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Πρόλογος
Τα Πρακτικά αυτά περιλαμβάνουν τα τελικά κείμενα δεκατριών συνολικά εισηγήσεων οι οποίες
παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Η παιδαγωγική επιστήμη στο
σύγχρονο κόσμο: Προκλήσεις και προοπτικές» την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 στο Άργος στην
Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος».
Πρόκειται για κείμενα που αφορούν την παιδαγωγική επιστήμη και την εκπαίδευση με εισηγητές
τους διδάσκοντες στο Παράρτημα Πελοποννήσου αλλά και εκλεκτούς προσκεκλημένους που
συνδύαζαν το ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύρος με το κριτήριο της εντοπιότητας.
Ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε για το ακαδημαϊκό έτος 2015‐16 (ακολούθησε η έκδοση των
Πρακτικών της ημερίδας που έγινε τον Ιούλιο του 2016) και αφορούσε την παρουσίαση
επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου, υπό την εποπτεία
και την επιστημονική ευθύνη των επιβλεπόντων τους.
Όπως τόνισα και στον πρόλογο εκείνης της έκδοσης οι δύο αυτές προσπάθειες αποτελούν το
αποτύπωμα του επιστημονικού έργου του Παραρτήματος Πελοποννήσου και παρακαταθήκη
προκειμένου να αναδειχθεί το Παράρτημα ως σημαντικός πυλώνας για την αναβάθμιση των
εκπαιδευτικών δρώμενων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα είναι δηλωτικές της
μεγάλης προσπάθειας που έγινε για τη διείσδυση στην τοπική κοινωνία και τη συνεργασία με τους
κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή και βοήθησαν ώστε να
ολοκληρωθεί, τους διδάσκοντες στο Παράρτημα Πελοποννήσου που δέχτηκαν να παρουσιάσουν τις
σύγχρονες τάσεις του επιστημονικού πεδίου τους και το έπραξαν με απόλυτη επιτυχία, τους
εκλεκτούς μας προσκεκλημένους που αποδέχτηκαν ευγενικά την πρόσκλησή μας και με τις υψηλού
επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις τους έδωσαν κύρος στην ημερίδα μας, την επιστημονική
επιτροπή, καθώς και την οργανωτική επιτροπή που είχε και την τελική επιμέλεια της έκδοσης
αυτών των Πρακτικών αλλά και όλους όσους από την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς
οργανισμούς συμμετείχαν και βοήθησαν στη διοργάνωση της ημερίδας. Ιδιαίτερη αναφορά θα
ήθελα να κάνω για τη βοήθεια που μας πρόσφερε ο Ευάγγελος Τζαβέλλας, νομικός και δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Άργους Μυκηνών, ο οποίος επιμελήθηκε την εξαιρετική αφίσα της ημερίδας
την οποία χρησιμοποιήσαμε και ως εξώφυλλο των Πρακτικών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ το Παράρτημα Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ να συνεχίσει να
βαδίζει και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του προς την κατεύθυνση της ποιοτικής
αναβάθμισης του επιστημονικού του κύρους με ανάλογες αλλά και περισσότερο ίσως φιλόδοξες
προσπάθειες προκειμένου να αναδειχτεί το επιστημονικό του έργο.

Ο Διευθυντής του Παραρτήματος Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ

Δρ. Παναγιώτης Γ. Μουσταΐρας
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Οργανωτική Επιτροπή & Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή & Επιτροπή Επιμέλειας Έκδοσης Πρακτικών
1. Μουσταΐρας Παναγιώτης, Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Διευθυντής
ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου.
2. Στρίκλαντ Στέφανος, Δρ Πληροφοριακών συστημάτων
3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Δρ Φιλοσοφίας
4. Νάσαινας Γεώργιος, Δρ Επιστημών της Αγωγής
5. Πόθος Στέφανος, MEd, M.A.
6. Τσούμπα Ιωάννα, MSc.

Επιστημονική Επιτροπή
1. Δελλής Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής- τ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Διδάσκων ΑΣΠΑΙΤΕ & Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
3. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος
Επίκουρος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
4. Καραβάκου Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
5. Κατσίλλης Ιωάννης
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Έρευνας και Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
και την Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
6. Κατσαδώρος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής της Λαογραφίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
7. Μουσταΐρας Παναγιώτης
Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Διευθυντής ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου.
8. Νάσαινας Γεώργιος
Δρ Επιστημών της Αγωγής, Διδάσκων ΑΣΠΑΙΤΕ
9. Οικονομίδης Βασίλειος
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσχολικής Παιδαγωγικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
10. Σπινθουράκη Ιουλία Αθηνά
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, Πρόεδρος
Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
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Πρόγραμμα Ημερίδας

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου

Πρόγραμμα ημερίδας
10:00-10:15

Εγγραφές

Α’ Μέρος
Προεδρείο: Παναγιώτης Μουσταΐρας
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Γεώργιος Νάσαινας
Δημήτριος Φράγκος
10:15-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30:12:00

Χαιρετισμοί
Προσκεκλημένη ομιλία
Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Αργολίδος
“Στάσεις, τάσεις και προοπτικές στην Ειδική Αγωγή”
Προσκεκλημένη ομιλία
Φωτεινή Βενετσάνου Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
“Από το "ακίνητο σχολείο" στο "σχολείο σε κίνηση":
Πολυτέλεια ή ανάγκη; Η περίπτωση των δομών
προσχολικής αγωγής”
Προσκεκλημένη ομιλία
Αθανάσιος Κριεμάδης
Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A., M.A
Kαθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
"Η παιδαγωγική έννοια της ενότητας της
ανθρωπότητας ως προϋπόθεση της ευημερίας της"

“Η παιδαγωγική επιστήμη στο σύγχρονο κόσμο: Προκλήσεις και προοπτικές”
Κυριακή 10 Απριλίου 2016 ώρα 10:00
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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12:00-12:30

Προσκεκλημένη ομιλία
Panagiotis Kampylis, Ph.D.
European Commission, Joint Research Centre,
Institute for Prospective Technological Studies
“Digital Age Learning: Challenges, opportunities
and the role of teachers”

12:30-13:00

Συζήτηση-ερωτήσεις

13:00-13:30

Διάλειμμα-Καφές

Β’ Μέρος
Προεδρείο: Στρίκλαντ Στέφανος
Δημήτριος Μπαλτατζής
Παναγιώτα Γκόφα
Παναγάκη Κωνσταντίνα

13:30-13:50

13:50-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

Τάσος Χατζηαναστασίου
Δρ Νεότερης Ιστορίας
“Η γλωσσική διδασκαλία στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση”
Δημήτρης Γ. Φράγκος
Δρ. Επιστημών της Αγωγής
“Εκπαίδευση και Απασχόληση στην εποχή
της Κρίσης”
Ευαγγελία Λεζέ,
Δρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
"Συμπεριληπτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:
Πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα και τη
σύγχρονη παιδαγωγική"
Χαράλαμπος Καριοφύλλας
Msc, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ο σχολικός οργανισμός μπροστά στις προκλήσεις των
καιρών: έμφαση σε καινοτομίες και αλλαγές στα
πλαίσια διαμόρφωσης μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής και σχολικής κουλτούρας
Νικολέττα Ματσιμάνη
MPh, Med, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Συζήτηση-ερωτήσεις

“Η παιδαγωγική επιστήμη στο σύγχρονο κόσμο: Προκλήσεις και προοπτικές”
Κυριακή 10 Απριλίου 2016 ώρα 10:00
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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Προεδρείο: Τάσος Χατζηαναστασίου
Ευαγγελία Λεζέ,
Χαράλαμπος Καριοφύλλας
Νικολέττα Ματσιμάνη

15:30-15:50

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

16:50-17:10

17:10-17:30

17:30-18:00

Γεώργιος Σπ. Νάσαινας
Δρ Επιστημών της Αγωγής
Ο διευθυντής και η πολιτισμική ανάπτυξη στο χώρο του
σχολείου μέσα από το σεβασμό «των άλλων»
Παναγιώτα Γκόφα
Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
King’s College London
“Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική
πρόοδο Ρομά μαθητών στην Ελλάδα”
Κωνσταντίνα Παναγάκη
Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης
Η συμβολή του συναισθήματος στην
παιδαγωγική σχέση
Τσόγκα Σοφία & Δρ Στρίκλαντ Στέφανος
Ψηφιακή Ιθαγένεια: ο ρόλος και η σημασία
της εκπαίδευσης
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Δρ. Φιλοσοφίας
Ορθολογισμός και πνευματικότητα στους Ortega y
Gasset και Husserl: Μια κριτική προοπτική για την
παιδεία και για τον σύγχρονο κόσμο
Δημήτριος Μπαλτατζής
Δρ Φιλοσοφίας
“Η συμβατότητα της θρησκευτικής αγωγής με την
περιβαλλοντική εκπαίδευση”
Προεδρείο: Παναγιώτης Μουσταΐρας
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Γεώργιος Νάσαινας
Δημήτριος Φράγκος
Συζήτηση-ερωτήσεις
Συμπεράσματα-Λήξη ημερίδας

“Η παιδαγωγική επιστήμη στο σύγχρονο κόσμο: Προκλήσεις και προοπτικές”
Κυριακή 10 Απριλίου 2016 ώρα 10:00
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Παιδαγωγική Επιστήμη στο σύγχρονο κόσμο:

Προκλήσεις και προοπτικές
Εισηγήσεις Ομιλητών
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ΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Περίληψη

μεταφέρει ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις, Σε
ποιους; Και πώς;
Σύμφωνα με το νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2008 η
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των
παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε μαθητές. Όχι
σε όλους τους μαθητές. Αλλά στους μαθητές με
αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Άρα αφορά μαθητές που έχουν ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξειδικευμένο είδος αγωγής για
μαθητές με εξειδικευμένες ανάγκες. Οι εξειδικευμένες,
ιδιαίτερες ανάγκες συνήθως ταυτίζονται με τις
αυξημένες, πρόσθετες και μεγαλύτερες ανάγκες. Όχι
όμως γιατί υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες και
ικανότητες αλλά γιατί υπάρχουν ελλείψεις, δυσκολίες,
αδυναμίες.
Ειδική Αγωγή: Ιδιαίτερη αγωγή που βασίζεται σε
εξειδικευμένες γνώσεις θεωρητικής βάσης αλλά και
τεχνικές κλινικής εμπειρίας. Με ειδικά μέσα και ειδικές
μεθόδους διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης. Παρέχεται
σε μαθητές που έχουν ειδικές ικανότητες. Και πώς
ειδικές; Γιατί είναι μειωμένες, ελλειμματικές, ατελείς.
Ειδικές ανάγκες. Γιατί ειδικές; Γιατί είναι διαφορετικές,
αποκλίνουσες, ξεχωριστές. Δεν μπορούν να καλυφθούν
με κοινές μεθόδους και μέσες φυσιολογικές διαδικασίες
γενικής και γενικευμένης εκπαιδευτικής δράσης.
Πολλά χρόνια πριν για τους περισσότερους αλλά και
πριν λίγα χρόνια για κάποιους δεν μπορούσε να γίνει
αντιληπτό πως το ανάπηρο παιδί ή το παιδί που
μειονεκτεί (και γίνεται αναπηροποιημένο) θα μπορούσε
να εκπαιδευτεί. Ναι, να είναι και αυτός μαθητής που
μπορεί να πάρει «κάτι», να μάθει γράμματα, να
αξιοποιήσει αυτό το λίγο που διαθέτει ή να αποκτήσει
αυτό που δεν έχει. Όχι μόνο το ανάπηρο παιδί αλλά και
το παιδί που υστερούσε ή μειονεκτούσε λίγο έως πολύ
λόγω του αποκλεισμού γινόταν αναπηροποιημένο.
Χωροταξικός,
κοινωνικός
και
επικοινωνιακός,
συναισθηματικός και ψυχικός αποκλεισμός. Ναι, γιατί
υπήρχε και εκπαιδευτικός αποκλεισμός. Είναι περιττό
νομίζω να αναφερθώ αναλυτικά στη μαρτυρική
διαδρομή της Ειδικής Αγωγής στον ελλαδικό χώρο.
Μάλλον όχι της Ειδικής Αγωγής αλλά της στάσης
απέναντι στο ανάπηρο και στο άτομο που υπολείπεται
σημαντικά σε έναν ή περισσότερους τομείς ανάπτυξης.
Θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά από τα παιδικά
μου χρόνια, κλινικά περιστατικά που αποτυπώνουν την
κλινική παθολογία της εκπαιδευτικής και κατ’ επέκταση
της γενικότερης αντιμετώπισης στο «ειδικό» παιδί, στο
διαφορετικό παιδί.

Στάσεις: Διαστάσεις των στάσεων απέναντι στην Ειδική
Αγωγή και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Γνωστική: γνώση και επίγνωση για τις
δυνατότητες,
τις
αδυναμίες,
τις
δομές,
την
ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση.
Συναισθηματική:
διακίνηση
και
έκφραση
συναισθηματικών αντιδράσεων από τους ίδιους τους
μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική και τη συνολική
κοινότητα.
Συμπεριφορά: Αντιμετώπιση-στερεοτυπικές αντιδράσεις.
Τάσεις: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Δομές Ειδικής
Αγωγής (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Τμήματα
Ένταξης, θεσμός Παράλληλης Στήριξης, παροχή
συνοδών).
Προοπτικές:
Ειδικές
Διαγνωστικές
επιτροπές
Αξιολόγησης-Υποστήριξης σε Σχολεία Γενικής Αγωγής
για ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων
και των δεξιοτήτων τους.
Συμπερίληψη και συνεκπαίδευση ανάλογα με το βαθμό
δυσκολίας και τις υπάρχουσες δυνατότητες. Αγωγή
κοινότητας
(μαθητικής-εκπαιδευτικής).
Κατάλληλη
υλικοτεχνική
υποδομή,
ψυχοπαιδαγωγικό
υλικό,
καταρτισμένο εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό.

Ο όρος της Αγωγής με τον επιθετικό προσδιορισμό
Ειδική. Η Αγωγή ως έννοια και ως περιεχόμενο γνωστή
σε όλους παρά τις εκφάνσεις της τις διαφορετικές όπως
και τις διαφορετικές αντιλήψεις για αυτήν. Ωστόσο
πάντα υπάρχει και παραμένει κάποιο κοινό δομικό υλικό
σε όλα τα μοντέλα αγωγής.
Γιατί όμως ειδική; Τι σημαίνει ειδική -ός; Μήπως
φέρει κάτι το ιδιαίτερο; Άλλωστε ο ειδικός δεν είναι ο
ειδήμων; Ο εξπέρ, ο επαΐων, ο σπεσιαλίστας, ο γνώστης;
Η ετυμολογία των ειδικών εκεί μας παραπέμπει στο
οίδα: γνωρίζω καλά. Άρα με έναν απλό συλλογισμό
οδηγούμαστε στο εξής: η ειδική αγωγή είναι ένα είδος
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

αγωγής που γνωρίζει καλά, που φέρει, προσφέρει και
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Στη δεκαετία του ’70 όταν φοιτούσα στο Δημοτικό
Σχολείο θυμάμαι ήρθε (ή μάλλον το έφεραν) στην τάξη
μεσούσης της χρονιάς ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Ήταν ένα ψηλό παιδί που το έφερε η μητέρα του. Ήταν
σίγουρα μεγαλύτερο από εμάς. Ακόμη ανακαλώ με
ευκολία από τη μνήμη μου την εικόνα του. Ένα παιδί με
μακριά άκρα, όμορφο πρόσωπο και λάμψη για μάθηση
που αποτυπωνόταν στο βλέμμα του. Μιλούσε και
επικοινωνούσε ικανοποιητικά. Έμεινε λίγο, έμαθε
αρκετά, ίσως και περισσότερα από εμάς. Δεν υπήρχε
πρόσβαση στο σχολείο (υπήρχαν 5 σκαλιά) και οι γονείς
του δεν είχαν τη δυνατότητα να το πηγαινοφέρνουν.
Σταδιακά αραίωσε τον ερχομό του στο Σχολείο μέχρι
που διέκοψε εντελώς. Η δασκάλα μας είπε θα τα μάθει
στο σπίτι του. Ποτέ δε μάθαμε πώς. Δεν τον ξαναείδα
ποτέ!!!
Το δεύτερο περιστατικό ήταν ένα παιδί με νοητική
υστέρηση. Το γνώρισα από τον Κρατικό Παιδικό
Σταθμό. Η εκπαίδευσή του εκεί σταμάτησε. Δεν πήγε
ποτέ Σχολείο. Πάντα ρωτούσε: Πότε θα πάω Σχολείο;
Κρατούσε μια τσάντα, είχε βιβλία, τετράδια, μολύβια.
Τα έβγαζε και μιμούνταν ότι διάβαζε. Ακόμη και όταν
έγινε έφηβος ρωτούσε κάποιους που έμεναν στην Αθήνα
αν θα μπορούσαν να τον πάρουν για να πάει Σχολείο.
Περνώντας τα χρόνια και ξέροντας την ιδιότητά μου, με
παρακαλούσε να τον βοηθήσω να μάθει γράμματα. Να
τον βάλω στο Σχολείο για μεγάλα παιδιά. Έφυγε από
αυτή τη ζωή και το Σχολείο ήταν ένας από τους καημούς
του και απωθημένο του.
Εδώ στα δύο περιστατικά αποτυπώνονται οι στάσεις
μιας εποχής. Αντιπροσωπεύουν αντιλήψεις ανθρώπων
και θεσμών απέναντι σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο.
Σε αυτές τις ομάδες που βαφτίζονται εκ του
αποτελέσματος ως ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.
Συνήθως οι στάσεις δεν αλλάζουν εύκολα, έχοντας το
στοιχείο της σταθερότητας, μάλλον αντιστέκονται στην
αλλαγή. Θα είμαστε άδικοι όμως αν δεν αναγνωρίσουμε
ορόσημα - σταθμούς, που σηματοδοτούν και
αποδεικνύουν κινήσεις και κινήματα αλλαγής και
εξέλιξης. Η γέννηση της ίδιας της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης από τους κόλπους της Γενικής Αγωγής το
επιβεβαιώνει. Ακόμη και αν θεωρείται από κάποιους το
«αποπαίδι» της.
Αν προσεγγίσουμε το θέμα των διαστάσεων των
στάσεων σύμφωνα με τη σύγχρονη Κοινωνική
Ψυχολογία, θα σταθούμε σε τρία στοιχεία: το γνωστικό,
το συναισθηματικό και το συμπεριφορικό (δηλαδή
κάποια τάση προς την έκφραση της συμπεριφοράς).
Η γνωστική διάσταση δικαιολογεί αυτές τις
στερεοτυπικές πεποιθήσεις, ιδέες, εικόνες, που είναι
έτοιμες μέσα στο κεφάλι μας. Το ανάπηρο άτομο, το
παιδί που μειονεκτεί, απλά μειονεκτεί, άρα αδυνατεί,
άρα περιττό να επενδύσουμε σε αυτό. Έτσι μάθαμε,
αυτό ξέρουμε. Παρεμποδίζεται η λειτουργία της κρίσης
μας γιατί υπάρχει μια εκ των προτέρων διαμορφωμένη
κρίση, χωρίς να υπάρχει η εμπειρία και η προσωπική
άποψη. Απλά έτσι διαδόθηκε και μεταδόθηκε και σε
εμάς. Στερεοτυπική αντίληψη που βασίζεται σε ελλιπή
γνώση και αμάθεια για τις δυνατότητες, το βαθμό και το
είδος των αδυναμιών, τα περιθώρια παρέμβασης, τους

στόχους της παρέμβασης. Γονείς, εκπαιδευτικοί,
ευρύτερη κοινότητα ευρίσκονται εγκλωβισμένοι σε
κατάσταση άγνοιας, ελλιπούς ή καθόλου πληροφόρησης
και ενημέρωσης. Η αντίληψη, η σκέψη, η κρίση, η
φαντασία που έχουμε για το άτομο που μειονεκτεί είναι
περιορισμένη, λειψή. Έρχεται στο νου μας η
επαναστάτρια Παιδαγωγός Ρόζα Ιμβριώτη (η μητέρα της
Ειδικής Αγωγής) η οποία με διαλέξεις, έρευνες,
δημοσιεύσεις προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει το
κοινό σε θέματα και προβλήματα εκπαίδευσης ειδικών
παιδιών μέχρι να φτάσει να ιδρύσει το 1937 το Πρότυπο
Ειδικό Σχολείο στην Καισαριανή της Αθήνας, αφού
πρώτα πάλεψε για τον Ειδικό Εκπαιδευτικό Νόμο που
επέτρεπε την ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων για το
νοητικά καθυστερημένο παιδί, το συναισθηματικά
διαταραγμένο και το παιδί με την πολιτισμική
αποστέρηση.
Η συναισθηματική διάσταση των στάσεων κινείται
σε μια κλίμακα που φτάνει από την πλήρη αδιαφορία, το
ουδέτερο συναίσθημα, μέχρι και τον οίκτο. Διακινούνται
και εκφράζονται ποικίλα και ανάμεικτα συναισθήματα
που συχνά παραμένουν απλές συναισθηματικές
αντιδράσεις. Αισθανόμαστε άσχημα, λυπόμαστε,
συμπάσχουμε εξ αποστάσεως, βοηθούμε στα μέτρα του
δυνατού. Εξάλλου αν κινηθούμε και στην τρίτη
διάσταση των στάσεων, που είναι η συμπεριφορά και η
πράξη, γίνεται πράξη το φιλάνθρωπο συναίσθημα με
ανάλογες κινήσεις και δράσεις. Άλλωστε το πρώτο
ίδρυμα για τα τυφλά παιδιά το 1906 κάπως έτσι
ιδρύθηκε και λειτούργησε. Η Ειδική Αγωγή και οι δομές
της ακόμη έχουν κάποια «γονίδια» φιλανθρωπικής
διάθεσης και πρωτοβουλίας. Μια κοινωνική προσφορά
στο άτομο που πάσχει, το άτομο που αποκλίνει.
Άλλωστε και ο πρώτος νόμος ήταν «Νόμος περί Ειδικής
Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως,
Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των
αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων».
Για αρκετά χρόνια οι τάσεις που επικράτησαν στο
χώρο της λεγόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ήταν και είναι η φοίτηση αυτών των μαθητών σε
Αυτοτελείς Εκπαιδευτικές Μονάδες, τα ονομαζόμενα
«Ειδικά Σχολεία». Ειδικά Δημοτικά Σχολεία αρχικά και
πολύ αργότερα Ειδικά Νηπιαγωγεία. Πάντα η
Προσχολική Αγωγή όπως και η Δευτεροβάθμια
ακολουθούσε. Έτσι έχουμε και την ίδρυση των
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, τα λεγόμενα ΕΕΕΕΚ και μεταγενέστερα τα
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, που κάποια με τις νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις θα ονομαστούν Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια. Μια ενδιάμεση δομή για
μαθητές με δυσκολίες ηπιότερες, συνεπώς και με
μεγαλύτερα περιθώρια εκπαιδευτικής - μαθησιακής
παρέμβασης. Να επισημάνουμε ότι τα Σχολεία αυτά
είναι συνήθως λίγα και για την επικράτεια υπάρχουν
κυρίως στις πρωτεύουσες των Νομών. Διδάσκουν
Εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων με σπουδές ή
ειδίκευση πάνω στην Ειδική Αγωγή και Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγος, Κοινωνικός
Λειτουργός,
Λογοθεραπευτής,
Εργοθεραπευτής,
Φυσικοθεραπευτής, Σχολικός Νοσηλευτής) άκρως
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απαραίτητο για τη σφαιρική παροχή ψυχοπαιδαγωγικών
και άλλων κύριων και καίριων υπηρεσιών που
συμπληρώνουν το σύνολο της προσφοράς υπηρεσιών
Ειδικής Αγωγής.
Τα Σχολεία αυτά, συνήθως
χωροταξικά απομονωμένα, σε κτίρια σπάνια καινούρια,
πολλά στεγάζονται σε Σχολεία που έχουν κλείσει και δε
λειτουργούν.
Παράλληλα, λειτουργούν οι «παράλληλες τάξεις»,
δηλαδή τα μετέπειτα Τμήματα Ένταξης σε κάποια
Γενικά Σχολεία. Κάποιες ώρες μέσα στο πρόγραμμα ο
μαθητής παρακολουθεί διδασκαλία σε βασικά μαθήματα
από Ειδικό Παιδαγωγό. Βοηθιέται σε γνωστικούς τομείς
που χωλαίνει με στόχο τη σταδιακή ένταξή του στο
επίπεδο της τάξης του (αν αυτό επιτευχθεί).
Σίγουρα όμως θα παραμένουν παιδιά από τον Έβρο
μέχρι και την Κρήτη που είναι εκτός πλαισίου όχι μόνο
Ειδικής αλλά και οποιασδήποτε Αγωγής. Δηλαδή παιδιά
που είναι μαθητές, εγγεγραμμένοι σε κάποια Σχολική
Μονάδα, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.
Φοιτούν απλά χωρίς καν να επιβιώνουν μαθησιακά.
Κάποια παραμένουν σε εισόδους, διαδρόμους και αυλές
Σχολείων και κάποια μέσα στην τάξη μόνιμα να
ζωγραφίζουν ή να απασχολούνται με κάτι. Κάποια
αποφοιτούν, κάποια όχι γιατί διακόπτουν. Υπάρχουν
όμως και παιδιά που δε θα υπάρξουν ποτέ μαθητές. Ή
απλά ίσως εγγραφούν αλλά να μη φοιτήσουν ποτέ.
Ποιος να βοηθήσει πριν 15-20 χρόνια το μικρό Οδυσσέα
από την Πάρο με τύφλωση, τη μικρή Αντιγόνη από την
Ανάφη με την κώφωση, τον Αχιλλέα από την ορεινή
Αργολίδα με τη βαριά ψυχοκινητική καθυστέρηση; Και
άλλα και άλλα…
Με την ίδρυσή τους τα ΚΔΑΥ (2003) Κέντρα
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (τα σημερινά
ΚΕΔΔΥ) πέραν των διαγνωστικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών είχαν σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση των
παιδιών με αναπηρία – με κάθε δυσκολία. Δεν μπορώ να
μην αναφέρω την έκπληξη της ομάδας όταν ήρθαμε
μέσω τρίτου σε επαφή με ένα 14χρονο παιδί με
σπαστική τετραπληγία όπου δεν είχε φοιτήσει ποτέ σε
κάποιο σχολικό πλαίσιο, ωστόσο ήξερε να διαβάζει με
ελάχιστα μαθήματα από κάποια θεία (όχι Εκπαιδευτικό).
Ένα παιδί όπως αποδείχτηκε με ιδιαίτερη ευφυΐα. Με
διαδικασίες
κατάταξης,
έγινε
εγγραφή
στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του παρεχόταν (άλλοτε
κανονικά, άλλοτε αργά) κατ’ οίκον εκπαίδευση και η
πρόοδός του ήταν τέτοια, που οι διδάσκοντες καθηγητές
είχαν εκπλαγεί. Σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που του
δόθηκε –τον χειριζόταν με το πιγούνι του– συμμετείχε
σε πανελλήνιο διαγωνισμό εξετάσεων με θέμα τα
Μαθηματικά και εισήχθη και στο Πανεπιστήμιο με
ισότιμα με Πανελλαδικές εξετάσεις θέματα. Πώς να
ξεχάσουμε
παιδιά
μεγαλύτερης
ηλικίας
που
κυριολεκτικά –ας μου επιτραπεί η έκφραση–
«ανακαλύφθηκαν» για να τα εγγράψουμε στα Ειδικά
Σχολεία; Παιδιά με σύνδρομα, με βαρύτατους
αυτισμούς, παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.
Κάποτε μου είπε ένας Εκπαιδευτικός: «Πολύ καλά
κάνετε, αλλά θα το κάνετε το Ειδικό Σχολείο άσυλο. Τι
να πάρει αυτό το παιδί; Μόνο για να το φυλάνε;». Δε θα
αξιολογήσω τα λεγόμενά του. Ίσως να είχε δίκιο, ίσως

