέρωση (σχήμα 5). 

 
Σχήμα 5: Ενημέρωση για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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Ερώτημα 2.6 Πηγή ενημέρωσης για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως πηγή ενημέρωσης για την 
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 91,57% την Υπηρεσία τους, 23,60% εξωτερική 
εγκύκλιο της υπηρεσία τους, 44,38% συναδέλφους εντός υπηρεσίας, 29,78% προσωπική 
επικοινωνία με φορείς επιμόρφωσης, 83,15% το διαδίκτυο, 12,36% τα Μ.Μ.Ε., 5,06% με 
άλλο τρόπο, ενώ 0,00% δήλωσε πως δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση (σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6: Πηγή ενημέρωσης για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Ερώτημα 2.7 Λόγοι συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως λόγο συμμετοχής τους σε 
επιμορφωτικά προγράμματα 92,13% για προσωπικό ενδιαφέρον, 76,97% για αύξηση 
τυπικών προσόντων, 40,45% για κάλυψη της έλλειψης αναγκαίων γνώσεων/δεξιοτήτων για 
εκτέλεση διοικητικού έργου, 35,96% για οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση στην 
υπηρεσία, 8,99% για δυνατότητα αλλαγής αντικειμένου/εργασιακής θέσης και 5,06% για 
άλλο λόγο (σχήμα 7). 

      
Σχήμα 7: Λόγοι συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα 
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Ερώτημα 2.8 Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα όσον αφορά την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών θεωρούν 94,38% Πολύ και Πάρα Πολύ 
αναγκαιότητα (σχήμα 8). 

 

Σχήμα 8: Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 

Ερώτημα 2.14 Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για το σχεδιασμό επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πως πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους 93,26% Πολύ και Πάρα Πολύ και 6,74% Αρκετά πριν το 
σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων (σχήμα 9). 

  

Σχήμα 9: Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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Ερώτημα 2.12 Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών διευθυντικών στελεχών 
εκπαίδευσης 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι υπάρχει ρυθμός 
μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών 73,59% Πολύς και Πάρα Πολύς ρυθμός μεταβολής, 
25,84% Αρκετός ρυθμός μεταβολής και 0,564% Ελάχιστος ή Καθόλου ρυθμός μεταβολής 
(σχήμα 10). 

 

Σχήμα 10: Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης  
 

Ερώτημα 2.13 Επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης στο 
σύγχρονο περιβάλλον 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι επιμορφωτικές 
δράσεις βοηθούν στην προσαρμογή τους για εκτέλεση διοικητικού έργου 85,39% Πολύ και 
Πάρα Πολύ, 14,04% Αρκετά και 0,56% Ελάχιστα ή Καθόλου (σχήμα 11).  

 
Σχήμα 11: Επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης στο σύγχρονο 

περιβάλλον  
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Ερώτημα 2.9 Αναγκαία επιμορφωτικά αντικείμενα διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν ότι θεωρούν ως αναγκαία 
αντικείμενα επιμόρφωσης για τα διευθυντικά στελέχη κατά φθίνουσα σειρά τα εξής: 
83,14% Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, 78,65% Αποτελεσματική 
διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων, 65,73% Πληροφορική και νέες τεχνολογίες, 
56,18% Παρακίνηση προσωπικού, 55,62% Διαχείριση κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία 
της σχολικές μονάδες, 52,81% Βασικές αρχές εκπαιδευτικής - Σχολικής ψυχολογίας, 48,88% 
Επιθετικότητα - βία και σχολικός εκφοβισμός, 37,08% Θέματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, 31,46% Διοίκηση μέσω στόχων, 30,34% Mentoring - Coaching, 25,845% 
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων (σχήμα 12). 

 

Σχήμα 12: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 
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στελεχών εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη του διοικητικού τους έργου κατά 
φθίνουσα σειρά τα εξής: 86,52% Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 67,42% Επίλυση 
προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης, 55,62% Ηγεσία και 
στρατηγικός τρόπος σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές και 44,38% Διαχείριση έργου και 
κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων (σχήμα 13). 