όχι. Προβληματίστηκα. Ρωτάω τη μητέρα του παιδιού
να μου μιλήσει πως νομίζει ότι το παιδί της βιώνει το
Σχολείο (πολλές φορές όλη η θεωρία βγαίνει μέσα από
την κλινική πράξη και καθημερινότητα). Μου απαντάει
ότι το πρωί περιμένει πώς και πώς το ταξί, βγαίνει στο
μπαλκόνι έξω στο κρύο για να δει αν ήρθε. Το μεσημέρι
έρχεται κάπως ήρεμος και λίγο κουρασμένος.
Ακόμη και ο δρόμος, η διαδρομή για το Σχολείο, τον
άλλο τόπο, χώρο, σε άλλο χρόνο, τα πρόσωπα, δεν
μπορούμε να αντιληφθούμε σε συμβολικό και
ασυνείδητο επίπεδο τι σημαίνει για αυτό το παιδί. Το
Σχολείο για αυτούς τους μαθητές είναι το περιέχον το
πλαίσιο, ό,τι είναι για τα όργανα το δέρμα που καθορίζει
τα όρια, περιέχει, οργανώνει. Δε θα μάθουμε ποτέ αυτές
τις ασυνείδητες διεργασίες και το πώς βιώνει,
εσωτερικεύει και αναπαριστά εσωτερικά το Σχολείο του
το κάθε ειδικό παιδί, ακόμη και το πιο «βαρύ και
δύσκολο» παιδί. Και ίσως καλύτερα που δε θα μάθουμε.
Ταυτόχρονα ξεκινούν και αρχίζουν να ακούγονται οι
φωνές και τα αιτήματα για συνεκπαίδευση, συνύπαρξη,
για άρση των διαχωριστικών γραμμών και των
διαφορετικών Σχολείων. Διαφωνούν αρκετοί με την
ξέχωρη εκπαίδευση, τη μόνωση και απομόνωση των
μαθητών που υστερούν. Ομάδα επιστημόνων και
εκπαιδευτικών πρωτοστατούν. Από την άλλη, σημαντική
μερίδα γονέων αρνούνται και αντιδρούν στη φοίτηση
των παιδιών τους σε πλαίσιο Ειδικής Αγωγής. Όλες τις
συμπεριφορές και στάσεις οφείλουμε να τις
κατανοήσουμε και να τις σεβαστούμε. Ας μην ξεχνούμε
ότι υπάρχουν γονείς που παραμένουν και εμμένουν στο
στάδιο της άρνησης αν αναλογιστούμε τα στάδια του
θρήνου - του πένθους. Γονείς που ελπίζουν, ανατρέχουν
σε πλήθος ειδικών και ειδικοτήτων και όχι μόνο
περιμένουν τη βελτίωση, αλλά φαντασιώνονται ακόμη
και την πλήρη ίαση, επανόρθωση, αποκατάσταση. Και
γι’ αυτό αντιδρούν στο διαχωριστικό πλαίσιο
εκπαίδευσης. Αλλά υπάρχουν και γονείς που μολονότι
έχουν μια πιο ρεαλιστική άποψη για την κατάσταση και
τις δυνατότητες του παιδιού, θεωρούν ότι αυτό παρά τις
ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες έχει δικαίωμα να
εκπαιδεύεται παράλληλα με τους μαθητές χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Έτσι ευρωπαϊκές επιρροές και συνοδευτικές
ανάλογες χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ) θα φέρουν το θεσμό
της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης. Ο μαθητής
παραμένει στην τάξη και στο Σχολείο του με υποστήριξη
από Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. Στόχος είναι το να
αυτονομηθεί σταδιακά ο μαθητής και να μη χρειάζεται
την ανάλογη στήριξη. Προϋπόθεση είναι να μπορεί ο
μαθητής να ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της
τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση
σχολικής διαδικασίας. Θα αναρωτηθεί κανείς τότε γιατί
χρήζει παράλληλης στήριξης. Τουλάχιστον αυτό να
υπάρχει εν δυνάμει και να επιτευχθεί με την κατάλληλη
υποστήριξη. Πρόκειται καθαρά για θεσμό ενταξιακό και
δε θα έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του
παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή του διαβίωση.
Και όμως συμβαίνει και αυτό. Τα αιτήματα για
παράλληλες στηρίξεις έχουν κατακόρυφα αυξηθεί
(σχεδόν 5.500). Για την οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει
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αίτημα παράλληλης στήριξης. Η οποιαδήποτε
αντικειμενική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για
αρνητική εισήγηση (από το ΚΕΔΔΥ) συνοδεύεται από
αρνητικές αντιδράσεις, κατηγορίες για έλλειψη
ευαισθησίας, κατάλληλου ενδιαφέροντος, αδυναμία
κατανόησης. Και πώς να εισηγηθείς παράλληλη στήριξη
σε ένα παιδί με εξαιρετικά μη λειτουργικό αυτισμό από
την πόλη του Άργους όταν στο Άργος λειτουργεί ένα
πρότυπο Ειδικό Σχολείο σε ένα νεόδμητο κτίριο
στελεχωμένο πλήρως με δασκάλους ειδικής αγωγής ,με
όλες
τις
ειδικότητες
Ειδικού
Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό; Πώς
να εισηγηθείς παράλληλη στήριξη σε μαθητή με πιο
μέτριες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. σύνδρομο
Asperger ή ελαφρά Νοητική Υστέρηση) όταν ο μαθητής
φοιτά σε ένα Σχολείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης;
Οι ατομικές διαφορές, η καθεμιά από τις ιδιαίτερες
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και το σύνολο των
αδυναμιών, οι χωροταξικές και κοινωνικές συνθήκες δεν
είναι δυνατό να μη ληφθούν υπόψη.
Τελευταίος θεσμός που διαποτίζεται από την
αντίληψη της συνεκπαίδευσης είναι ο νεοφώτιστος
θεσμός των ΕΔΕΑΥ (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή
Αξιολόγησης - Υποστήριξης) στα Γενικά Σχολεία:
είσοδος Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού στη
Γενική Εκπαίδευση που μαζί με τον Εκπαιδευτικό του
Τμήματος Ένταξης στηρίζουν μαθητές των Σχολικών
Μονάδων που εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Προηγούνται διαγνωστικές υπηρεσίες και
εφαρμόζεται βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης σε
γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.
Θεσμός καινοτόμος για το εκπαιδευτικό μας σύστημα
αλλά χωρίς εμπειρία, συστηματική εποπτεία και
συνέπεια ως προς την τακτική λειτουργία τους. Μία
ΕΔΕΑΥ σε ένα δίκτυο Σχολείων μπορεί να λειτουργήσει
φέτος αλλά είναι αμφίβολη η λειτουργία της την
επόμενη χρονιά.
Γενικότερα η τάση για ένταξη ή συνεκπαίδευση ή
συμπερίληψη, όπως τελευταία αναφέρεται, η
προσπάθεια για κοινή φοίτηση των μαθητών με και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ολοένα βγαίνει στο
προσκήνιο και παίρνει τις διαστάσεις ανάγκης. Κατά
διαστήματα ακούγονται απόψεις για επαναπροσδιορισμό
και επαναπροσέγγιση της Ειδικής Αγωγής και των
δομών της. Και αυτό άλλωστε είναι η ουσία της κάθε
επιστημονικής γνώσης και άποψης. Να αναθεωρείται, να
ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται.
Όποιο μοντέλο σχεδιαστεί για να εφαρμοστεί είναι
καλό να στηριχθεί στη βάση στους ανθρώπους της
πρώτης γραμμής. Γονείς αλλά κυρίως εκπαιδευτικούς
(Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).
Παιδιά με την ίδια αναπηρία πολλές φορές διαφέρουν.
Διαφορετική προσωπικότητα – οντότητα, άρα και
διαφορετικές ανάγκες. Πώς μπορεί να μη λάβει υπόψη
κατά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών τα
διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά και ανάγκες;
Πώς το Σχολείο της Γενικής Αγωγής χωρίς αλλαγή
φιλοσοφίας και χωρίς στελέχη, εποπτικά μέσα,
εξοπλισμό και υποδομή θα εφαρμόσει πρόγραμμα
συνεκπαίδευσης; Η Αγωγή είναι Ειδική γιατί δεν είναι

μόνο αγωγή. Είναι συνολικό σφαιρικό ψυχοπαιδαγωγικό
σύστημα υπηρεσιών από ειδικότητες που λειτουργούν
συμπληρωματικά.
Πώς
θα
προσαρμοστεί
ο
Εκπαιδευτικός της τάξης στους διαφορετικούς ρυθμούς
και τα στυλ μάθησης των παιδιών; Πώς θα
διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος των
σπουδών; Πώς ο Εκπαιδευτικός θα προβλέψει και θα
διαχειριστεί απρόβλεπτες και δύσκολες συμπεριφορές;
Μου έρχονται τα λόγια μιας εξαίρετης
Εκπαιδευτικού Προσχολικής Αγωγής όπου με κλάματα
με πήρε τηλέφωνο για τρίτη φορά για να μου δηλώσει
την ανεπάρκειά της να βοηθήσει τα δύο νήπια με τις
μεγάλες δυσκολίες, όπου οι γονείς τους δεν ήταν
πρόθυμοι να συνεργαστούν σε άλλο επίπεδο ώστε να
παρασχεθεί στα νήπια ειδική υποστήριξη ακόμη και στο
ίδιο τους το Σχολείο. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης
στήριξης ίσως θα τόνιζε τη διαφορετικότητα του
παιδιού και θα επεσήμαινε το στίγμα στα στενά όρια της
κλειστής κοινωνίας. Και ξέρουμε πόσο μικρά είναι εκεί
τα όρια και πόσο κοντά τα περιθώρια.
Βάσιμα
και
ορθά
τα
επιχειρήματα
της
συνεκπαίδευσης – της κίνησης να συμπεριληφθούν οι
μαθητές στο γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η ένταξη έχει
προωθηθεί ως ζήτημα δικαιωμάτων αυτών των παιδιών.
Αλλά και τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από μια στενή
συνεργασία και συνύπαρξη μαζί τους. Συμβιώνω με το
διαφορετικό μαθητή, μαθαίνω και αποδέχομαι τη
διαφορετικότητα. Μήπως δε ζούμε σε μια κοινωνία με
συνεχείς απροσδόκητες αλλαγές και νέες αποκλίσεις;
Ακόμη και σε μια ομάδα - τάξη τυπικών, όπως λέγονται,
παιδιών δεν υπάρχει εν δυνάμει η απόκλιση; Το
αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με σύνθετες γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες το
αποδεικνύει. Πώς να μην επηρεαστούν οι ψυχολογικές
διεργασίες της μάθησης όταν έχουμε μαθητές που
βιώνουν απανωτές απώλειες και ανεπεξέργαστα πένθη;
Πώς να μην εμφανιστούν γενικές και ειδικές δυσκολίες
μάθησης
και
διαταραχές
συμπεριφοράς
όταν
κατακλύζονται από ραγδαίες εξελίξεις, ενδεχόμενα και
πιθανότητες αλλαγών; «Να δείτε σε λίγα χρόνια τα
παιδιά της κρίσης» μας είχε πει μια αναλύτρια σε μια
εισήγησή της. Καινούριες δυσκολίες, διαταραχές και
σύνδρομα. Πώς βιώνεται από τα ίδια τα παιδιά και με
ποιον τρόπο αποτυπώνεται το συναίσθημά τους όταν
βλέπουν - παρακολουθούν καθημερινά συνομήλικά τους
παιδιά από άλλη χώρα να βρίσκονται σε σκηνές χωρίς
τίποτα και χωρίς Σχολείο; Να θυμηθούμε το Γολγοθά
των αλλόγλωσσων μαθητών πριν χρόνια μέχρι να
ενταχθούν;
Μήπως μιλάμε πλέον για μια Γενική Αγωγή με
χαρακτηριστικά Ειδικής Αγωγής; Όπως και να έχει, δεν
μπορούμε να κινηθούμε μόνο στους 2 πόλους και να
αμφιταλαντευόμαστε σ’ αυτούς: Δηλαδή την ένταξη των
ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στα Γενικά Σχολεία ή τον απομονωτισμό τους στα
Ειδικά Σχολεία. Χρειάζεται Αγωγή κοινότητας
εκπαιδευτικής, γονεϊκής και σχολικής. Απαιτείται
αλλαγή των πρακτικών της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης και επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα
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διαμόρφωσης στάσεων. Να αναφέρω ένα τελευταίο
παράδειγμα. Πέρυσι αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές
του
Ειδικού
Επαγγελματικού
Γυμνασίου,
ολοκληρώνοντας τον 5ετή κύκλο σπουδών. Δεν υπήρχε
μέριμνα για ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου
(δεν είχε νομοθετικά προβλεφθεί). Τέθηκε θέμα πού θα
κατευθυνθούν αυτοί οι απόφοιτοι. Στο σπίτι τους ή σε
κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο; Με καλή διάθεση
προτιμήθηκε η λύση του ΕΠΑΛ. Αυτοί οι μαθητές όμως
είχαν παρακολουθήσει εργαστηριακή εκπαίδευση
Γεωπονική. Ανάλογη ειδικότητα στο ΕΠΑΛ δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα θέματα ένταξης και αποδοχής, αν
και η μόνιμη επιθυμία τους είναι να πάνε στο δικό τους
Λύκειο. Ωστόσο η ένταξη σημαίνει και ανάλογη
υποδομή για να υλοποιηθεί. Τα Σχολεία εκτός από
στελεχωμένα και επαρκώς εξοπλισμένα δε θα πρέπει να
γίνουν πιο ευέλικτα για να υποδεχτούν και να στηρίξουν
την εκπαίδευση των παιδιών που είναι διαφορετικά;
Μπορεί να παίζει κανείς το δικηγόρο του διαβόλου
σε μια ακροαματική διαδικασία που τραβάει σε μάκρος
και χωρίς να υπάρχει πόρισμα. Σε αυτή την εποχήμεταίχμιο που ζούμε, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ποιος
είναι ο μύθος και η φαντασία και ποια η αλήθεια και ο
ρεαλισμός. Πολλά ακόμη θα λεχθούν και θα γραφούν
για το άτομο που μειονεκτεί και υπολείπεται. Μόνο αυτό
δυστυχώς από τη θέση που είναι δε θα μπορεί να είναι
ένας ισότιμος συνομιλητής. Και μάλιστα για ένα θέμα
που Αυτό αφορά: τον τύπο της εκπαίδευσής του.
Μακάρι να το είχαμε απέναντί μας και να
αποκωδικοποιούσαμε τις σκέψεις του, τις επιθυμίες και
τα συναισθήματά του. Να αποκρυπτογραφούσαμε το
ασυνείδητό του. Στο μεταξύ, όπως λέει η ψυχαναλύτρια
Άννα Ποταμιάνου (ιδρύτρια του πρώτου Κέντρου
Ψυχικής Υγιεινής για ενήλικες και παιδιά), «Και εμείς
θα συνεχίσουμε να λέμε και να γράφουμε και ο καθένας
μας θα κάνει ένα μονόλογο που δε φτάνει ποτέ στο
διάλογο… Και δεν θα δίνουμε προσοχή στο τι είμαστε,
τι ψάχνουμε, τι θέλουμε αλλά και τι μπορούμε να
έχουμε».
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Από το "ακίνητο σχολείο" στο "σχολείο σε κίνηση": Πολυτέλεια ή ανάγκη; Η
περίπτωση των δομών προσχολικής αγωγής
Φωτεινή Βενετσάνου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
fvenetsanou@phed.uoa.gr

Πόσο σημαντική είναι η κίνηση στη ζωή ενός παιδιού;
Ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας "ακίνητης" παιδικής καθημερινότητας; Τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν τεθεί, μέχρι
σήμερα, ευρέως, καθώς η κίνηση θεωρείται αναπόσπαστο
στοιχείο της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, τα παιδιά αποτελούν ένα κινητικά δραστήριο
κομμάτι του πληθυσμού. Ποια είναι, όμως, η πραγματικότητα; Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται πρόσφατα
ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία, ο σύγχρονος
τρόπος ζωής έχει "καθηλώσει" τα παιδιά, επιφέροντας σοβαρά προβλήματα στην υγεία και την ανάπτυξή τους. Είναι δε τόσο σοβαρό το ζήτημα της υπο-κινητικότητας,
ώστε τα τελευταία χρόνια, διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί
υγείας και εκπαίδευσης έχουν εκδώσει οδηγίες με στόχο
την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής στις μικρές ηλικίες.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου, στο περιβάλλον του οποίου τα
παιδιά δαπανούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας. Σε αυτή
την κατεύθυνση, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των σχολείων που επιδρούν (θετικά ή αρνητικά) στη φυσική δραστηριότητα των μαθητών που φιλοξενούν, δίνοντας έμφαση στις δομές προσχολικής αγωγής, καθώς η προσχολική
ηλικία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο τόσο για την ανάπτυξη του ανθρώπου όσο και για την υιοθέτηση στάσεων
και συμπεριφορών. Τέλος, προτείνονται βιώσιμες πρακτικές για το μέλλον έτσι, ώστε το "σχολείο σε κίνηση" να
μη μείνει στη σφαίρα της θεωρίας, αλλά να γίνει πραγματικότητα προς όφελος των παιδιών.

1985), συνεπώς εκφάνσεις της ΦΔ αποτελούν τα διάφορα αθλήματα, οι ενεργητικές δραστηριότητες αναψυχής
(περπάτημα, κολύμπι, κλπ) αλλά και οποιαδήποτε χειρωνακτική εργασία (σκάλισμα, δουλειές του σπιτιού,
κλπ). Ενημερωμένοι, πλέον, οι περισσότεροι για τα οφέλη της ΦΔ στην υγεία, συμμετέχουμε σε οργανωμένα
προγράμματα άσκησης ή περπατάμε όταν βρίσκουμε
λίγο χρόνο. Ωστόσο, λίγοι έχουν αναρωτηθεί πόσο σημαντική είναι η κίνηση στη ζωή ενός παιδιού και ποιες
είναι οι επιπτώσεις μιας "ακίνητης" παιδικής καθημερινότητας, καθώς η κοινή γνώμη συνδέει, συνήθως, την
υποκινητικότητα με την ενήλικη ζωή και θεωρεί πως τα
παιδιά, και ιδιαίτερα τα μικρότερα, είναι από τη φύση
τους "αεικίνητα" όντα που τρέχουν και παίζουν όλη τη
μέρα. Ποια είναι, όμως, η πραγματικότητα;
Τα σημερινά παιδιά, και ιδιαίτερα αυτά που ζουν σε
μεγάλες πόλεις, δαπανούν πολλές ώρες στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφερόμενα από το σχολείο στο
σπίτι ή από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Εκτός
αυτού, η μεγάλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων
κρατά τα παιδιά ακίνητα μπροστά σε μια οθόνη, ενώ η
αύξηση της εγκληματικότητας έχει περιορίσει κατά πολύ
το παιχνίδι στη γειτονιά. Σύμφωνα με μεγάλο αριθμό
ερευνών, τα σημερινά παιδιά (ακόμα και αυτά που είναι
μικρότερα των έξι χρόνων) έχουν χαμηλά επίπεδα ΦΔ
(ενδεικτικά: Hinkley et al. 2008; Oliver et al. 2007; Pate
et al. 2004; Timmons et al. 2007). Πρόκειται ουσιαστικά
για "ακίνητα" παιδιά...

Λέξεις κλειδιά: φυσική δραστηριότητα, προσχολική
ηλικία, σχολείο σε κίνηση

Πόσο σημαντική είναι η κίνηση στη ζωή ενός
παιδιού;

Περίληψη

Η θετική επίδραση τόσο της οργανωμένης όσο και
της ελεύθερης ΦΔ σε διάφορες παραμέτρους υγείας έχει
αναδειχτεί από πολλούς ερευνητές (για σχετική ανασκόπηση, δες Timmons et al., 2011; Venetsanou et al.,
2015). Παραθέτοντας επιγραμματικά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί από τη συμμετοχή του σε
ΦΔ, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΦΔ και η ισορροπημένη διατροφή αποτελούν τους καθοριστικότερους
περιβαλλοντικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας (Klesges et al., 1995). Τόσο μακροχρόνιες
(Moore et al. 2003) όσο και συγχρονικές έρευνες (Vale
et al., 2010) έχουν αποδείξει πως όσο υψηλότερο είναι
το επίπεδο ΦΔ των παιδιών όταν βρίσκονται σε μικρή
ηλικία, τόσο μικρότερη είναι η αύξηση του σωματικού
τους λίπους καθώς μεγαλώνουν.

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από την αξία
της Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) στη ζωή του ανθρώπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως λόγω των
προβλημάτων υγείας που επιφέρει ο σύγχρονος τρόπος
ζωής. Ως ΦΔ ορίζεται οποιαδήποτε κίνηση παράγεται
από τους σκελετικούς μυς και έχει ως αποτέλεσμα τη
δαπάνη ενέργειας (Caspersen, Powell & Christenson,
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Επίσης, η ΦΔ φαίνεται πως μειώνει τους παράγοντες
κινδύνου για τις ασθένειες της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος αλλά και την οστεοπόρωση. Τα
κινητικά δραστήρια παιδιά παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων (Metcalf et al.,
2008; Saakslahti et al., 2004) και αυξημένη οστική πυκνότητα, η οποία δημιουργεί μια "ασπίδα προστασίας"
κατά της οστεοπόρωσης (Specker & Binkley, 2003).
Τέλος, η οργανωμένη, αναπτυξιακά κατάλληλη ΦΔ
συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, επηρεάζοντας θετικά τόσο τον ψυχοκινητικό τομέα (ενδεικτικά:
Kouli et al., 2010; Venetsanou & Kambas, 2004;
Venetsanou et al., 2009; Zimmer et al., 2008), όσο και
τον γνωστικό (Kramer & Erickson, 2007; Τσαπακίδου &
Ζαχοπούλου, 2001; Yazejian & Peisner-Feinberg, 2009;
Zachopoulou et al., 2006) αλλά και τον συναισθηματικόκοινωνικό τομέα (Lobo & Winsler, 2006; Wang, 2004;
Yazejian & Peisner-Feinberg, 2009;Zimmer, 2007).