      

Σχήμα 13: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης για Ανάπτυξη Διοικητικών ικανοτήτων 

διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 

Ερώτημα 2.11 Αναγκαία επιμορφωτικά αντικείμενα κοινωνικών ικανοτήτων 
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν ότι θεωρούν ως αναγκαία 
αντικείμενα επιμόρφωσης για την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων των διευθυντικών 
στελεχών εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη του διοικητικού τους έργου κατά 
φθίνουσα σειρά τα εξής: 66,85% Δυναμική ομάδων και αλλαγές, 56,74% Σύγχρονα 
περιβάλλοντα και εργασιακό stress, 56,18% Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και τέχνη της 
πειθούς, και 52,25% Τέχνη διαπραγμάτευσης - Τεχνικές επίτευξης συμφωνίας (σχήμα 14). 

 
Σχήμα 14: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης για Ανάπτυξη Κοινωνικών ικανοτήτων 
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Ο βαθμός αναγκαιότητας των επιμορφωτικών αντικειμένων για τα διευθυντικά στελέχη που 
συμμετείχαν στην έρευνα κατά συνολική φθίνουσα σειρά συνίσταται σε: 86,52% Διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού, 83,14% Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, 78,65% 
Αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων, 67,42% Επίλυση προβλήματος 
(Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης, 66,85% Δυναμική ομάδων και αλλαγές, 
65,73% Πληροφορική και νέες τεχνολογίες, 56,74% Σύγχρονα περιβάλλοντα και εργασιακό 
Stress, 56,18% Παρακίνηση προσωπικού, 56,18% Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και τέχνη 
της πειθούς, 55,62% Διαχείριση κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία της σχολικές μονάδες, 
55,62% Ηγεσία και στρατηγικός τρόπος σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές, 52,81% Βασικές 
αρχές εκπαιδευτικής - Σχολικής ψυχολογίας, 52,25% Τέχνη διαπραγμάτευσης - Τεχνικές 
επίτευξης συμφωνίας, 48,88% Επιθετικότητα - βία και σχολικός εκφοβισμός, 44,38% 
Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, 37,08% Θέματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, 31,46% Διοίκηση μέσω στόχων, 30,34% Mentoring - Coaching, 25,845% 
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων. 

Συσχετίσεις μεταβλητών 
Στην έρευνα επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός της σχέσης ή συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών 
μεταβλητών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος υποθέσεων, υπολογίστηκε το x2 

γνωστό ως κριτήριο ελέγχου ανεξαρτησίας (chi square test of independence) ή κριτήριο 
ελέγχου πινάκων συνάφειας (contingency tables). Το κριτήριο αυτό εξετάζει αν οι δύο 
μεταβλητές που απαρτίζουν τον πίνακα διπλής εισόδου είναι ανεξάρτητες ή όχι. Πρόκειται 
ουσιαστικά για στατιστικό έλεγχο ο οποίος βασίζεται στη χρήση της στατιστικής κατανομής 
x2 σε επίπεδο σημαντικότητας α. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος x2 υλοποιείται όταν τηρείται η 
προϋπόθεση να έχουμε λιγότερα του 20% των κελιών του πίνακα διασταύρωσης με 
αναμενόμενες συχνότητες μικρότερες του 5 και όλες οι αναμενόμενες συχνότητες να είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες του 1. 

Η διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών περιελάμβανε: α) την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης (ερώτημα 2.8), β) τον ρυθμό μεταβολής 
των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης (ερώτημα 2.12), γ) 
την επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης μέσω 
επιμορφωτικών μηχανισμών (ερώτημα 2.13) και δ) την μέριμνα των επιμορφωτικών 
αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων (ερώτημα 2.14), σε σχέση με τις 
επιλεγμένες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, τρέχουσα εργασιακή θέση, τύπος σχολικής μονάδας, 
περιοχή σχολικής μονάδας, χρόνο διεύθυνσης σχολικής μονάδας σε έτη, τίτλοι σπουδών και 
πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων παρακολούθησης). 