Ωστόσο, η έλλειψη ΦΔ έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι
μόνο στην υγεία αλλά και στην ομαλή ανάπτυξη. Τα
παιδιά αναπτύσσονται όχι μόνο κινητικά αλλά και γνωστικά και κοινωνικά ανακαλύπτοντας τον κόσμο μέσα
από πειραματισμό και προσωπική δράση. Αυτή η διαδικασία έχει πλέον περιοριστεί, εξαιτίας της επικράτησης
της τεχνολογίας και των αυτοματισμών στην παιδική
καθημερινότητα. Τα ηλεκτρονικά μέσα ζητούν ελάχιστη
σωματική συμμετοχή και μέγιστη προσοχή και συγκέντρωση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραλύουν μπροστά σε μια οθόνη, μένοντας πνευματικά και σωματικά
ακίνητα για ώρες. Με τον τρόπο αυτό, χάνουν την έμφυτη τάση τους για πειραματισμό και ανεξαρτησία και
γνωρίζουν τον κόσμο από "δεύτερο χέρι" (Zimmer,
2007).
Μία άλλη συνέπεια της πολύωρης απασχόλησης των
παιδιών με τα ηλεκτρονικά μέσα είναι η ανισόρροπη
ανάπτυξη των αισθήσεών τους, από τις οποίες αναπτύσσονται μόνο η όραση και η ακοή, ενώ οι υπόλοιπες εξασθενούν. Ό,τι βλέπει ένα παιδί στην οθόνη μπορεί μόνο
να το ακούσει. Δεν μπορεί να το αγγίξει, να το γευτεί, να
το μυρίσει, ώστε να το γνωρίσει καλά, με αποτέλεσμα να
κατακλύζεται καθημερινά από πλήθος πληροφοριών που
δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί (Zimmer, 2007). Η
δραματική μείωση τόσο των άμεσων σωματικών και
αισθητηριακών εμπειριών, όσο και της ενεργητικής ανακάλυψης του κόσμου, περιορίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και οδηγεί σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς και
ψυχοσωματικές ασθένειες (Hurrelmann, 1991).
Είναι προφανές πως η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων, ώστε να προφυλαχθεί η υγεία και η ομαλή ανάπτυξη των παιδιών είναι επιτακτική και η ΦΔ μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός πως η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας (2011) τονίζει ότι η ιδέα της "επένδυσης" στη
ΦΔ αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα για τη δημόσια υγεία.
Μήπως όμως όλα αυτά τα δυσοίωνα που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν άλλες χώρες και όχι τη δική
μας; Μήπως τα Ελληνόπουλα είναι ακόμη υγιή και κινητικά δραστήρια; Δυστυχώς, όχι! Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας στη χώρα μας
εκτιμάται γύρω στο 23% (Kambas et al. 2015; Manios et
al. 2007). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ευρήματα της μελέτης των Kambas et al. (2015), σύμφωνα με τα οποία,
ένα στα τέσσερα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι υπέρβαρο.
Όσον αφορά τα επίπεδα ΦΔ, στη μοναδική έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στη νότια Ελλάδα, οι
Lymperakou et at. (2012) καταμέτρησαν τη ΦΔ 144 παιδιών 5-6 χρόνων με βηματόμετρα τύπου Omron και διαπίστωσαν ότι η συνολική βηματομετρική τους δραστηριότητα κυμαινόταν μεταξύ 9.500 και 11.500 βημάτων
ανά ημέρα. Επίσης, οι Kambas et al. (2012; 2015) πραγματοποίησαν δύο σχετικές έρευνες στη βόρεια Ελλάδα.
Στην πρώτη τους έρευνα (Kambas et al., 2012) συμμετείχαν 232 παιδιά 5-6 χρόνων, τα οποία σημείωσαν χαμηλά επίπεδα ΦΔ. Συγκεκριμένα, μόνο 10 αγόρια και 7
κορίτσια (ποσοστό 6.8% του δείγματος) συγκέντρωσαν
10.000 βήματα ανά ημέρα. Δύο χρόνια αργότερα, η ίδια

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της ΦΔ στη
ζωή των παιδιών, πολλές επιστημονικές οργανώσεις και
κυβερνήσεις κρατών ανά τον κόσμο έχουν εκδώσει οδηγίες σχετικά με την ελάχιστη ΦΔ για κάθε ηλικιακή ομάδα (ενδεικτικά: American Academy of Pediatrics,
2006; Australian Government, 2010; Canadian Pediatric
Society, 2006; National Association for Physical
Education and Sports, 2009). Για παράδειγμα, η Αμερικάνικη Ένωση για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
(National Association for Physical Education & Sports,
NASPE) προτείνει πως τα παιδιά 4-6 χρόνων δεν πρέπει
να παραμένουν ανενεργά περισσότερο από μία ώρα, ενώ
είναι απαραίτητο να συμμετέχουν καθημερινά σε τουλάχιστον 60 λεπτά οργανωμένης ΦΔ και 60 λεπτά ελεύθερου παιχνιδιού (NASPE, 2009), ΦΔ η οποία αντιστοιχεί
σε 10.000-14.000 βήματα/ημέρα (Tudor-Locke et al.,
2011).

Ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας "ακίνητης"
παιδικής καθημερινότητας;
Τα χαμηλά επίπεδα ΦΔ των σημερινών παιδιών, σε
συνδυασμό με τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες
της σύγχρονης οικογένειας, έχουν αναπόφευκτες συνέπειες στην υγεία. Η παχυσαρκία πλέον αγγίζει τα όρια
επιδημίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization-WHO, 2011), περισσότερα από 42 εκατομμύρια παιδιά μικρότερα των πέντε
χρόνων είναι υπέρβαρα και οι De Onis, Bloessner και
Borghi (2010) υποστηρίζουν πως, ενώ το 1990 μόνο το
4.2% των παιδιών του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, το ποσοστό αυτό έφτασε το
6.7% το 2010, ενώ η πρόβλεψη για το 2020 είναι 9.1%.
Η κρισιμότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί
σχετικά με τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής
στην υγεία των παιδιών εκφράζεται με τον πιο γλαφυρό
τρόπο στην τοποθέτηση των Olshansky et al. (2005), οι
οποίοι υποστηρίζουν πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που τα παιδιά ίσως να
έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από τους γονείς τους.
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ερευνητική ομάδα (Kambas et al., 2015), διαπίστωσε
πως τα 250 παιδιά του δείγματός τους συγκέντρωσαν
κατά μέσο όρο 8.552 βήματα την ημέρα, ενώ μόνο 79
παιδιά (ποσοστό 31%) άγγιξαν το όριο των 10.000 βημάτων.

2009). Σε αυτή την κατεύθυνση, χαρακτηριστική είναι η
άποψη των Clark et al. (2009), σύμφωνα με την οποία, η
αυλή του σχολείου θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον
7m2 για κάθε παιδί. Προφανώς, αυτή δεν είναι η κατάσταση στα ελληνικά σχολεία, στα οποία έχει διαπιστωθεί
πως οι χώροι είναι συνήθως μικροί, ενώ αντιστοιχεί ένας
μεγάλος
αριθμός
μαθητών
ανά
εκπαιδευτικό
(Venetsanou et al., 2010; Giagazoglou et al., 2008).
Όσον αφορά τον εξοπλισμό, φαίνεται πως εάν δεν είναι ο κατάλληλος δεν παρακινεί τα παιδιά να είναι δραστήρια (Cardon et al., 2008). Τούνελ, στεφάνια, τουβλάκια από μαλακό υλικό, δοκοί ισορροπίας και μπάλες
διαφόρων μεγεθών προσφέρουν τις καταλληλότερες
προκλήσεις για την ενεργοποίηση των παιδιών (Dowda
et al., 2009;Van Cauwenberghe et al., 2013), καθώς τους
επιτρέπουν να παίζουν διαφορετικό παιχνίδι κάθε φορά.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο εξοπλισμός δεν
αρκεί. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση και ενεργή
καθοδήγηση για να παραμείνουν ενεργά (Cardon et al.,
2009; Morabia & Costanza, 2009).

Ο ρόλος του σχολείου στην ενίσχυση της Φυσικής Δραστηριότητας
Λαμβάνοντας υπόψη πως τα τελευταία χρόνια, και
λόγω του μεγάλου ποσοστού εργαζόμενων μητέρων, τα
παιδιά δαπανούν ένα σημαντικό μέρος της ημέρας τους
στις δομές προσχολικής αγωγής, ο χρόνος αυτός αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την πρόβλεψη της
ΦΔ τους (Bower et al. 2008).
Δυστυχώς, ο χρόνος
των ελληνόπουλων στις δομές προσχολικής αγωγής φαίνεται πως δεν αξιοποιείται αρκετά προς όφελος της ΦΔ.
Στην έρευνα των Giagazoglou et al. (2008) διαπιστώθηκε πως στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά ζωγραφίζουν, κάνουν χαρτοκοπτική, κλπ,
ενώ οι Kambas et al. (2015) βρήκαν πως, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, τα παιδιά που συμμετείχαν
στην έρευνά τους συγκέντρωσαν μόλις 3.280 βήματα/ημέρα, ΦΔ η οποία είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με
παλιότερες έρευνες σε άλλες χώρες [7.313 βήματα κατέγραψαν στη Βόρεια Καρολίνα οι Pagels et al., (2011)].
Παρότι τα παραπάνω ευρήματα είναι πολύ περιορισμένα
για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, φαίνεται ότι
οι δομές προσχολικής αγωγής στη χώρα μας είναι "ακίνητες" δομές.
Ωστόσο, η αξιοποίηση του χρόνου για την ενίσχυση
της ΦΔ των παιδιών θα ήταν επωφελής για την υγεία
τους. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου ανθούν τα κινήματα για πιο δραστήρια σχολεία (active schools, let's
move school, κλπ), με στόχο την ενεργοποίηση όλων
των παραγόντων που συνθέτουν τη σχολική κοινότητα
(παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς).

Μαθήματα Φυσικής Αγωγής
Τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) συνεισφέρουν
σημαντικά στη ΦΔ των παιδιών (Flohr et al., 2006;
Kirk, 2005; McEvilly et al., 2013; Reed et al., 2004;
Ross, 2013). Εντούτοις, για να συμβεί αυτό οι εμπειρίες
ΦΑ πρέπει να είναι ελκυστικές και να δίνουν στα παιδιά
πολλές ευκαιρίες να νιώσουν την ευχαρίστηση της συμμετοχής στη ΦΔ, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα θεμέλια για μια δραστήρια ζωή
(Hardman, 2008; Whitehead, 2013).
Καθώς η ΦΑ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
ενίσχυση της ΦΔ των παιδιών θα ήταν καλό να δούμε
την εξέλιξή της στο αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με την ανασκόπηση των
Konstantinou et al. (2007), το αναλυτικό πρόγραμμα του
1989 ήταν το πρώτο το οποίο έκανε αναφορά στην "ολόπλευρη ανάπτυξη" του παιδιού και έδωσε έμφαση στη
ΦΑ, η οποία εντάχθηκε στον ψυχοκινητικό τομέα. Ωστόσο, οι Konstantinou et al. (2007) υπογραμμίζουν πως
το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται
από μεγάλη ασάφεια και επικάλυψη σκοπών και στόχων,
γεγονός που προκάλεσε σύγχυση στους/στις νηπιαγωγούς. Στο πρόγραμμα του 2003, η ΦΑ αποτελεί πλέον
μέρος του τομέα "δημιουργία-έκφραση", ενώ οι σκοποί
και οι στόχοι της συνδέονται ευθέως με αυτούς της Ένωσης για τη ΦΑ και τον Αθλητισμό των ΗΠΑ
(NASPE, 1995). Ωστόσο, στον Οδηγό για τη Νηπιαγωγό
που συνοδεύει το πρόγραμμα, ο μόνος στόχος ο οποίος
αναλύεται είναι η ανάπτυξη των κινητικών εννοιών, ενώ
δεν υπάρχει αναφορά στο είδος των δραστηριοτήτων
που είναι αναπτυξιακά κατάλληλες (Konstantinou et al.,
2007). Το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιεύτηκε το 2011. Στο πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές, δίνεται έμφαση στη ΦΔ, με συγκεκριμένες οδηγίες για συγκέντρωση 60 λεπτών ΦΔ, μέσα από
διαλείμματα κίνησης 5-15 λεπτών, ενώ για άλλη μία
φορά, τίθενται πολλοί στόχοι (π.χ. όπως ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και εννοιών, κλπ) (Παιδαγωγικό Ιν-

Παράγοντες ενεργοποίησης των παιδιών κατά
τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες με σκοπό την ανίχνευση των παραγόντων που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τα παιδιά,
κατά τις ώρες που βρίσκονται στο σχολείο. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματά τους, φαίνεται πως σημαντικό ρόλο σε
αυτή την κατεύθυνση παίζουν οι μεγάλοι χώροι για παιχνίδι (Cardon et al., 2008; Dowda et al., 2009), ο κατάλληλος εξοπλισμός (Dowda et al., 2009), το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής (Flohr et al., 2006; Kirk, 2005;
McEvilly et al., 2013; Reed et al., 2004; Ross, 2013),
καθώς και η παροχή ευκαιριών για καθημερινή ΦΔ
(Ward et al., 2010). Στη συνέχεια, θα αναλυθούν αυτοί
οι παράγοντες και θα επιχειρηθεί η συζήτηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους στα ελληνικά δεδομένα.

Σχολικό περιβάλλον
Τα παιδιά χρειάζονται άπλετο χώρο για να παραμείνουν δραστήρια (Cardon et al., 2008; Dowda et al.,
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στιτούτο, 2011) και εισάγονται όροι που είναι άγνωστοι
στους/στις νηπιαγωγούς.
Μέσα από αυτή την τακτική (πολλοί στόχοι, άγνωστοι όροι και έννοιες) η ελληνική πολιτεία δείχνει πως
αφενός θεωρεί την Ελληνίδα/τον Έλληνα νηπιαγωγό
"θεά Κάλι" που μπορεί να τα καταφέρει όλα και αφετέρου δεν αντιμετωπίζει τη ΦΑ με τη δέουσα προσοχή.
Αυτού του είδους η αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα
η εφαρμογή του προγράμματος να απέχει πολύ από τη
θεωρητική του βάση, καθώς στην πραγματικότητα η ΦΑ
δεν
προσφέρεται
στο
ελληνικό
νηπιαγωγείο
(Giagazoglou et al., 2008; Kambas et al., 2005;
Venetsanou & Kambas, 2016), παραμένοντας "άσκηση
επί χάρτου".
Ωστόσο, εάν θεωρήσουμε απαραίτητη την εισαγωγή
της ΦΑ στην προσχολική αγωγή, ποιος πρόκειται να τη
διδάξει; Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι νηπιαγωγοί είναι αναποτελεσματικοί/ές στη διδασκαλία της ΦΑ
(Hardman et al., 2014; Kirk, 2005; Ross, 2013) και αυτό
οφείλεται κατ' αρχάς στο ότι στερούνται ανάλογης εκπαίδευσης (Tsangaridou, 2012). Επίσης, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι νηπιαγωγοί είναι αρνητικοί/ές
απέναντι στη διδασκαλία της ΦΑ (Faulkner & Reeves,
2000; Morgan & Bourke, 2008) και αυτό συμβαίνει λόγω κακών προσωπικών εμπειριών από τη ΦΑ (Allison et
al., 1990).
Οι εκπαιδευτικοί ΦΑ από την άλλη πλευρά, φαίνεται
πως είναι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία της ΦΑ
(Faucette et al., 2002; Rink & Hall, 2008), ωστόσο δεν
είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτή την ηλικία. Η διδασκαλία της ΦΑ στην προσχολική ηλικία δίνεται ως μάθημα
μόνο σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού από τα πέντε που λειτουργούν στη χώρα
μας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη του ανθρώπου, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί ΦΑ να αποκτήσουν
αφενός βαθιά γνώση των μοναδικών χαρακτηριστικών
της προσχολικής ηλικίας και αφετέρου τις απαραίτητες
δεξιότητες για την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος.

θυνση (Trost et al., 2008). Για να επιτύχει οποιοδήποτε
πρόγραμμα απαιτείται γνώση, εμπειρία και παρακίνηση
(Βower et al., 2008). Γι' αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερωθούν οι νηπιαγωγοί για τη σπουδαιότητα
της ΦΔ στην υγεία των παιδιών (αλλά και τη δική τους)
και να επιμορφωθούν στην εφαρμογή αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ΦΔ (Venetsanou
& Kambas, 2016).

Ο δρόμος μπροστά...
Τα επίπεδα παχυσαρκίας των παιδιών προσχολικής
ηλικίας στη χώρα μας είναι ανησυχητικά, ενώ η ΦΔ των
παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολείου είναι περιορισμένη. Τα κτήρια, ο εξοπλισμός, η απουσία ΦΑ εμποδίζουν παρά ενισχύουν τη ΦΔ. Η ανάγκη λήψης μέτρων
για την αντιμετώπιση της ακινησίας και της παχυσαρκίας είναι επιτακτική, ωστόσο, η ενίσχυση της ΦΔ δεν
πρέπει να περιοριστεί σε θεωρητικές οδηγίες αλλά να
μετατραπεί σε αποτελεσματικές πρακτικές.
Ήδη στον Δήμο Καβάλας έγιναν τα πρώτα βήματα. Η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, σε συνεργασία με τη
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και την ερευνητική ομάδα
Active Children-Active Schools, υλοποίησαν το πρώτο
πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της ΦΔ στους
Παιδικούς Σταθμούς, εγχείρημα το οποίο στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία. Το πρόγραμμα ονομάστηκε "Περπάτα" και είχε στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 10.000
βημάτων, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Για
την επίτευξη του στόχου δίνονταν καθημερινά στα παιδιά ευκαιρίες ΦΔ (οργανωμένη κινητική αγωγή για 40
λεπτά και ελεύθερη ΦΔ για 20 λεπτά). Επίσης, μία φορά
τον μήνα οργανώνονταν "δραστήρια" projects, τα οποία
περιελάμβαναν μετακίνηση από τον παιδικό σταθμό
προς τον χώρο εφαρμογής. Τέλος, εμπλέκοντας και τους
γονείς, οργανώθηκε το "παπουτσωμένο λεωφορείο", το
οποίο άλλαξε τη φιλοσοφία των οικογενειών σχετικά με
τις μετακινήσεις τους από και προς τον παιδικό σταθμό.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές του παιδικού σταθμού χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, ανά γειτονιά και κάθε εβδομάδα οριζόταν ένας γονιός υπεύθυνος για τη μετακίνηση
αυτών των παιδιών από το σπίτι τους προς το σχολείο. Η
μετακίνηση γινόταν με το "παπουτσωμένο λεωφορείο",
δηλαδή περπατώντας. Το "λεωφορείο" είχε συγκεκριμένες "στάσεις" από όπου παραλαμβάνονταν τα παιδιά και
κινούνταν σε διαδρομή που είχε προκαθοριστεί.
Το εγχείρημα του Δήμου Καβάλας πέτυχε, όμως δεν
είναι ικανό να αλλάξει τη φιλοσοφία μιας ολόκληρης
χώρας. Πολλά πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί η
υγεία των αυριανών πολιτών. Η εισαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ΦΑ στις δομές προσχολικής αγωγής
για τη διδασκαλία μιας αναπτυξιακής ΦΑ και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών για την παροχή ευκαιριών κίνησης στα παιδιά είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν
πρώτα. Επίσης, η στενή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας θα
βοηθήσει να χτιστούν γέφυρες, ώστε να ενεργοποιηθούν
τα παιδιά τόσο στο σχολείο όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους. Η προσχολική ηλικία είναι σημαντική τόσο για

Διαλείμματα Φυσικής Δραστηριότητας
Ακόμα όμως και εάν εφαρμόζεται ΦΑ στο σχολείο,
για να ενισχυθεί αποτελεσματικά η ΦΔ των παιδιών είναι απαραίτητο να τους παρέχονται καθημερινά ευκαιρίες ΦΔ. Σε αυτή την κατεύθυνση, το παιχνίδι στην αυλή
παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, καθώς ενισχύει τη ΦΔ
(Cardon et al., 2008), μειώνει το στρες και αυξάνει την
κοινωνικότητα των παιδιών (Muñoz, 2009). Ωστόσο,
σημαντικός παράγοντας για την αξιοποίηση των διαλειμμάτων είναι η διάρκειά τους. Η ΦΔ μειώνεται όταν
το διάλειμμα διαρκεί πολύ (Cardon et al., 2008) και για
τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να δίνονται περισσότερα διαλείμματα μικρής διάρκειας.
Οι ευκαιρίες για ΦΔ πρέπει να δίνονται στα παιδιά
από τις/τους νηπιαγωγούς τους. Ωστόσο, ερευνητικά
ευρήματα αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των
νηπιαγωγών στην ενίσχυση της ΦΔ (Reilly et al., 2006)
και την ανάγκη επιμόρφωσής τους σε αυτή την κατεύ-
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την ανάπτυξη (Gallahue & Donnely, 2003) όσο και για
την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών, όπως ο δραστήριος τρόπος ζωής (Timmons et al., 2012). Μέσα από
τη μείωση των καθιστικών συμπεριφορών και την ενίσχυση της ΦΔ των παιδιών, αλλά και της ενθάρρυνσης
και της κατάλληλης ανατροφοδότησής τους από τους
"σημαντικούς άλλους", θα αναπτυχθούν "κινητικά εγγράμματα" παιδιά, παιδιά με ικανότητες, γνώσεις και
παρακίνηση για δια βίου συμμετοχή στη ΦΔ. Μόνο έτσι,
θα αντιμετωπιστεί η συνεχώς κλικακούμενη υποκινητικότητα των παιδιών και θα πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, τα παιδιά μας να αποδράσουν από τη
φυλακή που εμείς χτίσαμε γι' αυτά!
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Η γλωσσική διδασκαλία στη μέση επαγγελματική εκπαίδευση
Δρ Τάσος Χατζηαναστασίου

λίγα λογιά μου αρεσεί το μαθημα που κανουμε… πάρα
πόλυ.1

Περίληψη
Η ανακοίνωση εστιάζει στη γλωσσική διδασκαλία καθώς
η γλωσσική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατανόηση και εκμάθηση κάθε
γνωστικού αντικειμένου. Αξιοποιούνται ερευνητικά
δεδομένα που καταρχάς επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα
παλιότερων ερευνών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Γενικά
Λύκεια για την κυριαρχία του λεγόμενου «περιορισμένου
κώδικα» σε παιδιά που προέρχονται από ένα στερημένο
μορφωτικά περιβάλλον. Το ενδιαφέρον ωστόσο, δεν
περιορίζεται σε αυτή την αναμενόμενη διαπίστωση, καθώς
η επαγγελματική εκπαίδευση «φιλοξενεί» στη συντριπτική
της πλειοψηφία μαθητές από ένα τέτοιο στερημένο
περιβάλλον. Τον εισηγητή – που τυγχάνει μάχιμος
εκπαιδευτικός της επαγγελματικής εκπαίδευσης –
απασχολούν επίσης οι δυνατότητες άρσης των γλωσσικών
ανισοτήτων – και άρα των μορφωτικών ανισοτήτων –
μέσα από την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: η
διαφορά γλωσσικού επιπέδου μεταξύ των μαθητών της
ίδιας τάξης, η κυριαρχία της κουλτούρας της εικόνας σε
βάρος του έντυπου λόγου και η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία.