Συγκεντρωτικά από τη διερεύνηση των συσχετίσεων όσον αφορά τα επίπεδα 
σημαντικότητας προέκυψε: 
 

Πίνακας 1. Έλεγχος x2 - Chi-Square Tests - Αναγκαιότητα - Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών 

αναγκών - Επιμόρφωση και προσαρμογή - Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό 

προγραμμάτων (ερωτήματα 2.8, 2.12, 2.13, 2.14) 

 
Pearson Chi-Square Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης 

(ερώτημα 2.8) 

Ρυθμός 

μεταβολής 

επιμορφωτικών 

αναγκών 

Επιμόρφωση και 

προσαρμογή 

διευθυντικών 

στελεχών 

Μέριμνα 

επιμορφωτικών 

αναγκών για 

σχεδιασμό 
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* Στατιστικά σημαντικό αλλά 

μη ικανοποίηση συνθήκης 

<20,0% των κελιών με 

αναμενόμενες απαντήσεις 

συχνότητας μικρότερης του 5. 

(ερώτημα 2.12) (ερώτημα 2.13) προγραμμάτων 

(ερώτημα 2.14) 

Φύλο 0,021 0,448 0,486 0,012 

Ηλικία 0,705 0,698 0,393 0,105 

Τρέχουσα εργασιακή θέση 
0,007* 

>20% 

0,053 0,326 
 0,002* 

>20% 

Τύπος σχολικής μονάδας 0,829 0,573 0,676 0,060 

Περιοχή σχολικής μονάδας 0,556 0,303 0,107 0,865 

Χρόνος διεύθυνσης - διοικητική 

υπηρεσία (σε έτη)  
0,057 0,065 

0,004* 

>20% 

0,120 

Τίτλος σπουδών - κανένας 0,163 0,207 0,188 0,127 

Τίτλος σπουδών - δεύτερο 

πτυχίο 
0,105 0,189 0,068 0,587 

Τίτλος σπουδών - μεταπτυχιακό 

συναφές με διοίκηση 
0,319 0,189 0,488 0,187 

Τίτλος σπουδών - μεταπτυχιακό 

μη συναφές με διοίκηση 
0,307 0,808 0,708 0,588 

Τίτλος σπουδών - διδακτορικό 

συναφές με διοίκηση 
0,863 0,332 0,871 0,327 

Τίτλος σπουδών - διδακτορικό 

μη συναφές με διοίκηση 
0,838 0,689 0,750 0,223 

Πλήθος επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

παρακολούθησης 

0,001*  

>20% 

0,523 
0,002* 

>20% 

0,000* 

>20% 

 
Οι αριθμοί στα κελιά αναφέρονται σε επίπεδα σημαντικότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στοιχεία όπου p<0,05 έχουμε συσχετισμένες μεταβλητές. Ειδικότερα έχουμε για τις 
παρακάτω συσχετισμένες μεταβλητές στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα: 

 Φύλο/Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  (p=0,021), 

 Φύλο/Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων (p=0,012). 
Όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικά. Αναλυτικότερα: 
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Πίνακας 2. Φύλο * Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 

Φύλο * Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 

Crosstabulation 

 

Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

διευθυντικών στελεχών 

εκπαίδευσης Total 

Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Φύλο Άρρεν Count 8 33 57 98 

Expected Count 5,5 41,3 51,2 98,0 

Adjusted Residual 1,6 -2,5 1,7  

Θήλυ Count 2 42 36 80 

Expected Count 4,5 33,7 41,8 80,0 

Adjusted Residual -1,6 2,5 -1,7  

Total Count 10 75 93 178 

Expected Count 10,0 75,0 93,0 178,0 

 

 

Αρχικά δημιουργήθηκε ο πίνακας συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών Φύλου και 
Αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. Δεν παρατηρήθηκαν 
μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αναμενόμενων τιμών και των παρατηρημένων. Ακολούθως 
εκτελέστηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που έδωσε x2=7,680, df=2, p=0,021. Επίσης, 
προέκυψε 16,7% <20,0% των κελιών ότι είχαν αναμενόμενες απαντήσεις συχνότητας 
μικρότερης του 5. 
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Για την εξέταση της εξάρτησης των επιμέρους επιλογών της αναγκαιότητας επιμόρφωσης 
από το φύλο πραγματοποιήθηκε έλεγχος των adjusted residuals. Τιμές εκτός του 
διαστήματος [-2,2] προέκυψαν μόνο για την επιλογή Πολύ ως προς την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης. Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει στατιστικά 
σημαντική ένδειξη εξάρτησης της επιλογής Πολύ στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης από το 
φύλο. 