Έχει επιλεγεί το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
κυρίως επειδή η γλωσσική επάρκεια αποτελεί την
απαραίτητη
προϋπόθεση
για
κάθε
διδακτικό
αντικείμενο, ακόμη και γι’ αυτά που έχουν σχεδόν
αποκλειστικά πρακτικό χαρακτήρα. Επιλέξαμε επίσης
την μέση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση διότι σε
αυτήν αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η
επιτυχία ή η αποτυχία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να
μεταδώσει στους μαθητές βασικές γνώσεις, αλλά και να
τους διαπαιδαγωγήσει ηθικά. Νομίζω ότι το μικρό
κείμενο μαθήτριας της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ με το οποίο
επέλεξα να ξεκινήσω την εισήγησή μου, αποτελεί από
μόνο του επαρκή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας
συστήματος και μάλιστα με την απαραίτητη διευκρίνιση
πως δεν πρόκειται για την εξαίρεση, αλλά μάλλον για
τον μέσο όρο. Όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν
μαθητές λυκειακού επιπέδου, δηλαδή απόφοιτοι
Γυμνασίου, με ακόμη μεγαλύτερες αδυναμίες στη χρήση
της γλώσσας.
Σκοπός λοιπόν της ανακοίνωσης είναι η καταγραφή
και ο κριτικός σχολιασμός των παραγόντων που
επηρεάζουν τη διδασκαλία του μαθήματος της
Νεοελληνικής
Γλώσσας
στην
μέση
τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση (στο εξής: ΤΕΕ).
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική
διδασκαλία είναι επιγραμματικά οι εξής: α) η
εκπαιδευτική πολιτική γενικά και ειδικότερα αυτή που
αφορά τη γλωσσική διδασκαλία με τα βιβλία και τις
μεθόδους της, β) η ταξική καταγωγή, δηλαδή η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας των
μαθητών, γ) το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, δ) η
περιρρέουσα ατμόσφαιρα, δηλαδή το πολιτισμικό
περιβάλλον και το κυρίαρχο σύστημα αξιών, (σε αυτό
περιλαμβάνουμε και την καταλυτική επιρροή της
τεχνολογίας) ε) το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των
μαθητών, στ) η ηλικία τους, ζ) το ποσοστό εμπέδωσης
της σχολικής πειθαρχίας, η) οι γνώσεις που έχουν

(αφιερώνεται στον καλό μου φίλο, φιλόλογο,
λογοτέχνη και αγωνιστή της Ένωσης της Κύπρου με
την Ελλάδα, Σάββα Παύλου, που πέθανε στις 5
Απριλίου 2016 στη Λευκωσία)
Εμένα προσοπικά μου αρεση το μαθήμα της
Νεοελληνικης Γλωσσας περναμε τελεία με τον καθηγήτη
μου. Και μου αρεσει ο τροπος που μας κανει το μαθήμα.
Όταν ειμασταν στο Γυμνάσιο δεν μας το εξηγησε πολύ
καλλα το μαθημα και δεν κατάλαβαινα πολλά πραγματα
αλλα τωρα με τόν καθηγητη μου αρεσει πολύ και θελω να
συμμετεχο στο μαθημα του και να μη χασω ουτε μία ωρα.
Μονο που στο μαθημα του δεν μου αρεσει επειδη μερίκοι
μαθητες κανουν φασαρια και μάς χαλανε το μαθημα. Και
ότι η Συμμαθητρια μου η Μαριαννα πεταγετε δεν λεω
αυτό το κανω και εγω αλλα δεν μου αρεσει αυτό. Έχω και
ένα μικρο προβλημα στην Γλωσσα που Μπερδευο τους
τονους σε μία λέξη και δεν ξερω τι να κανω γία να γραφω
σωστα και με τόνους εκει που πρεπει… Αυτά εχώ… Με
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Απάντηση μαθήτριας της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου
(σχ. έτος 2009-2010) στο ερώτημα: «Ποια προβλήματα
νομίζεις πως αντιμετωπίζεις στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν;». Έχει
διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτοτύπου. Δημοσιεύεται στο
Χατζηαναστασίου Τάσος, Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα,
η γλωσσική διδασκαλία στην Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση και τα κείμενα των μαθητών της, Εναλλακτικές
Εκδόσεις, Αθήνα 2011 σελ. 75-89. Το ίδιο ισχύει και για τις
υπόλοιπες εργασίες μαθητών που αναδημοσιεύονται εδώ.
1
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αποκτήσει οι μαθητές από τη φοίτησή στους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση και θ) η αυτοεκτίμησή τους.
Οι αντικειμενικοί και υποκειμενικοί αυτοί
παράγοντες επηρεάζουν τη διδασκαλία γενικά, στην
ΤΕΕ όμως αποδεικνύονται πολύ καθοριστικοί καθώς
άλλοι, όπως το γνωστικό επίπεδο, η νοητική ανάπτυξη
και η ηλικία εμφανίζουν από μικρή έως πολύ μεγάλη
διαφοροποίηση ενώ άλλοι, όπως η ταξική καταγωγή
αλλά και η μη εμπέδωση της σχολικής πειθαρχίας
αφορούν την πλειοψηφία των μαθητών της ΤΕΕ και
φυσικά επηρεάζουν σημαντικά τις συνθήκες διεξαγωγής
του μαθήματος.
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δεν υπάρχουν
συστηματικές έρευνες που να αφορούν το γλωσσικό
επίπεδο και τη διδασκαλία του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας στην ΤΕΕ στην Ελλάδα. Μία
πρώτη συμβολή στην κάλυψη του κενού αυτού θεωρώ
πως αποτελεί το βιβλίο μου: «Το σχολείο είναι
γυρισμένο ανάποδα» που εκδόθηκε το 20112 και το
οποίο έδωσε το ερέθισμα για μια αντίστοιχη έρευνα
φέτος με πρωτοβουλία της συναδέλφου Ειρήνης
Χατζηκυριακίδου στην οποία είμαι ευγνώμων για την
παραχώρηση των στοιχείων.
Ο πρώτος από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
γλωσσική διδασκαλία στην ΤΕΕ είναι η εκπαιδευτική
πολιτική. Δύο είναι τα σημαντικότερα για το θέμα μας
στοιχεία αυτής της πολιτικής: το πρώτο αφορά το
γεγονός ότι στην Ελλάδα η ΤΕΕ αντιμετωπίζεται
περισσότερο ως ένα σχολείο «δεύτερης ευκαιρίας», ως
ένα «ευκολότερο» λύκειο σε σχέση με το Γενικό, που
απορροφά μαθητές χαμηλότερης επίδοσης, που δεν
έχουν εμπεδώσει τη σχολική πειθαρχία, που προέρχονται
από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και
λιγότερο ως αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή ως
ένας εκπαιδευτικός θεσμός που στηρίζει την οικονομία
και την παραγωγή και εξασφαλίζει την επαγγελματική
αποκατάσταση των νέων. Το δεύτερο αφορά τη
συνολική φιλοσοφία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια
στον δυτικό κόσμο - ενώ συστηματικά επιχειρείται να
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα - και που έχει συνοπτικά
περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως «εκπαίδευση της
αμάθειας». Με βάση αυτή την αντίληψη ο εκπαιδευτικός
σχεδιασμός δεν μεριμνά για τη μόρφωση, την
καλλιέργεια της συλλογικής ταυτότητας και τη
χειραφέτηση των νέων, καθώς η μαζική εκπαίδευση που
γνωρίσαμε έως τώρα θεωρείται πλέον ασύμφορη.
Απώτερος σκοπός είναι η παραγωγή στοιχειώδους
μόρφωσης ιδιωτών χωρίς την αίσθηση συμμετοχής σε
μία ευρύτερη κοινότητα με κοινή ταυτότητα, στόχους
και άρα αγάπη και σεβασμό για την πατρίδα, το
περιβάλλον και τον πολιτισμό της. Η εκπαίδευση τελικά
στοχεύει στην παραγωγή ατόμων ευάλωτων στους
ποικίλους μηχανισμούς χειραγώγησης.3 Η αδιαφορία
για την μόρφωση, ειδικά των παιδιών που προέρχονται
από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
είναι εμφανής στην ΤΕΕ όπου παρατηρείται το

φαινόμενο να εγγράφονται στην Α΄ τάξη ακόμη και
μαθητές που δεν μπορούν να συνεννοηθούν στα
ελληνικά. Το παρακάτω κείμενο μαθητή που έχει λάβει
απολυτήριο Γυμνασίου δεν προκαλεί πλέον έκπληξη σ’
έναν καθηγητή με πολλά χρόνια εμπειρίας στην ΤΕΕ.
Δeν ξeρο ποτe βαζομe το «ο», «ω», «i», «η» και
οπχeiα και να βαλο που φeνουδe θα iδeια γiα αυτό δeν
eχei συμασiα πiα θα βαλο γiα μενα.
Τωρα σε τι μου βουθαη σε τυποτα eγω πρωστηκα δεν
μπορο να μαθω τυποτα για τη το μαθημα eίναι βαρeτο και
βαργeσe παρα πολλη. Αμα το κανονe πiο eτση ορeιο
μπωρη και καθη να κονουμe. Αλλα γiα τωρα δεν νουμιζο
γυνη αυτό για τη eδο το μαθημα το κανουμe σαν να
eiμαστe 1970 λeμe τωρα καπου eiκeη.
Η αντίληψη που κυρίως επικρατεί στη σχετική
ελληνική βιβλιογραφία (που όμως δεν αφορά ειδικά την
επαγγελματική εκπαίδευση), είναι πως γενικά η σχολική
επίδοση και ειδικά η επίδοση στο γλωσσικό μάθημα
είναι ζήτημα πρωτίστως ταξικό. Υποστηρίζεται δηλαδή
πως το σχολείο επιβάλλει μία συγκεκριμένη γλωσσική
νόρμα, αυτή της μεσαίας και ανώτερης τάξης, στην
οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν οι μαθητές που
προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα. Λέγεται επίσης ότι υπάρχει μία έντονη
«γλωσσική προκατάληψη» από το ίδιο το σχολείο σε
βάρος των μαθητών αυτών που είναι φορείς ενός
διαφορετικού
γλωσσικού
κώδικα,
ο
οποίος
περιφρονείται και εν τέλει απορρίπτεται.4
Ο ταξικός παράγοντας ισχύει χωρίς αμφιβολία και
καταδεικνύει τις αδυναμίες και τα όρια του
εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι γεγονός ότι στην ΤΕΕ
πράγματι εγγράφονται μαθητές που προέρχονται από
χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ανάμεσά
τους και πολλά παιδιά μεταναστών. Ενδεικτικά στο
σχολείο που μελετώ, το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, το σχολικό
έτος 2009-2019 το ποσοστό των παιδιών μεταναστών
ήταν: 24,65% ενώ τη φετινή χρονιά είναι: 33%. Το ίδιο
ισχύει και για τον τόπο κατοικίας των παιδιών. Σύμφωνα
με την παλιότερη έρευνα το 65% κατοικούσε σε κάποιο
χωριό αλλά και σήμερα το ποσοστό αυτό είναι επίσης
υψηλότερο από τα παιδιά που κατοικούν στην πόλη του
Ναυπλίου: 59%.5 Η οικονομική κατάσταση της
4
Φραγκουδάκη Άννα, «Η κοινωνική ανισότητα στην
εκπαίδευση», στο Ρήγα Βασιλική (επιμ.), Εκπαίδευση:
πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, Εκδόσεις
Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πάτρα 2001, σε. 138, Παΐζη Λίζα –
Καβουκόπουλος
Φώτης,
Η γλώσσα
στο
σχολείο,
κοινωνιογλωσσικές διαφορές και σχολική πρόοδος στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2001,
Μαγαλιού Λαμπρινή, Γλωσσικές προκαταλήψεις των
εκπαιδευτικών, θεωρητική και εμπειρική έρευνα, εκδόσεις
Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000.
5
Με βάση προηγούμενες μελέτες για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση (Μπασλής Ιωάννης, Κοινωνικο-γλωσσική
διαφοροποίηση και σχολική επίδοση, Εκδόσεις Νέας Παιδείας,
Αθήνα 1988, σελ. 121-123 και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Παΐζη-Καβουκόπουλος όπ. π., προλογικό σημείωμα), τα
παιδιά της επαρχίας εμφανίζονται να έχουν χαμηλότερη
επίδοση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τα
παιδιά των μεσοαστικών στρωμάτων.

Βλ. υποσημείωση 1.
Μισεά Ζαν Κλωντ, Η εκπαίδευση της αμάθειας, μετ. Άγγελος
Ελεφάντης, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002.
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οικογένειας των μαθητών επειδή είναι ένα πολύ λεπτό
ζήτημα, δεν είναι εύκολο να διαγνωστεί με πραγματικά
αριθμητικά δεδομένα, ούτε μπορεί να στηριχτεί κανείς
σε ένα ερωτηματολόγιο για ευνόητους λόγους. Με βάση
όσα στοιχεία κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσω το
2009-2010, το 75% των πατεράδων ήταν αγρότες,
κτηνοτρόφοι, τεχνίτες, μισθωτοί και οι υπόλοιποι θα
λέγαμε ότι ανήκουν στα μεσαία στρώματα:
αυτοαπασχολούμενοι
και
ιδιοκτήτες
μικρών
επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των μητέρων (80%)
ασχολούνταν με τα οικιακά. Κανείς καθηγητής,
δάσκαλος, γιατρός και δικηγόρος δεν εμφανίζεται
ανάμεσα στους γονείς των μαθητών. Κι όταν συμβαίνει
αυτό, τότε συνήθως το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρές
μαθησιακές δυσκολίες. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και
τη φετινή χρονιά. Μία σχετική διαφοροποίηση
σημειώνεται στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς
τη φετινή χρονιά οι γονείς των μαθητών εμφανίζονται να
έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους γονείς
των μαθητών πριν από έξι χρόνια.
Η ταξική καταγωγή, ωστόσο, είναι δεδομένη και δεν
θα μπορούσε να μην επηρεάζει τη σχολική επίδοση σ’
έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Δεν τίθεται
ωστόσο θέμα «προκατάληψης» του σχολείου έναντι μιας
«αυθεντικής» αλλά διαφορετικής γλώσσας. Κι αυτό
γιατί υπάρχουν και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες. Ο
πρώτος αφορά την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της
κουλτούρας της εικόνας στην κοινωνία και ειδικότερα
στη νέα γενιά.6 Είναι γεγονός ότι η νέα γενιά διαβάζει
λιγότερο απ’ ό,τι διάβαζαν οι προηγούμενες, για να μην
πούμε ότι δεν διαβάζει καθόλου. Παρόλο που δεν
έχουμε έρευνες που να αποδεικνύουν τη σχέση της
κυριαρχίας της οθόνης σε βάρος του εντύπου, της
εικόνας σε βάρος του λόγου, με την γλωσσική επίδοση
των μαθητών, ωστόσο μπορούμε να διαπιστώσουμε την
κυριαρχία στα κοινωνικά δίκτυα και τα άλλα ηλεκτρικά
μέσα επικοινωνίας την επικράτηση του σύντομου,
ελλειπτικού και περιορισμένου γλωσσικού κώδικα σε
βάρος του επεξεργασμένου κώδικα7 και μάλιστα πολύ
συχνά με το λατινικό αλφάβητο.
Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με αυτό που ο
Εμμανουήλ Ροΐδης χαρακτήρισε ως «περιρρέουσα
ατμόσφαιρα». Η γλώσσα διαμορφώνεται συλλογικά,
αποτελεί δηλαδή ένα κοινωνικό προϊόν. Επιπλέον
αντανακλά το συνολικό πολιτισμικό επίπεδο ενός λαού.
Δεν νοείται υψηλού επιπέδου πολιτισμός σ’ ένα φτωχό
γλωσσικό περιβάλλον ούτε το αντίστροφο. Εδώ ισχύει
κατ’
αναλογίαν
η
πλατωνική
ρήση:
«Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν» (Σοφιστής,
263e) που αφορά το ατομικό επίπεδο και επαληθεύεται
εμπειρικά, αλλά και από πολλούς ειδικούς πάνω στα

ζητήματα της διδασκαλίας της γλώσσας.8 Αν δεν έχω
σκεφτεί κάτι, αν δεν υπάρχει εγγεγραμμένο στον
εγκέφαλο, στον σκληρό μου δίσκο, δεν μπορώ και να το
διατυπώσω. «Η γλώσσα», γράφει ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδης, «είναι ατομική και εθνική. Γλώσσα
είναι ολόκληρος ο λαός».9 Τα τελευταία χρόνια λοιπόν,
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι περισσότερο
χρησιμοθηρική, πρακτική και λιγότερο πνευματική.
Έτσι, ενώ μιλάμε για παιδεία, ουσιαστικά εννοούμε
κατάρτιση και φυσικά αυτό σχετίζεται με αυτό που
λέγαμε προηγουμένως όταν κάναμε λόγο για
«εκπαίδευση της αμάθειας». Αυτό αντανακλά επίσης
στη γλώσσα, αλλά και στη διδασκαλία της. Το
αποτέλεσμα είναι να δίνονται οδηγίες διδασκαλίας και
να
συγγράφονται
διδακτικά
εγχειρίδια
που
αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως έναν απλό κώδικα
επικοινωνίας και όχι ως ένα προϊόν πολιτισμού που
εμπεριέχει την ιστορική του εξέλιξη και το σύνολο των
επιτευγμάτων του εθνικού του φορέα, όπως θαυμάσια το
διατύπωσε ο Τριανταφυλλίδης.10 Στο όνομα της
καταπολέμησης της στείρας αποστήθισης, καταργήσαμε
κάθε αποστήθιση. Κι ενώ μιλάμε για κριτική σκέψη,
στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί υποκρισία που
απλώς δικαιολογεί την εγκατάλειψη της προσπάθειας για
μάθηση. Ο ομιλών έμαθε τις δασυνόμενες λέξεις απέξω
με την απειλή της βέργας, αλλά δεν του επεσήμαναν
ποτέ να τις αναγνωρίζει από το δασύ σύμφωνο της
πρόθεσης πριν από δασυνόμενη λέξη:. π.χ. γιατί λέμε
έφοδο (ἐπί + ὁδὸς) και όχι έποπο. Σήμερα θεωρήσαμε
ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε απέξω τίποτα σχεδόν,
αλλά δεν μαθαίνουμε ούτε να αναγνωρίζουμε τους
γραμματικούς τύπους ούτε φυσικά τη λειτουργία τους,
ούτε όμως και την αιτία της μορφής ή της εξέλιξής τους.
Έτσι, ξαναγυρίσαμε στον μηχανιστικό τρόπο μάθησης
χωρίς καμία κριτική επεξεργασία της γνώσης: λέμε:
«έφοδο» γιατί έτσι! Πού να μαθαίνουμε τώρα για
δασείες και ψιλές!
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ο υπαρκτός
γλωσσικός πλούτος της προφορικής δημοτικής μας
παράδοσης, σήμερα εκλείπει καθώς έχει εκλείψει ο
αγροτοποιμενικός κόσμος της υπαίθρου που τον
Μεταξύ άλλων ο καθηγητής φιλοσοφίας Αύγουστος
Μπαγιόνας, ο νεοελληνιστής Χρίστος Τσολάκης κ.ά. Βλ.
Χατζηαναστασίου, όπ. π. σελ. 26 με τη σχετική βιβλιογραφία.
9
Δημοσιεύεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας για την Α΄ Λυκείου. Τσολάκης Χρίστος, Αδαλόγλου
Κυριακή, Αυδή Άβρα, Λόππα Ελένη, Τάνης Διονύσης,
Έκφραση – Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, αναθεωρημένη
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γέννησε. Δεν είναι επομένως σήμερα τα παιδιά από την
επαρχία φορείς μιας αυθεντικής γλωσσικής παράδοσης
με την ιστορία, τον πλούτο και τα επιτεύγματά της με τα
τραγούδια, τα αινίγματα, τα παραμύθια, τους θρύλους
της κτλ, αλλά οι φορείς ενός γλωσσικού υβριδίου που
έχουν συνδιαμορφώσει οι ηλεκτρονικές πηγές και τα
ΜΜΕ, το σχολείο μαζί με το άμεσο οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον. Δεν τίθεται επομένως θέμα
«προκατάληψης» της γλώσσας του σχολείου απέναντι
σε μία δήθεν αυθεντική γλώσσα γιατί αυτή απλούστατα
έχει πάψει προ πολλού να υπάρχει.
Συμπερασματικά λοιπόν, δεν είναι μόνον η
κοινωνικοοικονομική προέλευση των παιδιών της
επαγγελματικής εκπαίδευσης που διαμορφώνει το
γλωσσικό τους επίπεδο, αλλά και ο σύγχρονος
πολιτισμός συνολικά που διαμορφώνει πλέον μια νέα
κοινωνική-ταξική διάκριση όχι τόσο με βάση το
εισόδημα, όσο με βάση το μορφωτικό κεφάλαιο των
γονιών. Κι αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά του σωρεύεται
και μεταδίδεται στην επόμενη γενιά, όχι ως μια ταξική
επιλογή, δηλαδή «αντικειμενικά», αλλά ως μία επιλογή
που αφορά το σύστημα αξιών μας, την κουλτούρα αν
θέλετε των γονέων. Για παράδειγμα, ελάχιστοι δάσκαλοι
ή καθηγητές θα εμπιστευτούν για τα παιδιά τους την
ΤΕΕ ενώ κοινωνικές ομάδες με υψηλότερο εισόδημα
αλλά με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, όπως οι
ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εργολάβοι
κτλ το κάνουν πολύ συχνότερα. Η διάκριση αυτή
αναπαράγεται και οξύνεται όσο το εκπαιδευτικό
σύστημα δεν φροντίζει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
μόρφωση όσων προέρχονται από ένα στερημένο
μορφωτικά περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η γλωσσική
αλλά και γενικότερη εκπαίδευση των παιδιών έχει
αφεθεί στα χέρια όσων γονέων είναι σε θέση, λόγω του
μορφωτικού τους επιπέδου, αλλά και των αξιών τους να
μορφώσουν οι ίδιοι ή πληρώνοντας άλλους
εκπαιδευτικούς τα παιδιά τους.
Ας περάσουμε τώρα να δούμε την επίδοση των
μαθητών της ΤΕΕ στο γλωσσικό μάθημα με βάση την
έρευνα που διεξαγάγαμε στην 1η τάξη του 1ου ΕΠΑΛ
Ναυπλίου. Το σχολικό έτος 2009-2010 το 84,7% είχε
αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο με γενικό μέσο όρο από
10-13 και 11/13 ενώ μόνον τέσσερις είχαν απολυτήριο
από 14 έως 14,5, ένας άλλος 15 και 8/13 και μόλις ένας
16 και 9/13. Στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
οι μαθητές είχαν στο απολυτήριό τους βαθμούς από 1012 σε ποσοστό 74% ενώ κανείς δεν είχε βαθμό
μεγαλύτερο από 16. Τη φετινή χρονιά η εικόνα
εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη και μάλλον αυτό
αντανακλά και το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των
γονέων. Και πάλι όμως η μεγάλη πλειοψηφία, το 64%
είχε βαθμό από 10-13 και 11/13 ενώ τον μεγαλύτερο
βαθμό στη Νεοελληνική Γλώσσα είχαν δύο μαθητές που
ήρθαν στο ΕΠΑΛ με βαθμό 17. Έχουμε ωστόσο
μεγαλύτερη διαφοροποίηση καθώς τώρα το ποσοστό
των μαθητών με βαθμό 16-17 που είναι μία
ικανοποιητική επίδοση, είναι 16%.
Να σημειωθεί ακόμη ότι στην επαγγελματική
εκπαίδευση είναι σχετικά υψηλό το ποσοστό μαθητών
με διάφορες μαθησιακές δυσκολίες με συνηθέστερη τη

δυσλεξία. Το 2009-2010 το ποσοστό μόνο των
δυσλεκτικών ήταν 7% ενώ φέτος 11%. Επιπλέον, φέτος
εγγράφηκαν στην Α΄ τάξη 3 απόφοιτοι του Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου Αργολίδας και εάν δεν
ικανοποιηθεί το αίτημα για ίδρυση Ειδικού
Επαγγελματικού Λυκείου, του χρόνου θα έχουν
δικαίωμα εγγραφής απευθείας στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ,
15 απόφοιτοι του Ειδικού Γυμνασίου. Αυτό δεν είναι
ένα μεμονωμένο ή τυχαίο γεγονός, που αφορά ειδικά την
Αργολίδα, αλλά το σύνολο της ΤΕΕ στην οποία πολύ
συστηματικά αρμόδιοι και αναρμόδιοι κατευθύνουν
παιδιά με διαγνωσμένη μειωμένη αντίληψη και νοητικές
ικανότητες. Αφήνω ασχολίαστη την ανευθυνότητα όσων
αγνοούν τις επιπτώσεις από την χορήγηση πτυχίου
ειδικότητας π.χ. νοσηλευτή ή ηλεκτρολόγου σε άτομα με
τέτοια διάγνωση για να περιοριστώ στο ζήτημα της
γλώσσας. Αλλά όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είναι
δυνατόν σε νέους που δεν μπορούν να κατανοήσουν το
κείμενο στις οδηγίες χορήγησης ενός φαρμάκου να
δώσεις πτυχίο βοηθού νοσηλευτή, ούτε αντίστοιχα σε
όσους τεχνίτες (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους κτλ) δεν
μπορούν να διαβάσουν τις οδηγίες προφύλαξης από τη
χρήση ενός εργαλείου κοπής, να χορηγηθεί το
αντίστοιχο πτυχίο.
Άλλη σημαντική διαφοροποίηση αφορά την ηλικία
των παιδιών. Σε αυτή την ηλικία, ειδικά στα αγόρια που
αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών των
ΕΠΑΛ11, ένας έφηβος 15 χρονών είναι παιδί, ενώ ένας
έφηβος 18 και 19 χρονών είναι άντρας και μάλιστα
ενήλικος. Και τις δύο χρονιές που έχουμε στοιχεία
(2008-2009 και 2015-2016) το 34-35% των μαθητών
είχαν από ένα έως πέντε χρόνια μεγαλύτερη ηλικία από
τα 15 που είναι η ηλικία που έχει ο μαθητής που δεν έχει
χάσει καμία χρονιά για διάφορους λόγους. Η διαφορά
αυτή, δηλαδή η συνεύρεση ανηλίκων και ενηλίκων,
15χρονων και 18χρονων επηρεάζει σημαντικά τις
συνθήκες διεξαγωγής της διδασκαλίας. Όπως επίσης θα
πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και την παράμετρο
της αυτοεκτίμησης και πώς αυτή επηρεάζεται όταν το
1/3 των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία χρονιά στο
σχολείο.
Τέλος σημαντική παράμετρος για τη διδασκαλία
αποτελεί το ζήτημα της σχολικής πειθαρχίας. Οι
καθηγητές γενικής παιδείας συνήθως αποφεύγουν τα
ΕΠΑΛ γιατί εκτός των άλλων υποχρεώσεών τους, έχουν
αν αντιμετωπίσουν και την απειθαρχία των μαθητών.
Πρόσφατη είναι η περίπτωση αναπληρωτή καθηγητή
που παραιτήθηκε εξαιτίας της «καζούρας» που δεχόταν

Το πόσα κορίτσια και αγόρια έχει κάθε ΕΠΑΛ εξαρτάται
από τους τομείς και τις ειδικότητες που προσφέρει. Τα αγόρια
ακολουθούν
κυρίως
τους
τομείς
Μηχανολογίας,
Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών ενώ τα κορίτσια τους τομείς
Υγείας-Πρόνοιας, Αισθητικής-Κομμωτικής και Καλλιτεχνικών
Εφαρμογών. Στους άλλους τομείς, όπως της Πληροφορικής,
των Δομικών Έργων, Οικονομίας-Διοίκησης και Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων η φοίτηση είναι συνήθως μεικτή. Συνολικά
πάντως, φοιτούν περισσότερα αγόρια απ’ ό,τι κορίτσια.
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από τους μαθητές του ΕΠΑΛ που υπηρετούσε.12 Το
γεγονός τεκμηριώνεται και από την έρευνα στα
ποινολόγια.13
Μπορούμε τώρα να συνοψίσουμε τα συμπεράσματά
μας: ο φιλόλογος που καλείται να διδάξει το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας σε κάποιο τμήμα της ΤΕΕ έχει
να αντιμετωπίσει:
• τις σοβαρές ελλείψεις της πλειοψηφίας των
μαθητών σε βασικές γνώσεις, ακόμη και
αυτών της Β΄ Δημοτικού στην οποία
διδάσκονται τα βασικά στοιχεία της
μορφολογίας της γλώσσας, της γραμματικής
την έλλειψη εμπέδωσης της σχολικής πειθαρχίας από
την πλειοψηφία των μαθητών και άρα πολύ συχνά
φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, ασυνέπειας,
ανευθυνότητας, ακαταστασίας κτλ
την αρνητική ψυχολογία και στάση απέναντι στο
σχολείο πολλών μαθητών που έχουν χάσει χρονιές και
ειδικά όσων είναι 18 ή 19 και ακόμη φοιτούν στην Α΄
τάξη
το γεγονός ότι για ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών τα
ελληνικά είναι ξένη γλώσσα
τα αναλυτικά προγράμματα και τις οδηγίες που
αντιμετωπίζουν την γλώσσα ως απλό επικοινωνιακό
εργαλείο και που – ας σημειωθεί – δεν
διαφοροποιούνται από αυτά του Γενικού Λυκείου
το αυξημένο ποσοστό μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες
τη σοβαρή πιθανότητα να υπάρχουν στο ίδιο τμήμα
μαθητές με διαφορετική νοητική ανάπτυξη, από
ιδιαίτερα ευφυείς έως μαθητές με διάφορες μορφές
υστέρησης
Κοντολογίς, ο διδάσκων θα πρέπει να προσαρμόσει
τη διδασκαλία του σε πολλά διαφορετικά επίπεδα
γνώσεων και κατανόησης της γλώσσας, πράγμα, κατά τη
γνώμη μου πρακτικά αδύνατο αλλά και μη
προβλεπόμενο θεσμικά αφού τόσο το αναλυτικό
πρόγραμμα όσο και η νομοθεσία που αφορά την
αξιολόγηση των μαθητών δεν προβλέπει διαφοροποίηση
των θεμάτων. Μάλιστα, όπως είδαμε, η διδακτέα και
εξεταστέα ύλη στα επαγγελματικά είναι ίδια με αυτή των
γενικών λυκείων. Η κατάσταση καθίσταται ακόμη πιο
προβληματική στην Γ΄ τάξη όταν έχεις μαθητές που ενώ
αδυνατούν να κατανοήσουν το υποχρεωτικά άγνωστο
δοκιμιακού χαρακτήρα δοσμένο κείμενο, θα πρέπει να
είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να επισημαίνουν τους
τρόπους και τα μέσα πειθούς του συγγραφέα, να
αξιολογούν τα επιχειρήματά του και να αναγνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά του δοκιμίου.
Κι όμως αυτό που με βάση την κοινή λογική φαίνεται
αδύνατο, επιχειρείται σήμερα να επεκταθεί και στη

γενική εκπαίδευση. Η νέα προσέγγιση είναι αυτή της
«συμπερίληψης»14 με βάση την οποία το ιδανικό θα
ήταν ένας τύπος σχολείου για «όλους», ακόμη και για
πολλούς μαθητές που σήμερα προορίζονται για την
ειδική αγωγή και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη τμημάτων
ένταξης και άρα του απαραίτητου διδακτικού και
βοηθητικού προσωπικού. Αυτό που για την ξένη
γλώσσα, το θεωρούμε αυτονόητο, δηλαδή τον χωρισμό
τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας, για τη
Νεοελληνική Γλώσσα, το θεωρούμε αδιανόητο και
μάλιστα στο όνομα της ισότητας, των ίσων ευκαιριών,
της εξάλειψης των διακρίσεων και άλλων ηχηρών
παρομοίων όταν συζητάμε τη συμπερίληψη παιδιών που
γνωρίζουν από ελάχιστα έως εξαιρετικά καλά τα
ελληνικά στην ίδια τάξη.
Όσο όμως η εκπαιδευτική πολιτική δεν μεριμνά
ούτως ώστε οι μαθητές που ολοκληρώνουν το Δημοτικό
ή έστω το Γυμνάσιο να κατέχουν βασικές γνώσεις έτσι
ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα
στο Λύκειο, Γενικό ή Επαγγελματικό, τα προβλήματα
όχι απλώς θα παραμένουν άλυτα, αλλά και θα
διαιωνίζουν ακόμη περισσότερο τις υπαρκτές ταξικές,
κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές με συνέπειες τόσο
για τους ίδιους τους νέους όσο και για την κοινωνία.
Θα κλείσω αυτή την αναγκαστικά σύντομη
παρουσίαση του ζητήματος της γλωσσικής διδασκαλίας
στην ΤΕΕ δίνοντας τον λόγο στους ίδιους τους μαθητές
μια και η δουλειά μου έχει σαν κύρια μέριμνα, έγνοια
και μεράκι αυτούς. Έτσι θα διαπιστώσετε ότι και οι ίδιοι
οι μαθητές έχουν απόλυτη επίγνωση της κατάστασης και
είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις για την
αντιμετώπισή της, παρά τα πολλά λάθη και τα εμφανή
προβλήματα στη διατύπωση. Μπορείτε επίσης να
αντιληφθείτε το πόσο έχει εμπεδωθεί πλέον η
χρησιμοθηρική αντίληψη για τη γλώσσα!
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ειναι ένα
ενδιαφέρον μάθημα που σε βοηθά σην ζωη σου παρα
πολύ. Αν δεν ξέρεις γλώσσα δεν μπορείς να μηλήσεις καλα
επιδη δεν εχει άφθονο λεξειλόγιο. Η Γλώσσα σε βοηθά
παρα πολύ στη ζωη σου και στην δουλιά σου εχτως που
μας βοηθαη σην δολειά μας βοηθάη να ρίξουμε μια
κοπέλα αμα εχει πλούσιο λεξειλόγιο θα της πης ορεα
λογια και θα την ρηξεις. Η Γλωσσα πρεπει να μαθένετε
καλα στα παιδιά επιδή τους χρισιμέβη παρα πολυ και
πρεπει να την συμπαθήσουν επιδη χωρις αυτή δεν θα
μπορουν να κανουν τίποτα στην ζωή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ!
Παράρτημα: Απαντήσεις μαθητών της Α΄ τάξης του
1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου (σχ. έτος 2009-2010) στο
ερώτημα:
«Ποια
προβλήματα
νομίζεις
πως
αντιμετωπίζεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν;»15

https://www.alfavita.gr/arthron/bullyingmathiton-se-anapliroti-sti-florina-tonanagkasan-se-paraitisi (τελευταία επίσκεψη, 8.4.2016).
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Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα μπορούσε
να με βοηθήσει περισσότερο κάνωντας περισσότερες ωρες
την εβδομάδα. Αρκετά θα βοηθούσε παραπάνω αν θα
έγραφα περισσότερες εκθέσεις γιατί εξασκούμε στο
λεξιλογίο, να αναλύω και να διατυπώνω καλύτερα τη
σκέψη μας και να απαντώ πιο σωστά στο θέμα. Επίσης,
θα μου άρεσε να είχαμε ασκήσεις για το σπίτι όχι πολλές
αλλά λίγες και καλές για με βοήθαγε ίσως λίγο παραπάνω
στην απόδοση του μαθήματος στο σχολείο. Τέλος επιτυχές
αποτέλεσμα θα είχε αν ο καθηγητής δίδασκε στα παιδιά
φράσεις ευγένιας για να ξέρουμε να μιλάμαι καλύτερα
στην καθημερινότητά μου.

πιστέβω ότι δεν μπωρο δηλαδη ότι προσπαθώ και είναι
μάταιω. Γενικα ολοι οι καθηγητες μου λενε να
προσπαθησω παραπανω γιατι μπορώ αλα καπου αν τα
βρίσκω σκουρα εγω σταματάω. Εγώ πίστεβω ότι αμα
ένας καθηγητης μου καθοταν από επανω θα ήμουν καλος.
Κατά την γνώμη μου το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας είναι πολύ βασικό για την μορφωσή μας.
Μερικοί τρόποι για να βοηθήσουμε στο μάθημα είναι:
1ον) όλα τα παιδιά της τάξης να μην μιλάνε την ώρα του
μαθήματος, 2ον) όλοι να είναι παρόντες, να προσέχουν
και να συμμετέχουν στο μάθημα, 3ον) να διαβάζουμε ότι
έχουμε για το σπίτι ώστε να μην μας φωνάζει ο κύριος,
4ον) να σημειώνουμε αυτά που πρέπει για να
καταλαβαίνουμε καλύτερα το μάθημα της ημέρας, 5ον) να
μην αργούμε να μπούμε στην τάξη. Αυτοί οι 5 τρόποι
πιστεύω ότι μπορούν να καλυτερέψουν το μάθημα ώστε
να γίνεται με τον σωστότερο τρόπο χωρίς να ενοχλείτε
από τους μαθητές. ετσι ώστε να καταλαβαίνουν καλύτερα
το μάθημα και να είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι το πιο
σημαντικό μάθημα που γίνεται στα σχολεία. Έτσι όπως
γίνεται είναι πολύ καλό το μάθημα. Όμως, για τα παιδιά
που ήρθαν από άλλη χώρα και δεν ξέρουν την γλώσσα θα
έπρεπε να δημιουργηθεί ένα τμήμα για τους μετανάστες,
όπου εκεί θα ξεκίναγαν από την Αλφαβήτα της Ελληνικής
γλώσσας μέχρι να φτάσουν στο επίπεδο των Ελλήνων
μαθητών. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να γίνονται
μερικές παραπάνω ώρες μετά το σχολείο. Για τους
μαθητές που ξέρουν καλύτερα την γλώσσα, θα έπρεπε
ίσως να γράφουν περισσότερες εκθέσεις για να έχουν την
άνεση όχι μόνο να μιλάνε καλά, αλλά και να γράφουν
καλά.

Δeν ξeρο ποτe βαζομe το «ο», «ω», «i», «η» και
οπχeiα και να βαλο που φeνουδe θα iδeια γiα αυτό δeν
eχei συμασiα πiα θα βαλο γiα μενα.
Τωρα σε τι μου βουθαη σε τυποτα eγω πρωστηκα δεν
μπορο να μαθω τυποτα για τη το μαθημα eίναι βαρeτο και
βαργeσe παρα πολλη. Αμα το κανονe πiο eτση ορeιο
μπωρη και καθη να κονουμe. Αλλα γiα τωρα δεν νουμιζο
γυνη αυτό για τη eδο το μαθημα το κανουμe σαν να
eiμαστe 1970 λeμe τωρα καπου eiκeη.

Η Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα αρκετά δύσκολο
μάθημα με πολλές έννοιες, νοήματα, ιδέες, βάθος,
ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις δυσκολίες και
εγώ έχω αρκετές. Εμένα προσωπικά η μεγαλύτερή μου
αδυναμία είναι, τα ορθογραφικά λάθη, ο άσχημος
προφορικός και γραπτός λόγος, που δεν γράφω καθαρά,
πως δεν διαβάζω καλά τις έννοιες και τις ξεχνάω.
Η αντιμετώπισή τους θα είναι αποτέλεσμα μελέτης και
σκληρής εργασίας. Το καλύτερο θα ήταν για μένα θα ήταν
να σταματήσω να παριστάνω πως βαριέμαι για να αρέσω
σε κάποιους άλλους. Να δείξω πως ενδιαφέρομαι για την
Γλώσσα γιατί έχω αγάπη γι’ αυτό το μάθημα. Είναι
βασική δομή για την παιδεία και το μέλλον μας γιατί θα
φαίνεται η σκληρή κριτική του συνόλου, αν κάνεις έστω
και ένα λαθος. Το διάβασμα και οι πολλές ώρες δουλειάς
μόνο μπορούν, να μας δώσουν το περιθώριο να
διορθωθούμε.

Το προβληματα για μενα εινα το δεν μιλαω, δεν γραφω
ουτε διαβαζω πολύ καλα αλλα μαθενω μονος μου και
πιστευω ότι εχω το παρεα μαζι που μιλανε ελληνικα οχι
Αγγλικα, αυτό είναι το πιο καλο θεμα γιατι μαθενω σιγα
σιγα.
Νομιζω ότι αμα είναι μεσα στο σχολιο μιλαω αλλιος.
Και εξω στο σχολιο μιλαω καλυτερα δεν ξερω γιατι, αλλα
να λυσουμε το προβλημα να γινουν πιο ευκολα τα
ερωτησεις και ο δασκαλος να μιλαει πιο σιγα για να
καταλαβενω. Και να λησω πραγματα πιο καλα.
Κατά τη γνώμη μου που νομίζω ότι αντιμετοπίζω στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, είναι πως πρέπει να
διαβάζουμε στο σπίτι και πως να παρακολουθούμε στο
μάθημα. Αυτό το πρόβλημα μπορούμε να το
αντιμετοπίσουμε παρακολουθώντας το μάθημα πολύ
προσεκτικά και όχι να μιλάμε με τον συμαθητή μας παρά
μόνο όταν ζητάει ο καθηγητής να συνεργαστούμε στο
μάθημα.
Στο σπίτι πρέπει να διαβάζουμε το μάθημα που μας
βάζει ο καθηγητής να γράφουμε τις ασκήσεις που μας
βάζει ότι έχουμε γράψει στο τετράδιο και στον ελεύθερο
χρόνο μας να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία για να
βελτιώσουμε τις εκθέσεις που γράφουμε.
Αυτή είναι η γνώμη μου για να γίνουμε καλύτεροι.

Το Μαθημα της Νεοελληνικης Γλωσσας μας μαθενη να
Γραφουμε σοστα να μιλαμε σωστα και να μαθουμε νεα
πραγματα και να γινωμαστε πιο καλη ανθροπη και
πολιτισμενη. Μπορη να μας βοηθήσει να κανουμε μια
ορεα επιστολη σε μια δουλια και να είναι καθαρογραμενει
μπορη να βοηθήσει τα παιδια από ξενει χορα να μαθουν
ελληνηκα οπος να μιλανε να γραφουν και να
συνωνοουνται με τους Αλους.
Πιστέβω ότι εγω βιάζομαι πάρα πολυ και κανω λάθη
χωρις να το καταλαβω αν προσπαθουσα λιγο πιο πολύ
πιστεβω ότι θα τα πιγενα πολύ καλυτερα. Τα κανω λιγο
θάλασσα στα ορθογραφικα λαθη όταν γραφω πολυ
γρήγορα. Μερικες φορες δεν καταλαβενω μερικα
πραγματα στο βιβλιο διαφορα και όταν γίνεται αυτό
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“Εκπαίδευση και Απασχόληση
στην Εποχή της Κρίσης
Δημήτρη Γ. Φράγκου
Δρ. Επιστημών της Αγωγής
Όμως πέρα από την οικονομική διάσταση της εκπαίδευσης, δεδομένο είναι, ότι ταυτόχρονα αποτελεί και τη
γενεσιουργό πηγή δημιουργίας και μιας άλλης, πολύ
σημαντικής κοινωνικής αξίας. Αυτής που, όπως ονόμασε
και ανέλυσε ο Αμάρτι Ασιέν, ο γνωστός Νομπελίστας
στα έργα του, της ελευθερίας της επιλογής, το «Freedom
of choice», που αποτελεί κορυφαία αξία για το άτομο
και την κοινωνία.

Περίληψη
Ο 20ος αιώνας μας κληροδότησε επιτεύγματα αλλά και
ανησυχίες. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας αφενός, και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, αφετέρου, προκαλούν δέος. Αλλά και η πολιτισμική και αξιακή ισοπέδωση, η αλόγιστη οικονομική ανάπτυξη με τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους, τα μεταναστευτικά κύματα
με την πολιτισμική τρικυμία που φέρνουν, η ανεργία, οι
νέες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, η εμφάνιση άλλων
επαγγελμάτων, δημιουργούν ερωτηματικά, ανασφάλεια
και αβεβαιότητα και ιδίως στους νέους.
Το σχολείο επομένως, είναι ανάγκη να δώσει στους νέους
μια νέα «εμπλουτισμένη παιδεία», με νέες γνώσεις και
προσόντα που χρειάζονται με την ταυτόχρονη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Διαπιστώνεται έτσι ένας νέος μετασχηματισμός του και κατεπέκταση, της κοινωνίας
και της οικονομίας γενικότερα. Είναι το αποτέλεσμα που
δρομολογούν η Οικονομία της Γνώσης και της Πληροφορίας.
Ως εκπαιδευτικοί, πέρα από γνώσεις που υποχρεούμεθα
να παράσχουμε, είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε την κοινωνία αυτή, σύμφωνα και με τις ανθρωπιστικές αξίες.
Μοχλοί στην προσπάθειά μας αυτή, θα είναι η Παιδεία
που παράγει τη γνώση. Η λύση για την Κοινωνία που θέλουμε, θα έλθει, επομένως, από την αναζήτηση μιας νέας
Παιδείας για μια νέα σχέση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης.

Η τεχνολογία και η γνώση, λοιπόν, αποτελούν σήμερα ισχυρά εργαλεία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Δημιουργούν, όμως, και εμπόδια εισόδου σε
νέους «παίκτες» τόσο στο οικονομικό, όσο και στο κοινωνικό - πολιτικό επίπεδο. Εμπόδια που οδηγούν στα
φαινόμενα των αυξανόμενων κοινωνικό – οικονομικών
χασμάτων, σε επίπεδα ευημερίας για μεγαλύτερα ή μικρότερα τμήματα της κοινωνίας.
Οι νέες τεχνολογίες, που συνδέονται άμεσα με την
πληροφορική, δημιουργούν συνθήκες υψηλού δυναμισμού, αλλά και συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας.
Σε τέτοιες συνθήκες, σημειώνονται συνεχείς μεταβολές
και συνεχείς ανακατανομές, με χαμένους και κερδισμένους τόσο μεταξύ χωρών, όσο και στο εσωτερικό των
χωρών.
Τα φαινόμενα της απασχόλησης (παρατεταμένη ανεργία ή μερική απασχόληση), το ύψος των αμοιβών
(έντονη διαφοροποίηση και στον ίδιο ακόμη εργασιακό
χώρο), και ο κοινωνικός αποκλεισμός, διαβρώνουν σταδιακά τις κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνική συνοχή.

Ο χώρος που οριοθετούνται οι έννοιες της γνώσης,
των τεχνολογιών και της εκπαίδευσης στην ουσία σηματοδοτεί τους παράγοντες κλειδιά που προσδιορίζουν
τους χαμένους και κερδισμένους του σήμερα και του
αύριο. Γιατί, πίσω από την ικανότητα δημιουργίας, διατήρησης και μετάδοσης της γνώσης, βρίσκεται ουσιαστικά η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης του
πλούτου. Κι επάνω στην ικανότητα αυτή, στηρίζεται η
δύναμη μιας χώρας και μάλιστα όχι μόνον οικονομικά,
αλλά και πολιτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Βεβαίως το όλο ζήτημα είναι πολιτικό και βεβαίως, η
πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αγνοεί, γιατί
έτσι αυξάνεται η πιθανότητα αποτυχίας της. Η πολιτική
για να είναι αποτελεσματική και κοινωνικά αποδοτική,
θα πρέπει να δημιουργεί νέες επιλογές και να ανοίγει
σταθερούς δρόμους προς το μέλλον.

Είναι χαρακτηριστικό, αυτό που υποστήριξε ο Τzέρεμι Ρίφκιν, όπου η παλιά δαρβινική θεωρία της επιβίωσης
του πιο προσαρμοσμένου, αντικαθίσταται από την ιδέα
της επιβίωσης, όσων κατέχουν καλύτερες πληροφορίες.

Η οικονομική κρίση, η βαθιά ύφεση, ή αύξηση της
ανεργίας, η διευρυνόμενη ανισορροπία ανάμεσα στο
κεφάλαιο και τις δυνάμεις της εργασίας συγκροτούν ένα
ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για την ευδοκίμηση βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών, με συνέπεια την
παραπέρα όξυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και
την κοινωνία.

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί δεν μένουν αλώβητοι
από τη δομική κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Αδυνατούν να συγκρατήσουν τη δημιουργία νέων
κατηγοριών αποκλεισμένων, που εξωθούνται με βίαιο
τρόπο στο κοινωνικό περιθώριο. Η οικονομική και πολι-
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τική κρίση στη χώρα μας επηρέασε όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής και, μεταξύ αυτών και την εκπαίδευση. Οι πολίτες σήμερα, βρίσκονται στη δίνη μιας
τεχνολογικής επανάστασης (η οποία διαφέρει από τα
περιοδικά κύματα τεχνικών αλλαγών που σημάδεψαν
την πρόοδο της βιομηχανικής κοινωνίας), αλλά και μια
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η οποία συνδέεται,
τόσο με το ρόλο του Κράτους στα νέα «παγκοσμιοποιημένα» περιβάλλοντα, όσο και με το γεγονός ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι υπερ-εθνικοί οργανισμοί,
έχουν ολοένα και αυξανόμενο ρόλο. Αυτή η οικονομική
κρίση που βιώνουμε σε συνδυασμό με την αύξηση της
ανεργίας, συγκροτούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο.
Συνέπεια τούτου και εκτός των όποιων άλλων καταστάσεων, να διαπιστώνουμε την παραπέρα όξυνση των ανισοτήτων τόσο στην κοινωνία γενικότερα, όσον και στην
εκπαίδευση ειδικά.

θέσεων εργασίας, παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη όξυνση και ανταγωνισμό. Οι νέοι εργαζόμενοι, ολοένα
και περισσότερο συνειδητοποιούν, ότι πρέπει να «ανταποκρίνονται» σε αυξημένες προδιαγραφές, και να κατέχουν «ανταγωνιστικά προσόντα», σε μια εύθραυστη και
διαρκώς μεταβαλλόμενη και επισφαλή αγορά εργασίας.
Και η εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί αυτήν την κατάσταση, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα νέα αυτά δεδομένα. Και δυστυχώς, όχι πάντα με επιτυχία.
Συνειδητοποιούμε, λοιπόν, ότι η έννοια της «εκπαίδευσης», είναι ανάγκη να επανακαθορισθεί. Αναζητείται
η σχέση της με τη «μάθηση» και τη «γνώση», σε έναν
κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο.
Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος, Αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και
τον Αθλητισμό, προλογίζοντας τη σχετική έκθεση του
2015, δήλωσε ότι: «Η εκπαίδευση είναι καθοριστική για
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την οικοδόμηση συνεκτικών κοινωνιών. Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης βελτιώνονται. Κατά συνέπεια, είναι
πολύ σημαντικό τα οφέλη αυτής της επιτυχίας να μοιράζονται σ’ εκείνους που αντιμετωπίζουν περισσότερους
κινδύνους. Αυτό απαιτεί νέες και ενισχυμένες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας, ανοικτά, υποστηρικτικά και
ανεκτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, για όλους.»

Μέσα σ’ αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, αποτελεί ζητούμενο από μέρους μας η εξέταση, αφενός της επίδρασης της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και αφετέρου, του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει αυτή για
την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.
Σε διάφορα κείμενα – διακηρύξεις, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διαβίου Μάθηση (ΔβΜ) προβάλλεται
ως ο κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη ισχυρότερης
και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, («Διακήρυξη της Λισσαβόνας»).
Σε επίπεδο εμπειρικών δεδομένων, όμως, η απόσταση
των διακηρύξεων από την πράξη δεν θα μπορούσε να
είναι μεγαλύτερη σήμερα, και οι ευκαιρίες για εκπαίδευση - κατάρτιση, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες,
μειώθηκαν σε πολλές χώρες.

Γενικότερα, η έκθεση της ΕΕ για την παρακολούθηση
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το 2015 επισημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν πλέον επιτύχει
τους στόχους τους για αύξηση των μαθητών που ολοκληρώνουν τις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης και
μείωση του αριθμού εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα
την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε πορεία υλοποίησης των στόχων που είχε θέσει στη
στρατηγική της για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας
έως το 2020. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος είναι άνιση, αφού
την ίδια στιγμή διαπιστώνονται αποκλίσεις τόσο στο
εσωτερικό όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Οι μαθητές που προέρχονται από μειονεκτικά και μεταναστευτικά περιβάλλοντα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην
ανταποκριθούν στα ελάχιστα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Με αφετηρία την χρηματοπιστωτική – η οποία εξελίχθηκε σε δημοσιονομική - κρίση της τελευταίας οκταετίας, εκδηλώνεται μία ισχυρή τάση σύγκλισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων.
Επιδείνωση που συντελείται, μεταξύ των άλλων, διαμέσου των μεθόδων και τεχνικών διευθέτησης και παγίωσης των επισφαλών μορφών εργασίας.
Έτσι, εκτός των όποιων άλλων ανισοτήτων, από την
«πιστοποιητικολαγνεία» και την «ασθένεια του διπλώματος» μέχρι την αύξηση της «απασχολησιμότητας» και
την άνοδο της «υπό - απασχόλησης» ή της «έτερο - απασχόλησης», ανοίγονται ολοένα και πιο ενδιαφέρουσες
ερευνητικές προοπτικές για την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Προοπτικές, όχι μόνο για να μελετήσει με
επιστημονικό τρόπο κρίσιμα ζητήματα της καθημερινής
εκπαιδευτικής επικαιρότητας, αλλά και στο να αναδείξει
πιθανές λύσεις ή και παρεμβάσεις άμβλυνσης των παραπάνω φαινομένων.