Συμπληρωματικά με επανακωδικοποίηση των μεταβλητών Πάρα πολύ και Πολύ στην 
αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης ως διχοτομικές 
μεταβλητές (Sharpe, 2015) πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος ανεξαρτησίας x2 μεταξύ του 
φύλου και των νέων μεταβλητών. 

Από τον έλεγχο  ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πάρα πολύ της 
αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=3,059, 
df=1, p=0,080>0,05 άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
φύλου και επιλογής Πάρα πολύ της αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών 
εκπαίδευσης. 

Από τον έλεγχο  ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πολύ της αναγκαιότητας 
επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=6,403, df=1, 
p=0,011<0,05 άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και 
επιλογής Πολύ της αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. 

Πίνακας 3. Φύλο * Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων 

Φύλο * Επιμορφωτικές ανάγκες και σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων Crosstabulation 

 

Επιμορφωτικές ανάγκες και σχεδιασμός 

επιμορφωτικών προγραμμάτων Total 

Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

Φύλο Άρρεν Count 10 44 44 98 

Expected Count 6,6 52,9 38,5 98,0 

Adjusted Residual 2,0 -2,7 1,7  

Θήλυ Count 2 52 26 80 

Expected Count 5,4 43,1 31,5 80,0 

Adjusted Residual -2,0 2,7 -1,7  

Total Count 12 96 70 178 

Expected Count 12,0 96,0 70,0 178,0 
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Αφού δημιουργήθηκε ο πίνακας συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών Φύλου και μέριμνας 
επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, που δεν 
παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αναμενόμενων τιμών και των 
παρατηρημένων, εκτελέστηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που έδωσε x2=8,899, df=2, p=0,012. 
Επίσης, προέκυψε 0,0% <20,0% των κελιών ότι είχαν αναμενόμενες απαντήσεις συχνότητας 
μικρότερης του 5. 

Για την εξέταση της εξάρτησης των επιμέρους επιλογών της μέριμνας επιμορφωτικών 
αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων από το φύλο πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος των adjusted residuals. Τιμές εκτός του διαστήματος [-2,2] προέκυψαν μόνο για την 
επιλογή Πολύ ως προς τη μέριμνα των επιμορφωτικών αναγκών από το φύλο. 
Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική ένδειξη 
εξάρτησης της επιλογής Πολύ στη μέριμνα των επιμορφωτικών αναγκών από το φύλο. 

Συμπληρωματικά με επανακωδικοποίηση των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε εκ νέου 
έλεγχος ανεξαρτησίας x2 μεταξύ του φύλου και των επιλογών Πάρα πολύ και Πολύ της 
μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πάρα πολύ της μέριμνας 
επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=2,837, 
df=1, p=0,092>0,05 άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
φύλου και επιλογής Πάρα πολύ της μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών 
στελεχών εκπαίδευσης. 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πολύ της μέριμνας 
επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=7,164, 
df=1, p=0,007<0,05 άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου 
και επιλογής Πολύ της μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών 
εκπαίδευσης. 
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η ποιοτική και αποτελεσματική διοίκηση απαιτεί την επιμόρφωση των διευθυντικών 
στελεχών μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένους μηχανισμούς που θα δίνουν τη δυνατότητα 
της υποστήριξης του διοικητικού έργου. 

Η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού 
προγράμματος, αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό (Βεργίδης & 
Καραλής, 1999; Νational Foundation for the Improvement of Education, 1996 στο 
Αναστασιάδης 2011: 688) και μέσω αυτής καθίσταται εφικτή η ανταπόκριση του 
προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες (Duncombe & Armour 2004), με προσδιορισμό 
των χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου και προγραμματισμό το περιεχομένου της 
επιμόρφωσης (Τζόβλα & Κούκης, 2015). 

Η παρούσα έρευνα αποτυπώνοντας την ανάγκη και τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών 
για τις αναγκαίες επιμορφωτικές δράσεις επιχειρεί να συμβάλλει στο καθορισμό του 
πλαισίου στοχοθεσίας και του σχεδιασμού μιας στοχευμένης επιμορφωτικής πολιτικής. 
Περιορισμό της έρευνας αποτελεί η επιλογή του πληθυσμού μιας Περιφέρειας της 
Ελληνικής Επικράτειας (Δυτική Ελλάδα) και η μη ύπαρξη άλλων αντίστοιχων πρόσφατων 
ερευνών. Η αντιστοίχιση της παρούσας έρευνας με την έρευνα του 2010 από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που αποτελούσε μια μελέτη διερεύνησης αναγκών για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών 2010-2013» αναδεικνύει το μεταβαλλόμενο πεδίο αναγκών από διαχείριση 
προβλημάτων σχολικής τάξης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης - διοίκησης σχολικών 
μονάδων,, αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων και επίλυση 
προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης. 