Από τα στοιχεία, όμως, που συγκεντρώθηκαν για την
έκθεση, προκύπτει ότι τα άτομα ηλικίας 15 ετών με χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση έχουν πενταπλάσιες
πιθανότητες να μην αποκτήσουν βασικές δεξιότητες,
όπως ο αλφαβητισμός και ο αριθμητισμός, σε σύγκριση
με τους πιο ευκατάστατους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, επισημαίνεται το γεγονός, ότι οι ετερόχθονες φοιτητές έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους αυτόχθονες
φοιτητές να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα.
Αυτή η κατάσταση καταγράφεται μέσα σ’ ένα κλίμα
συνεχών περικοπών των προϋπολογισμών για την παιδεία, οι οποίοι, από το 2010, έχουν μειωθεί κατά 3,2% σ’

Η Αγορά Εργασίας, εξαιτίας των συνεπειών αυτής
της κατάστασης, τείνει να διεθνοποιηθεί. Η κατάκτηση
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τον τρόπο, θα μπορέσομε να σηματοδοτήσομε τους «παράγοντες κλειδιά». Κι αυτό γιατί η τεχνολογία και η εκπαίδευση, και μέσω αυτών η αντίστοιχη γνώση, αποτελούν σήμερα ισχυρά εργαλεία μιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι νέες τεχνολογίες, δημιουργούν
συνθήκες υψηλού δυναμισμού. Συνάμα, όμως, και συνθήκες εργασιακής αστάθειας και αβεβαιότητας. Γεγονός
που σημαίνει ότι κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, το ανθρώπινο δυναμικό, βιώνει καταστάσεις συνεχών μεταβολών και ανακατανομών. Θετικές και αρνητικές.

ολόκληρη την Ευρώπη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι : «είναι αναγκαίο να δοθεί νέα ώθηση στις
επενδύσεις για την παιδεία, ώστε να διαμορφωθούν εκπαιδευτικά συστήματα με λιγότερους αποκλεισμούς
στην Ευρώπη και να αποφευχθεί η αύξηση της «εκπαιδευτικής ένδειας», που παραμένει μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η μελέτη συνιστά στα κράτη μέλη να εστιάζουν αυτές τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της καταλληλότητας
των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Με αφετηρία, λοιπόν, αυτές τις σκέψεις, επιτρέψτε
μου να σταθώ σε δύο σημεία, κάνοντας και τις αντίστοιχες διαπιστώσεις

Επισκοπώντας και συγκρίνοντας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκείνες ιδιαίτερα τις πτυχές που έχουν να κάνουν
με τη μετάβαση από τη σχολική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση, έχω την ισχυρή εντύπωση ότι ήδη στα χρόνια της κρίσης, η ελληνική οικογένεια
και οι απόφοιτοι του Λυκείου, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε διαφορετικού τύπου
επιλογές. Ότι χρειάζεται πια να αποφασίζουν διαφορετικά.

Πρώτον, ότι τα κεντρικά χαρακτηριστικά του νέου
οικονομικού περιβάλλοντος, διαμορφώνονται, αφενός
μεν, κάτω από την επίδραση των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, αφετέρου δε, κάτω από τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.
Δεύτερον, ότι τα βασικά στοιχεία και ο νέος ρόλος
της εκπαίδευσης, όπως αυτός διαμορφώνεται, ως παράγοντας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την απασχόληση και την εργασία αναζητείται.

Καταρχήν γιατί οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στοιχίζουν πλέον πολύ, και αποτελούν μιαν ακριβή επιλογή για την οικογένεια, πολύ διαφορετικά απ’
ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ακόμη και εάν ο απόφοιτος καταφέρει να έχει μια θέση δικής του επιλογής σε
ίδρυμα που εδρεύει στον τόπο διαμονής του, οι δαπάνες
διαβίωσής του, σπουδάζοντας και παραμένοντας για
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια εκτός της αγοράς εργασίας,
αποτελούν και θα αποτελούν, πια, σημαντικό οικονομικό
βάρος για την οικογένεια. Και ακόμη, γιατί γίνεται πλέον πλήρως κατανοητό ότι, παρά την κακώς εννοούμενη
ισοδυναμία των τίτλων σπουδών των διαφόρων Ιδρυμάτων, Σχολών και Τμημάτων, τα οφέλη που έχει ο σπουδαστής παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών στο
ένα ή το άλλο Ίδρυμα ή και Τμήμα, θα του αποφέρει
διαφορετικά οφέλη, σε ό,τι αφορά τις γνώσεις που θα
αποκτήσει και τις ικανότητες που θα καλλιεργήσει. Επίσης και οι προοπτικές που θα του ανοιχθούν για τις μεταπτυχιακές σπουδές του ή και για την τοποθέτησή του
στην αγορά εργασίας θα είναι ανάλογες του βασικού του
πτυχίου.

Με σημείο, λοιπόν, αναφοράς τα δύο αυτά ερωτήματα, κι επειδή το θεωρώ χρήσιμο, διατυπώνω κάποιες
γενικότερες παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης είναι η συστηματοποιημένη, μαζική και κατευθυνόμενη σε στόχους ερευνητική,
τεχνολογική και καινοτομική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε αντίθεση με το σποραδικό και τυχαίο χαρακτήρα της έρευνας σε παλιό-τερες εποχές. Η
μεθοδευμένη επένδυση για την αναζήτηση, συνεχώς,
όλο και νέων γνώσεων και ικανοτήτων, μεταβάλλει με
ταχύτατους ρυθμούς τα παραγωγικά συ-στήματα, προσφέροντας στις οικονομίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά.
Μια πρώτη κρίσιμη συνέπεια του γεγονότος αυτού,
είναι, ότι η γνώση δεν αρκεί για τη διατήρηση, σε ατομικό ή ομαδικό - εθνικό επίπεδο, των πλεονεκτημάτων που
εξασφάλιζε μέχρι τώρα. Απαιτείται επιπλέον μια ειδική
μορφή γνώσης, που μπορεί να περιγραφεί ως : η γνώση
με την οποία επιτυγχάνεται η εξέλιξη και η μετεξέλιξη
της υπάρχουσας γνώσης. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη μιας
συγκεκριμένης γνώσης, για να παρακολουθήσουμε τις
εξελίξεις που επιτυγχάνουν άλλοι φορείς ή συστήματα,
και ταυτόχρονα, πάλι συγκεκριμένη γνώση, για το πώς
μετατρέπονται αυτές οι γνώσεις σε ικανότητες παραγωγής, απασχόλησης και ποιότητα ζωής.

Τα ιδρύματά μας, βεβαίως, αποτελούν μέρος του λεγόμενου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Εξ αιτίας αυτού, προσφέρονται πολλές δυνατότητες
κινητικότητας των σπουδαστών μας, στους οποίους συχνά προσφέρεται και οικονομική στήριξη, με μορφή
προγραμμάτων συνεργασίας και υποτροφιών σε άλλα
πανεπιστήμια, ή και ευκαιρίες μερικής απασχόλησης,
ώστε να ανακουφίζεται σχετικά ο προϋπολογισμός της
ελληνικής οικογένειας. Σε αυτά τα χρόνια της βαθιάς και
παρατεταμένης κρίσης και της δραστικής μείωσης του
βιοτικού επιπέδου, μια επιπλέον προσφορά με τη μορφή
υποτροφίας, είναι πάντα «καλοδεχούμενη».

Αν δεν γίνει κατανοητή αυτή η πολύπλοκη σχέση που
συνδέει την εκπαίδευση με το παραγωγικό σύστημα, την
οικονομία και την απασχόληση, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, το γιατί χώρες με φαινομενικά παραπλήσια
εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν διαφορετικά επίπεδα

Με τις προαναφερθείσες πληροφορίες, εκτιμώ ότι είναι ανάγκη να επανατοποθετήσομε τις έννοιες της γνώσης, των τεχνολογιών και της εκπαίδευσης. Μ’ αυτόν

29

απασχόλησης, διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας,
ανάπτυξης, διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές
επιδόσεις και γενικότερα διαφορετικό βάρος και δυναμική στο διεθνές σύστημα.

χώρες, μάλιστα έχουμε το φαινόμενο, η ανεργία να είναι
υψηλότερη μεταξύ των νέων με μεσαίο προς υψηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης και λιγότερη σ’ αυτούς με χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων.

Δεύτερη παρατήρηση. Ένα σημαντικό τμήμα των
γνώσεων που παράγονται μέσα από τη διαδικασία της
συστηματικής επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία, αποτελεί εσωτερική γνώση του οργανισμού που τις δημιουργεί. Δηλαδή, συνήθως, μιας επιχείρησης ή ενός ερευνητικού οργανισμού. Η μακροχρόνια αυτή συσσώρευση
ειδικών μορφών γνώσης, με πολύπλοκες διαδικασίες και
εφαρμογές στο εσωτερικό της επιχείρησης, αποτελεί
βασικό και κρίσιμο όρο επιτυχίας του συγκεκριμένου
οργανισμού. Σημαίνει, όμως ταυτόχρονα, ότι για την
επιτυχία αυτή πρέπει να συντρέχουν πολλαπλές προϋποθέσεις, όπως π.χ. : Το μέγεθος της επιχείρησης, να έχει
την ευχέρεια να επενδύει και να σωρεύει αυτές τις γνώσεις. Οι επιχειρηματικές μονάδες, να εμφανίζονται με
διάρκεια ζωής που επιτρέπει συσσώρευση γνώσεων σε
βάθος χρόνου κι όχι μονάδες με μικρό χρόνο ζωής που
κλείνουν και διακόπτεται, έτσι, η διαδικασία εκμάθησης
και συσσώρευσης γνώσεων και ικανοτήτων. Επιπλέον,
ικανότητες αξιοποίησης των γνώσεων που δημιουργούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγής.

Οι τέσσερις αυτές παρατηρήσεις, δείχνουν ότι το να
αναφερθούμε γενικά στη θετική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, είναι μια κοινοτυπία. Χρειάζεται, όμως, να περάσουμε από ένα λαβύρινθο σχέσεων
και να βρούμε τα σωστά νή-ματα της Αριάδνης. Γιατί
σίγουρα αυτά, είναι περισσότερα και όχι ένα, ώστε να
εξασφαλίσουμε τα οφέλη που θέλουμε από την επένδυση σε γνώσεις.
Οι διαπιστώσεις αυτές, δείχνουν ότι το να αναφερόμαστε γενικά στην ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, είναι μια κοινοτυπία. Κι
αυτό γιατί την ίδια στιγμή θέτουν και τα εξής καίρια
ερωτήματα :
Πώς θα πετύχουμε, ένα δυναμικό αναπτυξιακό
μοντέλο, αν δεν έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργίας γνώσεων, που να είναι ανταγωνιστικό και
ικανό να μετεξελίσσεται ;
Πώς θα δημιουργήσουμε, ένα τέτοιο σύστημα,
που αποτελεί ένα εγχείρημα αλλαγής τεραστίων διαστάσεων ;

Κερδισμένοι, είναι αυτοί που καταφέρνουν να ανανεώνουν συνεχώς το απόθεμα γνώσης και πληροφοριών
που υπάρχει. Κερδισμένοι, είναι αυτοί που διατηρούνται ανταγωνιστικοί με κριτήριο τα τείχη της παγκόσμιας κι όχι της εθνικής αγοράς.

Ποίοι είναι οι κρίσιμοι κρίκοι της αλυσίδας,
που πρέπει να συμπληρώνουν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου οι γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού να μεταφράζονται πράγματι σε
απασχόληση και ποιότητα ζωής και όχι να παραμένουν
γνώσεις, χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισμα ;

Τρίτη παρατήρηση. Στη βάση των όσων προανέφερα,
στη σημερινή εποχή, μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της εκπαίδευσης δεν είναι μόνον οι ίδιες οι ειδικές γνώσεις, αλλά η δημιουργία, η διάχυση και η εμπέδωση αντιλήψεων και αξιών, για το τι προωθεί και τι
δεν προωθεί, την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξη της κοινωνίας μας.

Θα χρηματοδοτήσουν οι ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή η πλευρά της ζήτησης
εργασίας, κι αν ναι, σε ποια έκταση ; Σε ποιες γνώσεις
και ποιο είδος ικανοτήτων των εργαζομένων ;

Για παράδειγμα, μια κρίσιμη λειτουργία της εκπαίδευσης είναι η επίδρασή της στη δημιουργία και διάχυση
της αντίληψης για τη σημασία της έννοιας της αλλαγής
στη σημερινή εποχή ή της αντίληψης, ότι στη διάρκεια
30 - 40 ετών εργασίας, η πραγματικότητα αλλάζει τόσο
έντονα, ώστε θα χρειαστεί, πιθανότατα, ένας εργαζόμενος να αλλάξει περισσότερες φορές αντικείμενο
και μορφή εργασίας, για να μη μειωθεί η ποιότητα της
ζωής του.

Η εκπαίδευση, πρέπει να διατηρήσει το ρόλο
της ως συλλογικό και δημόσιο αγαθό, κι αν ναι, σε ποια
έκταση ; Ή μήπως θα πρέπει να αφεθεί στη διαδικασία
της ιδιωτικοποίησης ; Ποιες θα είναι, τότε, οι συνέπειες
από μια τέτοια περίπτωση ;
Η εκπαίδευση μήπως πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη ; Κι αν ναι, σε ποια επίπεδα και σε ποιες
ομάδες θα επικεντρώνεται και ποιες γνώσεις, θα είναι
αυτές που θα θεωρούνται ως «βασικές γνώσεις» και σε
ποια αναλογία με τις υπόλοιπες που θα θεωρούνται ως
συμπληρωματικές ;

Τέταρτη παρατήρηση. Ο συνήθης τρόπος θεώρησης
της εκπαίδευσης και απασχόλησης μέσα από μια γραμμική σχέση, δεν ισχύει. Η εκπαίδευση αποτελεί αναγκαίο, αλλά όχι επαρκή όρο για την αύξηση της απασχόλησης. Η αύξηση της εκπαίδευσης, δεν οδηγεί πάντα και
σε αύξηση της απασχόλησης. Σήμερα, κυρίως, ζούμε σε
μια εποχή στην οποία παρά την τεράστια επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούμε ακόμα να πετύχουμε
χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Στην Ελλάδα, και σε άλλες

Ο μόνος τρόπος να πετύχουμε στη σημερινή πραγματικότητα αυτές τις προ-κλήσεις, σεβόμενοι ταυτόχρονα
τις βασικές αρχές και αξίες που αναφέρονται στις ίσες
ευκαιρίες, για οικονομική και κοινωνική ισότητα και
δικαιοσύνη, είναι να ακο-λουθήσουμε το δύσκολο δρόμο
της προσαρμογής στη νέα τεχνολογική πραγ-
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ματικότητα. Το κρίσιμο ζήτημα, βέβαια, είναι να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τα ποιοτικά στοιχεία της νέας κατάστασης, ώστε με
την εφαρμογή της, να πετύχουμε τόσο την υψηλή αποτελεσματικότητα στον εκσυγχρονισμό των οικονομικών
και παραγωγικών δομών, όσο και τη στήριξη της αναγκαίας συνοχής μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.

Γνώση, όμως, δε σημαίνει μόνο ότι κάποιος γνωρίζει
κάτι. Χρειάζεται και γνώση των ευθυνών εξαιτίας των
όσων γνωρίζει. Έχουμε, δηλαδή, και την ηθική της γνώσης. Και γυρνώντας το χρόνο προς το παρελθόν, στο
παράδειγμα της Γερμανίας, είχαμε ικανούς γιατρούς, οι
οποίοι όμως παρήγαγαν σχετική γνώση, εργαζόμενοι
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ναι, είχαν πολλή γνώση, αλλά μηδέν ηθική. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να
μιλάμε και για την ηθική της γνώσης.

Γιατί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του υψηλού τεχνολογικού ανταγωνισμού, οι εθνικές οικονομίες
μπορούν να αξιοποιήσουν τις διεθνείς αγορές, μόνο μέσα από την ανταγωνιστική προσφορά υψηλής ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανταγωνιστική αυτή στρατηγική, απαιτεί τη δημιουργία μιας υψηλά μορφωμένης
και εκπαιδευμένης εργασίας. Γιατί οι ικανότητες και
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας, αποτελούν σήμερα τους προσδιοριστικούς παράγοντες της
ελκτικής της δύναμης, στην παγκόσμια οικονομία.

Αλλά και για την αλληλεγγύη της γνώσης θα πρέπει
να μιλάμε, μια που κι αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους στόχους μας. Η κοινωνία, δεν αποτελείται
από μεμονωμένα άτομα, αλλά από ένα σύνολο ατόμων
που σαφώς αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, απ’ όλα
τα στοιχεία, επομένως και από τις γνώσεις που αυτά
διαθέτουν. Και η κοινωνία έχει πάντα έναν κοινό παρονομαστή ως στόχο. Αυτόν της συνοχής της.

Καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες υποδομές, προσελκύουν τα παγκόσμια δίκτυα επιχειρήσεων, τα οποία επενδύουν και δημιουργούν νέες
θέσεις εργασίας. Αδυναμία να πετύχουμε σ’ αυτό το
μέτωπο, συνεπάγεται ευθέως αδυναμία επίτευξης της πιο
κεντρικής αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτικής επιλογής, που είναι ανάπτυξη με απασχόληση, ανάπτυξη με
ποιότητα ζωής, με εμπιστοσύνη και με κοινωνική συνοχή. Απόρροια της αδυναμίας προσαρμογής μιας κοινωνίας σ' αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί παρά να προκαλέσει την απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς
ουσιαστικά οφέλη ευημερίας και με αποσταθεροποιητικές συνέπειες γενικότερα.

Επομένως νομίζω, ότι όταν μιλάμε για εκπαίδευση
και την απ’ αυτήν παραγωγή γνώσης, πρέπει πάντα να
θυμόμαστε, τι πρέπει, πριν απ’ όλα, να ζητάμε από την
εκπαίδευση.
Πριν απ’ όλα, τα εκπαιδευτικά συστήματα, πρέπει να
παράγουν τον ολοκληρωμένο δημοκρατικά σκεπτόμενο
πολίτη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ελπίδα να υπηρετήσει την ένωσή της, σε όποια μορφή σταθερής ενοποίησης, τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης πρέπει να έχουν, πριν από όλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αναφέρθηκαν παραπάνω (ανταγωνιστικότητα, αλληλεγγύη και ηθική).

Την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα – του
20ού για να τον θυμόμαστε κι αυτόν λίγο - η συζήτηση,
γενικότερα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμμετέχουμε, έχει εντελώς αλλάξει την προσέγγισή μας στην έννοια του όρου «εκπαίδευση», που στα
ελληνικά έχουμε το πλεονέκτημα, μέχρι τώρα, να λέμε
ότι οδηγεί στην παιδεία και στον πολιτισμό. Τώρα βλέπουμε να μιλάμε, για εκπαίδευση που οδηγεί στην απασχόληση. Η εκπαίδευση είναι σήμερα η τυπική περίπτωση του Ιανού. Στην Ευρώπη, κι όχι μόνο, έχει πλέον δύο
πρόσωπα, και για την ακρίβεια δεν ξέρουμε ποιο πρόσωπο κοιτάμε πιο πολύ. Αν το σκεφτούμε, βέβαια, από
την άποψη του χώρου των ντοκουμέντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται η απάντηση να έχει δοθεί : Τα
ντοκουμέντα στο Συμβούλιο είναι 1.000 σελίδες για την
απασχόληση και 50 σελίδες για την παιδεία. Ας είναι
όμως.

Πριν απ’ όλα, η εκπαίδευση στην Ευρώπη πρέπει να
τείνει στη διαμόρφωση του Ευρωπαίου πολίτη, του ολοκληρωμένου πολίτη, μέσα σ' ένα σύστημα αξιών που
είναι κοινό και αποτελεί το βάθρο της συγκρότησης των
δημοκρατικών μας πολιτευμάτων. Δεν έχει νόημα η εκπαίδευση να παράγει ένα πολύ καλά καταρτισμένο άνθρωπο, αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δημοκρατική συνείδηση, δεν έχει την αρχή της ανοχής μέσα του, δεν
μπορεί να δράσει σ' ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον άλλον που θα είναι
διαφορετικός. Δεν μπορεί, δηλαδή, η εκπαίδευση, να
χάσει το ανθρωπιστικό της υπόβαθρο και την κοινωνική
της διάσταση.
Από το άλλο μέρος, πάλι, θα ήταν πάρα πολύ τυφλό,
να μην καταλάβουμε ότι όλη αυτή η στροφή που πραγματοποιείται, θέτει ουσιώδη ερωτήματα προσαρμογής
των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Ουσιώδη ερωτήματα, που όμως πάντα μπορούν να δένουν και να υπηρετούν όλα τα ζητούμενα, που έχουμε βάλει στο τραπέζι.

Γι' αυτό, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η Συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Γιατί
δεν αρκεί ν’ ανακαλύψεις ή να γνωρίσεις κάτι. Το όλο
περιβάλλον πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανακάλυψη. Και η Συστημική προ-σέγγιση της συγκεκριμένης
σχέσης, είναι αυτή που περιλαμβάνει τα επιμέρους στοιχεία της σχέσης αυτής, δηλαδή, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την πολιτική. και νομίζω
ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα.

Το παράδειγμα, το δίνει η ίδια η τεχνολογία με μια
πολύ σωστή απάντηση : δεν έχει νόημα να κάνεις σωστές στρατηγικές κατάρτισης σήμερα, όταν σε τρία (3)
με πέντε (5) χρόνια, απαξιώνεται η τεχνογνωσία που
παρέχεις. Άρα, πριν από όλα, κάθε εκπαιδευτικό σύστη-
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μα, ακόμη και το πιο απλό σύστημα κατάρτισης, πρέπει
να μαθαίνει στον άνθρωπο, πώς θα μαθαίνει «δια βίου».
Δηλαδή, η τεχνολογία, σήμερα, απαιτεί μια εκπαίδευση
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη, γιατί κάτι που θα δώσεις σ’ έναν ορισμένο τομέα, θα διαρκέσει τρία (3) με
πέντε (5) χρόνια και ο καταρτισμένος, θα απαξιωθεί μαζί
με την απαξίωση του τεχνολογικού αντικειμένου στο
οποίο τον εκπαίδευσες.

Προκειμένου, λοιπόν, να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα - προκλήσεις, είναι αναγκαίο να αποφασίσομε για κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές στην εκπαίδευση. Αλλαγές που θα διαμορφώνουν :
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την εξέλιξη, τη συσσώρευση και την αξιοποίηση
των νέων γνώσεων από το εκπαιδευτικό σύστημα της
χώρας, σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις μορφές μετάδοσης της γνώσης.

Άρα η εκπαίδευση, εξ ορισμού, οφείλει να είναι και
στην πιο στενή της έννοια, πάρα πολύ ανοιχτή. Το κυρίως που έχει να δώσει σήμερα, σε όλα τα επίπεδα, είναι η
γνώση του πώς θα μαθαίνει δια βίου ο εκπαιδευόμενος.
Άρα κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να είναι ένα
πλήρες σύστημα παραγωγής ενός νέου τύπου εργαζόμενου, που θα είναι πραγματικά εκπαιδευμένος, πώς να
μαθαίνει και όχι πώς να ασκεί μια ορισμένη, περιορισμένης κατεύθυνσης μάθηση.

Ανατροπή του ιστορικά στατικού πρότυπου εκπαίδευσης, με την αντικατάστασή του, από ένα σύστημα
που μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να μετασχηματίζεται, ώστε, να μην δημιουργούνται σημαντικά γνωστικά χάσματα στις γενεές των νέων, το επίπεδο ζωής
των οποίων, σφραγίζεται από την αδυναμία αυτή.
Δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών διαδικασιών, να προσαρμόζεται
με ευελιξία, τόσο στην ταχύτατη πρόοδο που συντελείται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όσο και στον
εμπλουτισμό του με νέους τύπους γνώσης.

Έχουμε μεγάλο δρόμο να κάνουμε για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που θα πρέπει να
βρει τέτοιες βάσεις και συστήματα αναφοράς. Αλλά,
πραγματικά, θα ήθελα να πω ότι η υπεροχή μας θα είναι
όταν προσεγγίσομε όλα αυτά τα θέματα, μέσα από την
ιδιαιτερότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όταν
συνειδητοποιήσομε ότι η δική μας υπεροχή, είναι ακριβώς, ότι μέσα από την εκπαίδευση, μπορούμε και πρέπει
να παράγομε, πριν από όλα, ένα σύστημα αξιών, όσο
βεβαίως και να παράγομε μια λύση στην εξειδίκευση και
στην απασχόληση.

Εισαγωγή ελέγχων ποιότητας στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και συνεχή
διόρθωση των ατελειών και αδυναμιών του.
Διασφάλιση της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού, ώστε οι σημερινές αλλαγές να μην μετατραπούν
σε παγίδες αποκλεισμού για τους νέους. Η πραγματικότητα της ανεργίας, σήμερα, είναι πολύ οδυνηρή για να
πιστεύει κανείς ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς μέσα από τους αυτοματισμούς της αγοράς.

Κοινός παρονομαστής στα παραπάνω, πρέπει να είναι
η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων στα πεδία εκπαίδευσης, απασχόλησης και ανάπτυξης. Ο ρεαλισμός στην προσέγγιση του νέου, η διατήρηση και δημιουργία αξιών, που έρχονται από το παρελθόν, σηματοδοτούν, τελικά, ερωτήματα για απάντηση
στις τρεις βασικές προκλήσεις. Ερωτήματα που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως η παραγωγή, ιδιοκτησία, διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης, κάνουν αναγκαία
μια ριζική αλλαγή σε πολλά θεσμικά στοιχεία του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ερωτήματα όπως :

Διασφάλιση χρηματοδότησης, όχι μόνο από το
κράτος, αλλά και από τις επιχειρήσεις που ζητούν υψηλή
ειδίκευση, νέες δεξιότητες, καταρτισμένο προσωπικό και
εργαζόμενους με συνεχώς ανανεούμενες γνώσεις.
Μαζική εισαγωγή μηχανισμών «δια βίου εκπαίδευσης» και «δια βίου κατάρτισης», με ποιότητα και
ιδιαίτερα για πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν από
αποκλεισμό. Η εκπαίδευση σήμερα, δεν είναι κάτι που
μπορεί να εξαντλείται σε κάποια χρόνια μεταξύ του
l2ου, του l8ου ή του 22ου χρόνου ζωής ενός νέου.

Η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού κλί1.
ματος και υποδομών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σωστή ισορροπία εκπαίδευσης, στη βάση αφ'
ενός των βασικών αξιών του πολιτισμού, της ιστορίας,
της κουλτούρας που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας και
αφ' ετέρου, των πεδίων εκείνων που εκφράζουν γνώσεις,
που δημιουργούν και ενισχύουν την ανταγωνιστική ικανότητα στα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

2.
Η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης των νέων.
3.
Προστασία της ποιότητας των εκπαιδευτικών
και εργασιακών συνθηκών.
4.
Διασφάλιση ρυθμίσεων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων κάτω από τις καινούργιες
τεχνολογίες, και

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το κεντρικό μήνυμα που προσπάθησα να δώσω από την αρχή της τοποθέτησής μου αυτής είναι ότι η εκπαίδευση για να παίξει
ρόλο συστημικού στοιχείου στη λειτουργία της κοινωνίας μας, είναι ανάγκη να συνδυαστεί μ’ ένα ευρύτατο
πλέγμα σχέσεων, αλλαγών και πολιτικών. Διαφορετικά,

5.
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ειδικών κοινωνικών ομάδων.
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ο ρόλος της, θα περιορίζεται σε εργαλείο βελτίωσης της
μεμονωμένης θέσης των μελών της κοινωνίας.
Το ζητούμενο, όμως, είναι ότι δεν μπορεί να αρκείται
σε μια τέτοια επιδίωξη. Ζητούμενο πρέπει να είναι η
ευρύτατη κατανομή ευκαιριών μάθησης, η προσφορά
στους νέους μιας προοπτικής δημιουργικής και η δημιουργία μιας κοινωνίας, όπου η εμπιστοσύνη, η ευημερία
και η ποιότητα ζωής, θα συνυπάρχουν και θα συγκροτούν, έναν πόλο συνεκτικότητας και σταθερότητας.
Το ζητούμενο αυτό, πρέπει να είναι η απάντηση μας,
απέναντι στην κοινωνία του ρίσκου, την κοινωνία της
αστάθειας και της ανισότητας, που αποτελούν, σήμερα,
κυρίαρχα χαρακτηριστικά σημαντικών τμημάτων της
διεθνούς κοινωνίας.
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ευαγγελία Λεζέ,
Διδάσκουσα στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Άργους-Αθήνας
Δρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη

Όλα αυτά συνιστούν σημαντικές προκλήσεις για το
σύγχρονο σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα των
χωρών υποδοχής.

Η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών σήμερα λόγω της
ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ρευμάτων και η
ετερότητα των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο είναι δεδομένα πλέον. Στην παρούσα εισήγηση, διευκρινίζεται ο όρος
«συμπερίληψη», προσδιορίζονται οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά της «Συμπεριληπτικής» και «Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης και Διδακτικής», γίνεται αναφορά σε ενδεικτικά παραδείγματα «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» εντός
και εκτός σχολείου (με ή χωρίς διαπολιτισμικές προεκτάσεις) και επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης «διαπολιτισμικής» και «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» (συνάφειαδιαφοροποιήσεις), που συνιστά πρόκληση και πρόσκληση
για την παιδαγωγική και το εκπαιδευτικό σύστημα πολλών
χωρών.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Διδακτική: στόχοι και χαρακτηριστικά
Οι τίτλοι πρώτου επιπέδου θα πρέπει να είναι αριθμημένοι με αραβικά ψηφία, κεντραρισμένοι και γραμμένοι με έντονα κεφαλαία γράμματα (γραμματοσειρά
Times New Roman 11 στοιχείων). Το διάστιχο των τίτλων πρώτου επιπέδου θα πρέπει να οριστεί στις 10 στοιχεία (πριν) και στις 3 στοιχεία (μετά). Οι μαζικές μεταναστευτικές μετακινήσεις πληθυσμών και ο μετασχηματισμός των κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές διαμορφώνουν νέες βάσεις στη διδακτική, ψυχολογική και παιδαγωγική προσέγγιση γηγενών και μεταναστών μαθητών.

Λέξεις κλειδιά: συμπερίληψη, συμπεριληπτική εκπαίδευση, συμπεριληπτική κουλτούρα,, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική διδακτική

Εισαγωγή
Ο

σύγχρονος κόσμος βιώνει μια πραγματικότητα
πολυπολιτισμική και πλουραλιστική λόγω της
αύξησης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Αλλά και η πολυπολιτισμικότητα
της ελληνικής κοινωνίας είναι γεγονός και αντανακλάται στο ελληνικό σχολείο, θέτοντας με
επιτακτικό τρόπο ζητήματα ετερότητας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συνεκπαίδευσης
γηγενών και μεταναστών μαθητών.

Ο

εκπαιδευτικός καλείται να κατανοήσει την ετερότητα, να ενθαρρύνει τη σχολική συμμετοχή,
να αναπτύξει την ενσυναίσθηση των μαθητών,
να αναθεωρήσει τις διδακτικές και μεθοδολογικές πρακτικές στα μαθήματα και να οργανώσει
την κοινωνική αλληλεπίδραση στο σχολικό χώρο με όρους αλληλοσεβασμού, συναίνεσης, αλληλοκατανόησης, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Η «Διαπολιτισμική Θεωρία» βασίζεται στα αξιώματα:
α) της «ισοτιμίας των πολιτισμών», β) της «ισοτιμίας
του μορφωτικού κεφαλαίου» μεταναστών και γηγενών
μαθητών και γ) της παροχής «ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην κοινωνία» της χώρας υποδοχής (Δαμανάκης, 1998). Η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», σύμφωνα με τον Essinger, βασίζεται στις αρχές: α) του παραμερισμού των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών
(«εκπαίδευση για αλληλεγγύη»), β) του σεβασμού της
πολιτισμικής ετερότητας («εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό»), γ) της απαλλαγής από εθνικά στερεότυπα, που εμποδίζουν την επικοινωνία με άτομα από
διαφορετικούς πολιτισμούς («εκπαίδευση κατά του εθνοκεντρισμού») και δ) της κατανόησης των Άλλων, της
συναίσθησης των προβλημάτων τους και της επίλυσης
τυχόν συγκρούσεων μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου («εκπαίδευση για ενσυναίσθηση» (Γκόβαρης 2001,
Αθανασίου 2007). H «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική»
σκέψη και δράση, επίσης, μπορεί να οριοθετηθεί από
τους τομείς: α) της «Παιδαγωγικής της Ισότητας», που
θα προσαρμοστεί – με την κατάλληλα τροποποιημένη
διδασκαλία – στο στυλ μάθησης (όλων ανεξαιρέτως)
των μαθητών και των αναγκών τους, ώστε να σημειώσουν μελλοντικά υψηλές σχολικές επιδόσεις, β) της «αναθεώρησης του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης» (με ενσωμάτωση στη διδασκαλία διαφόρων
μαθημάτων παραδειγμάτων, στοιχείων και πληροφοριών
από διάφορους πολιτισμούς), γ) της διαδικασίας «κατασκευής της γνώσης», με την έννοια της κατανόησης από
τους μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι η γνώση δομείται

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων (π.χ. εθνικότητας, φύλου, πολιτισμικών παραδοχών, κοινωνικού επιπέδου των ατόμων ή ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις)
και γίνεται ουσιαστική όταν προκύπτει από την κριτική
ανάλυση και σκέψη παρά όταν επιβάλλεται στους διδασκομένους ως απόλυτη αλήθεια, δ) της «μείωσης των
προκαταλήψεων» με παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις και ε) της «ενδυνάμωσης της σχολικής κουλτούρας» με διάφορους τρόπους (π.χ. αλληλεπίδραση
εκπαιδευτικών-μαθητών, ομαδοσυνεργατικό μοντέλο
διδασκαλίας, συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικέςκαλλιτεχνικές δραστηριότητες του σχολείου κ.ά.) /
(Banks, 2001).

στα μαθήματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη
και καταπίεση), δ) η προσέγγιση των «Εθνικών Σπουδών», που αποσκοπεί στον σεβασμό και την αποδοχή
της πολιτισμικής ετερότητας και ε) η προσέγγιση της
«Κοινωνικής Αναδόμησης», που προετοιμάζει όλους
τους μαθητές να αναλάβουν μελλοντικά δράση ως ενεργοί πολίτες κατά των κοινωνικών ανισοτήτων (Χατζηγεωργίου 1999, UNESCO 2002).

Συμπεριληπτική
Εκπαίδευση:
στόχοι –
χαρακτηριστικά – πλαίσιο - προεκτάσεις
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σχολείων
του 21ού αιώνα είναι η ετερότητα των μαθητών τους ως
προς την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τη γλώσσα,
το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και τις ειδικές ικανότητές τους (π.χ. μετανάστες-πρόσφυγες μαθητές, φτωχά παιδιά, ΑΜΕΑ μαθητές κ.ά.). Συγχρόνως, υπάρχουν
μαθητές που δεν διαφοροποιούνται ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά περιθωριοποιούνται για διάφορους άλλους λόγους και δηλώνουν την έλλειψη ενδιαφέροντός τους για το σχολείο όταν ρωτηθούν.

Βασικός στόχος της «Διαπολιτισμική Διδακτικής» είναι η αξιοποίηση των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφοροποιητικών στοιχείων προς όφελος όλων ανεξαρτήτως των μαθητών στη σχολική τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται
όταν τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα: α) ο εκπαιδευτικός
καλείται να εφαρμόσει εξατομικευμένες μεθόδους μάθησης, να υιοθετήσει επικοινωνιακές πρακτικές στη διδασκαλία, να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών μέσω διαφόρων κινήτρων και βιωματικών ασκήσεων, να αναπτύξει όλους
τους τύπους νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων (π.χ.
γλωσσική, λογικο-μαθηματική, συναισθηματική, μουσική,
κιναισθητική-σωματική,
διαπροσωπικήενδοπροσωπική, χωρική, οικολογική) και β) η εκπαιδευτική διαδικασία και σχολική πρακτική θα πρέπει να στοχεύει στη διαπολιτισμική διεύρυνση, στην πολιτισμική
επαφή και ανταλλαγή στην τάξη και στο σχολείο, στη
διαχείριση ζητημάτων ή προβλημάτων κοινωνικής ανισότητας και διάκρισης που τυχόν προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον. Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Διδακτικής, όπως: 1) η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 2) τα projects, 3) η διαθεματικότητα, 4) η ερευνητική μέθοδος, 4) οι βιωματικές ασκήσεις, 5) τα παιχνίδια ρόλων-οι δραματοποιήσεις-ο καταιγισμός ιδεών,
6) η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα μαθήματα, 8) οι
ασκήσεις ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, 9) οι
παρουσιάσεις εργασιών, 10) η αξιοποίηση εικόνων κ.ά.
(Λεζέ 2002 / 2003, Δημητριάδου & Ευσταθίου 2008,
Νικολάου 2011, Παπαχρήστος 2011).

Τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου
έχει δοθεί έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση καθώς και στη λεγόμενη «Συμπεριληπτική
Εκπαίδευση» (inclusive education) / (Mitchell 2005,
Ferguson 2008). Ο εκπαιδευτικός αυτός προσανατολισμός ενισχύθηκε τόσο από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UN, 1989), όσο
και από το Πρόγραμμα της Unesco «Εκπαίδευση για
Όλους» (UNESCO 1994, Τσαούσης 2007). Γενικότερα,
ο όρος «συμπερίληψη» σημαίνει τη διαδικασία μέσα από
την οποία τα άτομα νιώθουν ότι ανήκουν στην ομάδα
παρά τις διαφορές τους, οι οποίες γίνονται αναπόσπαστο
και δημιουργικό κομμάτι της κοινωνικής τους δραστηριότητας. Έτσι, οι διαφορές τους δεν ενοχοποιούνται για
τη «μειονεκτική» τους θέση, η ζωή τους γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και η ταυτότητά τους διευρύνεται και αποκτά περισσότερες διαστρωματώσεις (Kalantzis & Cope,
2013).
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των σχολείων, που
υιοθετούν το «Μοντέλο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»
είναι: α) η συνεργατική και συλλογική εργασία, β) τα
εξατομικευμένα και στοχευμένα προγράμματα για τους
μαθητές, γ) η εμπλοκή της οικογένειας των μαθητών στη
σχολική ζωή (π.χ. οικογένειες μεταναστών συνεργάζονται με το σχολείο της χώρας υποδοχής - όπου φοιτούν
τα παιδιά τους - μέσω ειδικών προγραμμάτων αλληλεπίδρασης, αξιολόγησης, ενημερωτικών επιστολών, εκδηλώσεων κ.ά.), δ) η ανάπτυξη αισθήματος υπευθυνότητας
στους εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση των μαθητών
με διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και ε) η εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων σχολικής αξιολόγησης και
αποτελεσματικότητας (Giangeco, 1997). Η «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» σχετίζεται με την υπερνίκηση των
εμποδίων που παρακωλύουν τη συμμετοχή και τη μάθηση όλων των παιδιών και εφήβων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, επίδοσης, φύλου, σεξουαλικότητας, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου ή ειδικών αναγκών. Δεν εστιάζε-

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και προσεγγίσεις υπερβαίνουν τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές και βοηθούν όλους τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες,
αξίες, συναισθήματα, ιδέες και μέσα αυτοέκφρασης.
Έτσι «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» (UNESCO 2002).
Σύμφωνα με τους Sleeter & Grant (Χατζηγεωργίου,
1999) υπάρχουν οι εξής προσεγγίσεις στην ανάπτυξη
διαπολιτισμικών αναλυτικών προγραμμάτων: α) η προσέγγιση των «Ανθρώπινων Σχέσεων» (π.χ. καλές σχέσεις γηγενών-μεταναστών μαθητών, επίλυση συγκρούσεων, θετικό σχολικό κλίμα, άρση των προκαταλήψεων
κ.ά.), β) η προσέγγιση της «Διδασκαλίας των Πολιτισμικά Διαφορετικών Ατόμων», γ) η προσέγγιση της «Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας» (π.χ. συμπερίληψη θεμάτων
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ται μόνο στην άρση των εμποδίων, αλλά και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών και συγκεκριμένης
σχολικής κουλτούρας, που ανταποκρίνονται στην ετερότητα των μαθητών και τους αντιμετωπίζουν ισότιμα.
Αφορά αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν την οργάνωση της μάθησης, η οποία απευθύνεται
στις ικανότητες όλων των παιδιών και τους καθενός ξεχωριστά. Επίσης, στις εκπαιδευτικές πρακτικές συμπερίληψης όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες εκτός της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας στο σχολείο (π.χ. σε μουσεία, σε γήπεδα, στη
φύση κ.ά.). Η «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ζητήματα εκπαιδευτικής ισότητας και δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάργησης των διακρίσεων, συμμετοχικής μάθησης και αποδοχής της ετερότητας. Σ΄ αυτό τον τύπο εκπαίδευσης
όλες οι απόψεις ακούγονται και είναι σεβαστές (πολυφωνία) και η αλλαγή θα πρέπει να προκύψει και να μετασχηματίσει το σχολείο ως κοινότητα και όχι στους
μαθητές ως μεμονωμένα άτομα. Αυτό επιτυγχάνεται
γιατί απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην
εκπαίδευση (π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές κ.ά.) /
(Sebba & Ainscow 1996, Booth & Ainscow 1998/2002,
Αγγελίδης 2009).

ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως: 1) η ανάπτυξη δικτύων
συνεργασίας εντός και εκτός σχολείου, 2) η καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων λήψης απόφασης από τους μαθητές, ώστε να γίνουν κοινωνικά ενεργοί πολίτες στο μέλλον, 3) η άρση των προκαταλήψεων
που αφορούν την ετερότητα των μαθητών και των οικογενειών τους και 4) η πρόσληψη εκπαιδευτικών από τις
«μειονοτικές» ομάδες (παράλληλα με την πρόσληψη
εκπαιδευτικών της «πλειονότητας») στα πλαίσια της
συνεκπαίδευσης μεταναστών-γηγενών μαθητών (Angelides, Stylianou & Leigh 2004, Grant & Sleeter 2005,
Hajisoteriou 2009).
Στο μακροεπίπεδο του «κράτους» και του «πολιτισμού», όσοι υποστηρίζουν το «συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό μοντέλο» συνεκτιμούν τα ακόλουθα: α) αντιλαμβάνονται τον δυναμικό και ρευστό χαρακτήρα του
«πολιτισμού» ως έννοιας, ο οποίος συνιστά πρόσμιξη
στοιχείων ομοιότητας και ετερότητας μεταξύ των ανθρώπων, β) οι γηγενείς και μετανάστες μαθητές και ενήλικες αναπτύσσουν τις λεγόμενες «υβριδικές ταυτότητες», οι οποίες θεωρούνται «μεικτές ταυτότητες» που
απορρέουν από την αλληλεπίδραση της «εθνοπολιτισμικής / εθνικής ταυτότητας» και της «μεταναστευτικήςδιασπορικής» ταυτότητας (π.χ. ελληνο-ευρωπαϊκή ταυτότητα κ.ά.). Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητάς
τους εντάσσεται σε μια διαδικασία «πολιτισμικού συγκρητισμού», γ) με την ενδυνάμωση των μεταναστευτικών ομάδων μέσω της εκπαίδευσης (σε ταυτοτικόψυχολογικό-μαθησιακό επίπεδο), προωθείται η εξάλειψη
των διακρίσεων σε ατομικό-θεσμικό επίπεδο και η κοινωνική αλλαγή και δ) αντιλαμβάνονται την έννοια του
αποκαλούμενου «Πλουραλιστικού Κράτους». Μέσω
αυτού του τύπου κράτους αναγνωρίζεται ότι: 1) η κοινωνική ζωή επηρεάζει τόσο τα άτομα όσο και τις ομάδες, που συνυπολογίζονται στην κατανομή της εξουσίας
και 2) τα άτομα αναπτύσσουν τη διάσταση του «ενεργού
κοινωνικά πολίτη», που συμμετέχει στη δημόσια διοίκηση, σε δημόσιους φορείς, σε πολιτικές συνδιασκέψεις
και συζητήσεις και αντιπροσωπεύεται θεσμικά και επίσημα (Bhabha 1995, Modood et al 1997, Hajisoteriou
2010).

Τόσο σε επίπεδο πολιτικής του πολυπολιτισμικού
σχολείου, όσο και σε επίπεδο σχολικής πολυπολιτισμικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υιοθετήσουν τις
ακόλουθες συμπεριληπτικές πρακτικές: α) την εξατομικευμένη διδασκαλία, β) την ενίσχυση της αυτοεικόναςαυτοεκτίμησης των μεταναστών μαθητών, γ) τις συζητήσεις στην τάξη σχετικά με τη διαφορετικότητα και τα
διαπολιτισμικά θέματα, δ) την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (ώστε να συμμετέχουν, να συνεργάζονται και να
αλληλεπιδρούν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές) και ε) τη
συνεργασία στο πλαίσιο εντός και εκτός της σχολικής
κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών, ειδικών) /
(Χατζησωτηρίου, 2011). Είναι σαφές ότι διαφοροποιείται η διδασκαλία και η μεθοδολογία στη σχολική τάξη,
όταν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τη «συμπεριληπτική
εκπαίδευση». Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν, αξιολογούν και διδάσκουν σε συνεργασία, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών, προωθούν τη
συνεργατική μάθηση, οι γονείς εμπλέκονται στις δραστηριότητες του σχολείου και η ευρύτερη κοινότητα
συμμετέχει στα δρώμενα του σχολείου (Ainscow 1999,
Salend 2001, Black-Hawkins & Florian & Rouse, 2007).

Ενδεικτικά Παραδείγματα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος
Στη συνέχεια για να κατανοήσουμε καλύτερα το
πλαίσιο της «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης», κρίνουμε
σκόπιμο να αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά-σχετικά
παραδείγματα εντός και εκτός του σχολείου (με ή χωρίς
διαπολιτισμικές προεκτάσεις), τα οποία (χωρίς να θεωρούνται τα μόνα) είναι:

Το «συμπεριληπτικό μοντέλο εκπαίδευσης» δεν περιορίζεται στη μεταρρύθμιση του σχολείου, αλλά αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος (όπου εντάσσεται το σχολείο και η κοινότητα). Δεν στοχεύει μόνο στη
σχολική επιτυχία των «διαφορετικών» μαθητών, αλλά
αποκτά ευρύτερη κοινωνική διάσταση γιατί προσεγγίζει
ανθρωπιστικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Υπ΄ αυτή την
έννοια, συμβάλλει στην ενίσχυση «Προγραμμάτων Κοινωνικού Ακτιβισμού» από τις σχολικές μονάδες. Για να
προκύψουν οι προαναφερόμενοι διευρυμένοι στόχοι της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να ισχύουν οι

~ Η Συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών (π.χ. νεοδιόριστου και μέντοραέμπειρου ή διαφορετικών ειδικοτήτων), με παρότρυνση της διεύθυνσης του σχολείου, για την υλοποίηση ενός
project που αφορά την ετερότητα ή τη δημιουργική σκέψη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών ή την πραγματοποίηση μιας σχολικής γιορτής ή την προώθηση της μάθη-
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σης σε «παράλληλες τάξεις» ή «τάξεις ένταξης» (όπου
φοιτούν μετανάστες μαθητές ή μαθητές ΑΜΕΑ κ.ά.).
Επιτυγχάνεται, έτσι, μια «συνεργατική κουλτούρα» μέσα
στη σχολική μονάδα. Ο νεοεισερχόμενος (νεοδιόριστος)
εκπαιδευτικός συνεργάζεται δημιουργικά με το μέντορά
του, εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του (των οπίων αίρονται οι όποιες επιφυλάξεις απέναντί του), αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναβαθμίζει το επαγγελματικό
του προφίλ και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του
(Hobson et al, 2009). Όταν δεχτούν βοήθεια από το μέντορά τους βελτιώνουν ποιοτικά τη διδασκαλία και τις
μεθόδους τους, αναστοχάζονται και παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Feiman-Nemser, 2003).

μεταναστών μαθητών (π.χ. με πρόσκληση και μεταναστών γονέων ή άλλων ενηλίκων στο σχολείο για να παρουσιάσουν τη μουσική της χώρας τους κ.λ.π.), β) συνεργάζονται οι μουσικοί με τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, γ) υπάρχει συμπερίληψη υλικών από άλλα μαθήματα (π.χ. λογοτεχνία κ.ά.),
τα οποία «συνυπάρχουν» με τη μουσική και δ) δομείται
η μουσική γνώση με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και τα βιώματα των μαθητών. Έτσι, τα παιδιά
προσεγγίζουν τη μουσική ολιστικά και αντιλαμβάνονται
την ανθρωπιστική της διάσταση. Γενικότερα, η «διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση»: 1) διαχέεται σε πολλές
σχολικές δράσεις και μαθήματα βάσει των αρχών της
διαθεματικότητας, 2) περιλαμβάνει διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας
των μαθητών και 3) λειτουργεί ως «Κριτική Παιδαγωγική» και ως «Αντιρατσιστική Εκπαίδευση», γιατί αποδέχεται την πολιτισμική ετερότητα των μαθητών, αμβλύνει
τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ενισχύει την κριτική σκέψη, προάγει την ψυχική υγεία όλων των μαθητών και συντελεί στην ανάπτυξη της «κοινοτικής», «εθνοπολιτισμικής» και «οικουμενικής» της ταυτότητας
(Σακελλαρίδης, 2010).

~
Οι αναστοχαστικές ασκήσεις-ερωτήσεις εντός
της σχολικής τάξης, μέσω των οποίων όλοι οι μαθητές,
ανεξαρτήτως εθνοπολιτισμικής προέλευσης ή άλλων
ιδιοτήτων, αναγκών και ιδιοτήτων, κοινοποιούν τις εμπειρίες τους που προκύπτουν από τα διαφορετικά βιώματα και τη ζωή τους (Kalantzis & Cope, 2013). Πιο
συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση βιωματικών ασκήσεων (π.χ. για την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό της ετερότητας, την άρση των προκαταλήψεων, της έκφρασης
συναισθημάτων, το διαπολιτισμικό διάλογο κ.ά.) με αναστοχασμό στο πολυπολιτισμικό σχολείο ευαισθητοποιεί τους γηγενείς και μετανάστες μαθητές, τους ωθεί
να συνεργαστούν μεταξύ τους και συμβάλλει στη συναισθηματική αγωγή τους (Τριλίβα κ.ά., 2008).