Ειδικότερα πέραν των δημογραφικών στοιχείων από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν 
ενδείξεις συσχέτισης του φύλου με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και τη μέριμνα των 
επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων. 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν 
τη βάση ή το προβληματισμό, για μια περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια προσέγγισης του 
θέματος σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο της ελληνικής επικράτειας, με μια άλλη 
έρευνα για να είναι δυνατή η συγκριτική μελέτη αλλά και η γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Η μελέτη και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό των 
παραγόντων/δεδομένων που επηρεάζουν το πλαίσιο ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού 
προγράμματος, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 
συμβάλει στην ποιότητα του σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος και 
καθορίζεται από την αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών του με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
του πληθυσμού ή της ομάδας - στόχου. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο έρευνας 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Φύλο 
Άρρεν 

□ 
Θήλυ 

□ 

1.2 Ηλικία 
25-35 

□ 
36-50 

□ 
51-60 

□ 
61 και άνω 

□ 

1.3.1 
Τρέχουσα εργασιακή 
κατάσταση/θέση 

Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια 
Σχολικής Μονάδας 

□ 

Διευθυντής/Διευθύντρια 
Σχολικής Μονάδας 

□ 

Α΄/θμια 
□ 

Β΄/θμια 
□ 

Α΄/θμια 
□ 

Β΄/θμια 
□ 

1.3.2 
Ο τύπος της σχολικής 
μονάδας εργασιακής 
θέσης σας είναι: 

Δημοτικό  □ 

Γυμνάσιο  □ 

Εσπερινό Γυμνάσιο  □ 

Λύκειο (ΓΕΛ)  □ 

Εσπερινό Λύκειο (ΓΕΛ)  □ 

Λύκειο (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ)  □ 

Εσπερινό Λύκειο (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ)  □ 

1.3.3 
Η σχολική μονάδα που 
διευθύνεται είναι σε 
περιοχή: 

Αγροτική 
(λιγότερο από 2.000 

κατοίκους) 
□ 

Ημιαστική 
(από 2.001 -10.000 

κατοίκους) 
□ 

Αστική 
(από 10.001 και 
άνω κατοίκους) 

□ 

1.4 

Η Διοικητική υπηρεσία 
σας σε θέση ευθύνης 
(Υποδ/ντής ή 
Διευθυντής) χρονικά 
είναι: 

1-4 έτη 
□ 

5-8 έτη 
□ 

8 και άνω έτη 
□ 

1.5.1 

Κατέχετε τίτλο 
σπουδών εκτός του 
βασικού πτυχίου 
διορισμού; 
 
(Σε περίπτωση κατοχής 
άλλου τίτλου σπουδών 
εκτός του βασικού 
πτυχίου διορισμού 
υπάρχει δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών) 

Δεν κατέχω τίτλο 
σπουδών εκτός 

του βασικού 
πτυχίου 

διορισμού 
□ 

Κατέχω 
Δεύτερο 
Πτυχίο 

□ 

Μεταπτυχιακό 
συναφές 

με θέματα 
Εκπαίδευσης - 

Διοίκησης 
□ 

Διδακτορικό 
συναφές με 

θέματα 
Εκπαίδευσης- 

Διοίκησης 
□ 

Μεταπτυχιακό μη 
συναφές 

με θέματα 
Εκπαίδευσης- 

Διοίκησης 
□ 

Διδακτορικό μη 
συναφές με 

θέματα 
Εκπαίδευσης- 

Διοίκησης 
□ 
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1.5.2 
Έχετε Παιδαγωγική 
επάρκεια; 

ΝΑΙ 
□ 

ΟΧΙ 
□ 

1.5.3 

Αν η απάντηση στην 
1.5.2 είναι ΝΑΙ 
απαντήστε την 1.5.3 
 
Αν έχετε παιδαγωγική 
επάρκεια ποιος είναι ο 
Φορέας Παιδαγωγικής 
Επάρκειας;  
 
(Δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών) 

ΑΕΙ - Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος απαραίτητο διορισμού  □ 

 
ΑΕΙ - Πτυχίο καθηγητικής Σχολής απαραίτητο διορισμού  □ 

ΠΑ.ΤΕ.Σ ΣΕΛΕΤΕ / ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητο διορισμού  □ 

 Μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγικά /Διδακτική  □    

 
Άλλο  □  Προσδιορίστε ……………… 

Δεν έχω παιδαγωγική επάρκεια  □ 

1.6.1 

Ποιο είναι το πλήθος 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που 
έχετε 
παρακολουθήσει; 

Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων 

0 - Κανένα 
□ 

1-5 
□ 

6-10 
□ 

11-20 
□ 

21 και άνω 
□ 

1.6.2 

Ποιοι ήταν οι φορείς 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που 
έχετε 
παρακολουθήσει;  
 
(Δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών) 

0- Κανένας  □ 

ΣΕ ΛΜΕ – ΣΕΛΔΕ  □ 

ΠΕΚ  □ 

ΟΕΠΕΚ  □ 

ΑΕΙ – ΤΕΙ  □ 

ΕΚΔΔΑ  □ 

Άλλοι φορείς  □ 

1.6.3 

Ποιό ήταν το 
Επιμορφωτικό 
αντικείμενο - Ώρες 
επιμόρφωσης 
προγραμμάτων που 
έχετε 
παρακολουθήσει;   
(Δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών) 

Ώρες επιμόρφωσης 
0-50 
ώρες 

51-100 
ώρες 

101 και άνω 
ώρες 

Επιμορφωτικό 
αντικείμενο 

Γνωστικό □ □ □ 

Παιδαγωγικό □ □ □ 

Νέες Τεχνολογίες □ □ □ 

Θέματα Διοίκησης - Ηγεσίας  □ □ □ 

Άλλο αντικείμενο □ □ □ 

1.7 

Γνώση ξένης γλώσσας - 
γνωστικό επίπεδο 
(Πιστοποίηση 
σύμφωνα με 
απαιτήσεις ΑΣΕΠ: π.χ. 
F.C.E. Lower κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 
□ 

ΟΧΙ 
□ 
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1.8 

Γνώση νέων 
τεχνολογιών (Συναφές 
πτυχίο) - (Πιστοποίηση 
σύμφωνα με 
απαιτήσεις ΑΣΕΠ: 
ECDL, KeyCERT, ICT 
Cambridge, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 
□ 

ΟΧΙ 
□ 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Χρήση συμβόλου √ ή x Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

2.1 

Θεωρείτε ότι οι γνώσεις και οι 
δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη 
βασική και επιπλέον πανεπιστημιακή 
σας εκπαίδευση επαρκούν για να 
αντεπεξέλθετε στα καθημερινά σας 
καθήκοντα; 

     

2.2 

Θεωρείτε ότι η εισαγωγική 
επιμόρφωση (τύπου ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ - 
ΠΕΚ) σας έχει βοηθήσει τις 
υπηρεσιακές ανάγκες στην εκτέλεση 
του έργου σας; 

     

2.3 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που έχετε 
παρακολουθήσει σας έχουν 
βοηθήσει στην εκτέλεση του έργου 
σας; 

     

2.4 
Είσαστε ικανοποιημένοι από την 
επιμορφωτική συνεργασία με τους 
Σχολικούς Συμβούλους; 

     

2.5 
Έχετε ενημέρωση για τα διάφορα 
επιμορφωτικά προγράμματα που 
κατά καιρούς υλοποιούνται; 

     

2.6 

Από πού προέρχεται η ενημέρωσή 
σας για τα επιμορφωτικά 
προγράμματα; 
 
(Δυνατότητα  
πολλαπλών επιλογών) 

Από την υπηρεσία (εγγράφως ή 
προφορικώς) 

□ 

Από εξωτερική εγκύκλιο προς την 
υπηρεσία  

□ 

Από συναδέλφους εντός υπηρεσίας □ 

Από προσωπική επικοινωνία με φορείς 
επιμόρφωσης  

□ 

Από το Διαδίκτυο □ 

Από τα Μ.Μ.Ε. □ 

Άλλο, προσδιορίστε: □ 

Δεν υπάρχει ενημέρωση □ 

2.7 

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι λόγοι για 
τον οποίους συμμετείχατε σε 
επιμορφωτικά προγράμματα; 
 
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 

Προσωπικό ενδιαφέρον □ 

Αύξηση τυπικών προσόντων □ 

Έλλειψη αναγκαίων γνώσεων / 
δεξιοτήτων για την εκτέλεση έργου 

□ 

Οργανωτική και λειτουργική 
αναδιάρθρωση 

□ 

Αλλαγή αντικειμένου / εργασιακής 
θέσης 

□ 
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Άλλος λόγος , προσδιορίστε: 
………………………………………………………… 

□ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χρήση συμβόλου √ ή x Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

2.8 
Θεωρείτε την επιμόρφωση των 
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 
αναγκαία στην εποχή μας; 

     

2.9 

Ποια αντικείμενα θεωρείτε για την 
επιμόρφωση των διευθυντικών 
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία 
στην εποχή μας;  
 
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 

2.9.1 Οργάνωση και Διοίκηση εκπ/ικών 
μονάδων (Αρχές Διοίκησης, Ηγεσία, 
Θεσμικό πλαίσιο, Σχεδιασμός, 
Προγραμματισμός, Επικοινωνία, 
Καινοτομίες, Νομοθεσία, Αξιολόγηση) 

□ 

2.9.2 Πληροφορική και νέες τεχνολογίες □ 

2.9.3 Οικονομική διαχείριση σχολικών 
μονάδων 

□ 

2.9.4 Παρακίνηση προσωπικού □ 

2.9.5 Mentoring - Coaching □ 

2.9.6 Θέματα διαπολιτισμικής εκπ/σης □ 

2.9.7 Βασικές αρχές εκπαιδευτικής - 
Σχολικής ψυχολογίας 

□ 

2.9.8 Αποτελεσματική διαχείριση 
καταστάσεων - συγκρούσεων 

□ 

2.9.9 Επιθετικότητα - βία και σχολικός 
εκφοβισμός 

□ 

2.9.10 Διοίκηση μέσω στόχων □ 

2.9.11 Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων 
για την Ασφάλεια και Υγεία στις 
σχολικές μονάδες 

□ 

2.10 

Ποια αντικείμενα Ανάπτυξης 
Διοικητικών ικανοτήτων θεωρείτε για 
την επιμόρφωση των διευθυντικών 
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία 
στην εποχή μας;  

(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 

2.10.1 Διαχείριση έργου και κατάρτιση 
επιχειρησιακών σχεδίων 

□ 

2.10.2 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού □ 

2.10.3 Επίλυση προβλήματος (Problem 
Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης 

□ 

2.10.4 Ηγεσία και στρατηγικός τρόπος 
σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές 

□ 

2.11 

Ποια αντικείμενα Ανάπτυξης 
Κοινωνικών ικανοτήτων θεωρείτε για 
την επιμόρφωση των διευθυντικών 
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία 
στην εποχή μας;  

(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 

2.11.1 Δυναμική ομάδων και αλλαγές □ 

2.11.2 Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες 
και τέχνη της πειθούς  

□ 

2.11.3 Τέχνη διαπραγμάτευσης - 
Τεχνικές επίτευξης συμφωνίας 

□ 

2.11.4 Σύγχρονα περιβάλλοντα και 
εργασιακό stress 

□ 

Χρήση συμβόλου √ ή x Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

2.12 

Πιστεύετε ότι  οι επιμορφωτικές 
ανάγκες των διευθυντικών στελεχών 
εκπαίδευσης μεταβάλλονται με ταχύ 
ρυθμό στο σύγχρονο κοινωνικό-
οικονομικό περιβάλλον; 

     

2.13 Συμφωνείτε ότι η ανάπτυξη 
επιμορφωτικών μηχανισμών μπορεί 
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να βοηθήσει στην προσαρμογή των 
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 
στα νέα δεδομένα του σύγχρονου 
κοινωνικο-οικονομικού 
περιβάλλοντος; 

2.14 

Πιστεύετε ότι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες σας πριν από το 
σχεδιασμό επιμορφωτικών 
προγραμμάτων; 
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