Πρόκληση: Η σχέση Συμπεριληπτικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Τόσο η «συμπεριληπτική» όσο και η «διαπολιτισμική
εκπαίδευση» προκαλούν το εκπαιδευτικό σύστημα πολλών χωρών και τη σύγχρονη παιδαγωγική. Θα διερευνηθεί, στη συνέχεια, η σχέση μεταξύ «διαπολιτισμικής»
και «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» και θα εξεταστούν
οι παράμετροι συνάφειας και διαφοροποίησης των συγκεκριμένων αυτών εκπαιδευτικών μοντέλων.

~
Η στοχευμένη διδασκαλία και οι δραστηριότητες όλων των μαθητών σε «άτυπα περιβάλλοντα μάθησης», που βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού σχολικού
περιβάλλοντος (Dierking et al., 2003). Για παράδειγμα,
υλοποιήθηκαν σε κυπριακά δημοτικά σχολεία δραστηριότητες από τους μαθητές (κατά τη διάρκεια ορισμένων
μηνών ή μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς), όπως οι
παρακάτω: 1) δραστηριότητα με θέμα: «Η αγγειοπλαστική στα αρχαία χρόνια», με επισκέψεις σε μουσείααρχαιολογικούς χώρους και κατασκευή με πηλό απομιμήσεων αρχαίων αγγείων, 2) δραστηριότητα με θέμα:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες», με επισκέψεις σε αρχαίο ολυμπιακό στάδιο, με συναγωνισμό τους σε ολυμπιακά αθλήματα σε σύγχρονο στάδιο, με διοργάνωση τελετής
που αφορά τους αγώνες αυτούς και συζητήσεις για τη
συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους γι΄ αυτή τη δράση, 3) δραστηριότητα με θέμα: «Τα παραδοσιακά παιχνίδια», με λήψη συνεντεύξεων από ενηλίκους εκτός
σχολείου που ξέρουν γι΄ αυτά τα παιχνίδια, με επισκέψεις γονέων, παππούδων ή άλλων ενηλίκων στο σχολείο
όπου θα έδειχναν στους μαθητές πώς παίζονταν κ.ά. και

Συνάφεια και Διαφοροποιήσεις μεταξύ «Διαπολιτισμικής» και «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»:
~
Η «συμπερίληψη» ως διαδικασία αλλαγής είναι
δυναμική και διαρκής, που επιδρά στη σχολική κουλτούρα, στη διδακτική πρακτική καθώς και στη δομή και
το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων στην
εκπαίδευση. Επιπλέον, στοχεύει στη μείωση του αποκλεισμού και στην αύξηση της συμμετοχής όλων των
μαθητών ανεξαρτήτως εθνοπολιτισμικής προέλευσης. Η
«συμπερίληψη» ως έννοια είναι ευρεία και εμπεριέχει
πολλά και αλληλένδετα νοήματα (Acedo, Ferrer &
Pamies, 2009). Η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» έχει
συσχετισθεί με την ενσωμάτωση της ομάδας των μαθητών με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», με τη δημιουργία μιας «εκπαίδευσης για όλους» και με τις προσπάθειες αντιμετώπισης της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων παιδιών (Ainscow,
Booth & Dyson, 2006). Ωστόσο, σύμφωνα με τον
Aiscow (1995) η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» δεν
συνεπάγεται την ένταξη των ανωτέρω μαθητικών ομάδων στο σχολικό σύστημα, αλλά αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των σχολείων για να υποδεχτούν όλα τα παιδιά
ανεξαρτήτως οποιουδήποτε κριτηρίου.

4)
δραστηριότητα με θέμα: «Προστασία των δασών», με επίσκεψη στο δάσος, δημιουργία πανό που
αφορά την προστασία του και συναφείς θεματικές δράσεις οικολογικού περιεχομένου (Αγγελίδης, 2011).
~
Η ενσωμάτωση της «πολυπολιτισμικής μουσικής» σε δραστηριότητες και μαθήματα στο σχολείο λειτουργεί θετικά στις περιπτώσεις που: α) γίνεται ακρόαση
αυθεντικών μουσικών από τις χώρες των γηγενών και
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~
Αλλά και η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» δεν
συνιστά απλά ένα επιπρόσθετο μοντέλο διαχείρισης της
ετερότητας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Είναι
μια δυναμική διαδικασία εκπαιδευτικής αλλαγής, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων διαφορετικού εθνοπολιτισμικού υποβάθρου και κοινωνικής μεταρρύθμισης, με την έννοια της δημιουργίας ανοιχτών
κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη,
αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και ισονομία (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Άλλωστε, σύμφωνα με
τον Nieke (Πανταζής, 2003), η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» αποτελεί: α) «Αντιρατσιστική Παιδεία», που
συμβάλλει στην άρση των προκαταλήψεων, στη μείωση
των διακρίσεων και αναφέρεται στον «πολιτισμικό σχετικισμό», β) «Πολιτική Παιδεία», που καλλιεργεί στους
γηγενείς και μετανάστες μαθητές την ανοχή και την έλλειψη ή μείωση των συγκρούσεων μεταξύ τους και που
τους προετοιμάζει ως ενεργούς – μελλοντικά – πολίτες
στην πολυπολιτισμική κοινωνία, γ) «Κοινωνική Μάθηση», που συντελεί στην κοινωνική αλληλεπίδραση μαθητών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης πέρα
από διακρίσεις και δ) «Παιδαγωγική της Υποστήριξης»,
γιατί σέβεται την ετερότητα των μαθητών και αποσκοπεί
στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους
μαθητές.

και σε επίπεδο πολιτικών εγγράφων απ΄ ότι η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» (ανάλογα με τη στοχοθεσία της
εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους). Θα μπορούσε,
όμως, η «διαπολιτισμική εκπαίδευση» να θεωρηθεί ως
μια βασική παράμετρο της ευρύτερης έννοιας της «συμπερίληψης» (Aikman, 2012).
~
Η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» θα μπορούσε
να εμπλουτιστεί από τη «συμπεριληπτική κουλτούρα», η
οποία προσδιορίζεται από: α) τη δημιουργία μιας «κοινότητας», που διαπνέεται από την αποδοχή («όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι»), τη συνεργασία (π.χ. συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών, εκπαιδευτικών-γονέων, εκπαιδευτών
με συναδέλφους τους, εκπαιδευτικών-διέυθυνσης σχολείου, διασύνδεση σχολείου-τοπικής κοινότητας κ.ά.)
και την ανάδειξη του «δημοκρατικού-ενεργού πολίτη»
ως προτύπου και β) την καθιέρωση «συμπεριληπτικών
αξιών» χωρίς αποκλεισμούς (π.χ. σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, αύξηση της
συμμετοχής όλων των μαθητών, υψηλές προσδοκίες από
τους μαθητές, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών
κ.ά.). Δίνεται έμφαση στο ζήτημα της κουλτούρας, γιατί
αυτός ο παράγοντας μπορεί να υπονομεύσει (αρνητική
επίδραση) ή να ενισχύσει (θετική επίδραση) τις εκπαιδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, λόγω του ότι σχετίζεται με τον «κυρίαρχο» πολιτισμό του σχολείου και
της χώρας υποδοχής μεταναστών ευρύτερα (Booth &
Ainscow, 2011).

Από τα όσα προαναφέραμε προκύπτει ότι:
~ Τόσο η «Συμπεριληπτική» όσο και η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» δεν σχετίζονται με την έννοια της
«ένταξης» των «διαφορετικών» μαθητών στο σχολείο,
γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος της αφομοίωσής τους από το
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Αντίθετα και οι δύο
αυτοί τύποι εκπαίδευσης υποστηρίζουν την εκπαιδευτική
και κοινωνική μεταρρύθμιση, δηλ. τις αλλαγές σε επίπεδο σχολείου, κοινωνίας και νοοτροπίας ως προς το ζήτημα της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Τόσο η «Διαπολιτισμική» όσο και η «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» προτείνουν εξατομικευμένα – διαθεματικά
εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. ψυχολογικά, πολιτισμικά,
ατομικά κ.ά.), δεξιότητες και ανάγκες όλων ανεξαιρέτως
των μαθητών.
~
Παρά τις ομοιότητες ή τη συνάφεια στη σχέση
«διαπολιτισμικής» και «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης»,
προωθούνται – συνήθως – σε πρακτικό επίπεδο ως ξεχωριστές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι: Η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» προσανατολίζεται στην αλληλεπίδραση και συνεργασία διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων (παρά στην αφομοίωση
ή ενσωμάτωση της «μειονότητας» στην «πλειονότητα»
στη χώρα και στο σχολείο υποδοχής / πρβλ. το «αφομοιωτικό» εκπαιδευτικό μοντέλο ή το εκπαιδευτικό μοντέλο «ενσωμάτωσης»). Σύμφωνα με την UNESCO
(2010), η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» θεωρείται εκπαιδευτικό μοντέλο καλής πρακτικής για τη συμπερίληψη όσων μαθητών βιώνουν την περιθωριοποίηση λόγω
διαφορετικής εθνικότητας, γλώσσας ή κουλτούρας. Καταπολεμά τις διακρίσεις σε σχολικό και κοινωνικό επίπεδο, γιατί προωθεί την ισότητα των πολιτισμών. Γίνεται, όμως, αντιληπτή διαφορετικά σε θεσμικό επίπεδο

Επίλογος
Από τα προαναφερόμενα, γίνεται κατανοητό ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η «σχολική κουλτούρα»
στην ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών. Συγχρόνως, οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο χώρο του σχολείου μπορούν να ενισχυθούν μέσω της ανάπτυξης της
«συμπεριληπτικής εκπαίδευσης», η οποία γίνεται καθίσταται πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και
για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.
Οι κρατικοί φορείς (που ασκούν την εκπαιδευτική και
μεταναστευτική πολιτική), η διεύθυνση του σχολείου, η
τοπική και σχολική κοινότητα έχουν έναν ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση τόσο της «συμπεριληπτικής» όσο και της «διαπολιτισμικής» εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ο κρίσιμος παράγοντας
που θα εφαρμόσει τη «συμπεριληπτική» και «διαπολιτισμική» εκπαίδευση, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά του (π.χ. στάσεις, πεποιθήσεις, εμπειρία, αξίες κ.ά.)
και επιζητώντας μια ποιοτική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και ετερότητας.
Τα σχολεία της γειτονιάς – υπό το πρίσμα της «συμπεριληπτικής» και «διαπολιτισμικής» εκπαίδευσης – θα
αναδειχθούν σε πυρήνες δημιουργικότητας, σεβασμού
της ετερότητας και ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής
όλων των μαθητών και θα επηρεάσουν τις τοπικές κοινότητες ώστε να γίνουν πιο ανοιχτές στην εποικοδομητική συνεργασία και τη διαφορετικότητα.
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και πολιτισμικές συγκυρίες και να μετασχηματίζει τις
ανάγκες και τους στόχους της ανάλογα με τις παγκόσμιες επιταγές. Η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προσήλωση στη δια βίου εκπαίδευση συνθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου εκπαιδευόμενου πολίτη (Caena, 2011). Συνακόλουθα, κάθε
σχολική μονάδα έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο,
προσπαθώντας να συγκεράσει δύο διαφορετικές ικανότητες: την ικανότητα προσαρμογής σε δεδομένες δομές
και διαδικασίες αλλά και την ικανότητα καινοτομίας και
αλλαγών, με σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής διεργασίας

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα υφίσταται
δραστικές αλλαγές στο οικονομικό, πολιτικό περιβάλλον
της και αστάθεια στις κοινωνικές δομές της. Οι ευρύτερες
μεταβολές απαιτούν σήμερα μια εκπαίδευση ικανή να
μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές και ένα εκπαιδευτικό σύστημα ευέλικτο και πρόθυμο να πειραματιστεί και
να καινοτομήσει. Διεκδικώντας διεύρυνση της σχετικής
αυτονομίας του, ο σχολικός οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει αλλαγές και καινοτομίες, που θα του επιτρέψουν να
διαμορφώσει μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και
μια σχολική κουλτούρα που θα ανταποκρίνεται στη φυσιογνωμία και στις ανάγκες του και θα τον μετασχηματίσει
σε φορέα διαμόρφωσης αποφάσεων. Στη σχολική πραγματικότητα η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινού προσανατολισμού των μελών του, το οποίο διαμορφώνει και
διαμορφώνεται από την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και δίνει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον οργανισμό, διαφοροποιώντας τον από άλλους. Ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης με κοινές αξίες και νόρμες συμπεριφοράς οδηγεί σε νέες στρατηγικές, στόχους και φιλοσοφία, επιτυγχάνοντας το ζητούμενο της σχολικής αποτελεσματικότητας

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν
τα όρια και τα περιθώρια που διαθέτει μια σχολική κοινότητα, για να προβεί σε καινοτομίες και αλλαγές, ώστε
να ανταποκριθεί στο βασικό όραμα της και στις απαιτήσεις των καιρών. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε
θεματικά πεδία, στα οποία θα μπορούσε η σχολική μονάδα να παρέμβει με καινοτόμες διαδικασίες, αλλά επίσης και τη σχέση κεντρικής διοίκησης και σχολικής μονάδας αναφορικά με τις παραπάνω καινοτομίες, ανιχνεύοντας προϋποθέσεις αρμονικής συνύπαρξης. Στο
δεύτερο μέρος θα προτείνουμε τη διαμόρφωση μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας ως βασική προϋπόθεση
για την επίτευξη των αλλαγών μέσα στα πλαίσια του
σχολικού οργανισμού. Τέλος, θα περιγράψουμε το ρόλο
της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών απέναντι στην οργάνωση και διαχείριση των προτεινόμενων αλλαγών.

Λέξεις κλειδιά: Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική,
καινοτομίες, σχολική κουλτούρα, επαγγελματική
ταυτότητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα σε ένα κλίμα παγκοσμιοποίησης και πολύπλοκων μεταβαλλόμενων συνθηκών σε όλους σχεδόν τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνει
το ενδιαφέρον της στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους νεαρούς πολίτες, στοχεύοντας στη δημιουργία ικανών επαγγελματιών με ικανότητες προσαρμογής και ευελιξίας στις νέες συνθήκες. Οι εξελίξεις,
λοιπόν, απαιτούν μια εκπαίδευση ικανή να προσαρμόζεται στις σύγχρονες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές

Α. 1. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Σήμερα οι σχολικές μονάδες βρίσκονται εκτεθειμένες
σε μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλαγές
με κύρια χαρακτηριστικά την αναστάτωση, την ασυνέχεια και τις απρόβλεπτες καταστάσεις (Kalantzis &
Cope, 2008). Απαιτείται προσαρμογή στις νέες καταστάσεις και καλλιέργεια σε κάθε σχολική μονάδα της
ικανότητας για μετασχηματισμό και αλλαγή (NCSL,
2002). Αυτή η ικανότητα περιγράφει το βαθμό που ένα
σχολείο είναι ικανό να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί, τις αλλαγές και ακολούθως να δημιουργήσει ένα
νέο πλαίσιο ουσιαστικής ανανέωσης και αποτελεσματικής μάθησης, με αδιάκοπη προσωπική, επαγγελματική
και κοινωνική εξέλιξη των μελών του (NCSL, 2002). Τα
σχολεία μπορούν να γίνουν τα μαθησιακά κέντρα των

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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τοπικών κοινωνιών, μέρη πνευματικής έρευνας και ανάπτυξης πρακτικών λύσεων (Kalantzis & Cope, 2008).

πρέπει να επισημάνουμε κάποιες επιφυλάξεις που διατυπώνονται σχετικά με αυτό, καθώς το περιεχόμενο του
αναλυτικού προγράμματος καθορίζεται κεντρικά στο
ελληνικό σύστημα (Δακοπούλου, 1999). Παρολαυτά,
στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας της, η σχολική
μονάδα μπορεί να προσαρμόσει τα μαθήματα και την
ύλη της ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
(Μαυρογιώργος, 2010) και να προβεί σε καινοτόμα προγράμματα ανάδειξης της τοπικής περιοχής, ενισχύοντας
τη διάδραση με την κοινωνία. Στο Γυμνάσιο, τα μαθήματα Τοπικής Ιστορίας και τα Projects μπορούν να προωθήσουν μια κριτική, ανακαλυπτική στάση απέναντι στο
τοπικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Επίσης,
το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να σχεδιαστεί με όρους
σχολικής καινοτομίας, όπως στην Ευέλικτη Ζώνη και
στη Σχολική Κοινωνική Ζωή, δίνοντας έμφαση στην
κοινωνική αλληλεπίδραση και στις «γλώσσες» της εμπειρίας (Καραντζόλα & Ιντζίδης, 2009). Με τον παραπάνω τρόπο, το εκπαιδευτικό υλικό παράγεται από την
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών, παραμένοντας μια ανοιχτή διαδικασία που ευνοεί περισσότερο τον
αναστοχασμό και λιγότερο το μιμητισμό. Η καινοτομία
έγκειται στο ότι ο μαθητής ασκείται σε μια κριτική ανάγνωση του κόσμου, επιλέγοντας ποια νοήματα από την
αλληλεπίδραση θα ενσωματώσει στο δικό του σχεδιασμό του νοήματος και μετασχηματίζοντας τις πρακτικές
συμμετοχής του στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καραντζόλα & Ιντζίδης, 2009).

Ο όρος «καινοτομία» (innovation) προσδιορίζει μια
ενέργεια, παρέμβαση, πρόγραμμα ή δραστηριότητα που
δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
και περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς μετασχηματισμούς και
τροποποιήσεις (Δακοπούλου, 1999). Αποτελεί συνώνυμο του όρου «νεωτερισμός», παρόλο που στη διεθνή
βιβλιογραφία παρατηρείται μια σύγχυση νοημάτων μεταξύ «καινοτομίας», «αλλαγής», «εκσυγχρονισμού» και
«νεωτερισμού» (Μαυροσκούφης, 2002). Οι εκπαιδευτικές αλλαγές ή καινοτομίες αναφέρονται σε μικρής εμβέλειας μετασχηματισμούς και σε επιμέρους πτυχές της
εκπαίδευσης (οργανωτικές, διοικητικές, διαχειριστικές)
και μπορούν να είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές
αποφάσεις ή να προέρχονται από πρωτοβουλίες άλλων
πολιτικών προσώπων ή στελεχών της εκπαίδευσης και
από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή ομάδες εκπαιδευτικών (Δακοπούλου, 1999).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα έρχεται να εναρμονιστεί με το
αίτημα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στις βασικές
οργανωτικές δομές της, με σκοπό να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Μαυροσκούφης, 2002), καθώς και στις εκπαιδευτικές πολιτικές εναρμόνισης και ομοιοτροπίας της Ε.Ε.
(Δακοπούλου, 1999). Το ερώτημα που προκύπτει είναι
το κατά πόσο η σχολική μονάδα διαθέτει τη δυνατότητα
προγραμματισμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών αλλαγών ή καινοτομιών, ανεξάρτητα από αυτές που ορίζονται
από την κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση. Αν δηλαδή
μπορεί να μετασχηματιστεί από φορέα εφαρμογής αποφάσεων σε φορέα διαμόρφωσης προγραμμάτων, διαδικασιών, ενεργειών που προτείνονται μέσα από τον ίδιο
το σχολικό οργανισμό. Η απάντηση είναι θετική και στα
δύο ερωτήματα, καθώς εντάσσεται στα πλαίσια διαμόρφωσης μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και
μιας σχετικής αυτονομίας, η οποία παρέχεται στην σχολική μονάδα (Μαυρογιώργος, 1999), καθώς η ίδια καθορίζεται από χαρακτηριστικά, που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, όπως: η πολυπολιτισμική σύνθεση
του μαθητικού πληθυσμού, οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών, η ενδοσχολική επιμόρφωση
κ.α.(Μαυρογιώργος, 2010). Οι παραπάνω περιπτώσεις
οφείλεται να αντιμετωπιστούν με ένα πνεύμα νεωτερικότητας και καινοτόμου διάθεσης που θα ανταποκρίνεται στο βασικό όραμα της σχολικής μονάδας.

Οι διδακτικές μέθοδοι μπορεί να αποτελέσουν θεματικά πεδία άσκησης καινοτομιών στη σχολική μονάδα.
Έτσι, η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις θεματικές
επιλογές, η ομαδοσυνεργατικότητα, η ενεργοποίηση
ομάδων εργασίας σε διερευνητικές διαδικασίες, η ανακάλυψη και η ορθολογική ερμηνεία της νέας γνώσης
είναι κάποιες καινοτομικές ιδέες και πρακτικές, οι οποίες αξιοποιούν στην πράξη την επιστημονική εκπαιδευτική μεθοδολογία, που είναι διερευνητική και ανακαλυπτική (Καλκάνης, 2009). Τεχνικές που ενισχύουν τη
μαθησιακή διεργασία και εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε
σχολεία της Βρετανίας είναι η ενίσχυση της κριτικής
σκέψης, ακόμα και σε μαθήματα Τέχνης , οι ανοιχτές
ερωτήσεις σε εργασίες, η χρήση μουσικής και οι δραματοποιήσεις (NCSL, 2004). Η δραματοποίηση στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια έχει προβληθεί σαν μια
τεχνική μάθησης καινοτόμος και αποτελεσματική. Είναι
μια αυτοσχέδια και συμμετοχική μορφή θεάτρου που
σχετίζεται με τις επιστήμες της αγωγής και μπορεί να
δώσει απαντήσεις σε μια διεπιστημονική προσέγγιση της
γνώσης, δίνοντας την ευκαιρία καλύτερης κατανόησης
των ανθρώπινων εμπειριών και μιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης και του κόσμου (Παπαδόπουλος,
2005). Στο γυμνάσιο, τα φιλολογικά μαθήματα μπορούν
να αποτελέσουν πεδία εφαρμογής του δράματος, όπως η
νεοελληνική γλώσσα, η νεοελληνική λογοτεχνία και η
αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος, η ευρύτερη χρήση
των Τ.Π.Ε. είτε με τη μορφή του Διαδικτύου και των
κοινωνικών δικτύων είτε με τις παρουσιάσεις εργασιών
(power-point) είτε με τη χρήση διαδραστικών πινάκων

Α.
2.
ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
ΑΛΛΑΓΩΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η σχολική μονάδα μπορεί να παρεμβαίνει σε διάφορα
θεματικά πεδία και προβαίνει σε αλλαγές, όπως έχει
αποδείξει και η επιστημονική έρευνα. Ένα από αυτά τα
πεδία είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα, παρόλο που θα
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μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο ανοικτή, ανακαλυπτική και ευέλικτη προσέγγιση της γνώσης.

οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που αντανακλώνται στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού και του
σχολικού οργανισμού (Μαυρογιώργος, 2010). Έτσι,
παρατηρείται μια ενθάρρυνση καινοτομιών είτε σχεδιαζόμενων κεντρικά και συνδεόμενων με κοινοτικά πλαίσια στήριξης είτε προερχόμενων από μεμονωμένους
επιστημονικούς φορείς (Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας),
ομάδες ή εκπαιδευτικούς (Δακοπούλου, 1999). Επομένως, η σχολική μονάδα μπορεί να παίρνει αποφάσεις και
να προωθεί αλλαγές, στο πλαίσιο των γενικών αρχών
της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, διευρύνοντας
τους βασικούς στόχους και το κεντρικά διαμορφωμένο
curriculum και υιοθετώντας μια κριτική προσέγγιση στις
κεντρικές αποφάσεις, σε ένα αποσυγκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια, το ευνοϊκότερο σύστημα
διοίκησης για την προώθηση καινοτομιών αποτελεί το
αποκεντρωμένο σύστημα, όπου οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν μεγάλη αυτονομία( Παπακωνσταντίνου,
2008).
Όμως, για να μπορέσει και θεσμικά η σχολική μονάδα
να αποτελέσει έναν φορέα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής
πολιτικής και υλοποίησης αλλαγών και καινοτομιών, θα
πρέπει προηγουμένως να έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο
αναφοράς σε σχέση με την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα κατάλληλο και σαφές όραμα με συνοχή και συνέχεια, το οποίο θα έχει
προκύψει από συλλογικές διαδικασίες με συγκερασμό
αναγκών και συμφερόντων (Μαυρογιώργος, 2010). Σε
αυτό θα συναντώνται κοινοί στόχοι και επιδιώξεις και ο
ρόλος της κεντρικής διοίκησης θα λειτουργεί συχνά
συμβουλευτικά, καθοδηγητικά και υποστηρικτικά απέναντι στη σχολική κοινότητα. Με τον παραπάνω τρόπο
κάθε εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία δε θα λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά θα διέπεται από το πνεύμα και τα χαρακτηριστικά μιας ολιστικής και συστημικής προσέγγισης, ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ως
μέσο βελτίωσης.
Για αυτό το λόγο η σχολική μονάδα πρέπει να αποβάλλει τα χαρακτηριστικά που της έχει κληροδοτήσει ο
μακρόχρονος συντηρητισμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να απορρίψει τον ατομικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, την τυπική διεκπεραίωση της ύλης, τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών στον
διευθυντή, τον κλειστό χαρακτήρα του σχολείου, χωρίς
ανοίγματα προς την κοινωνία και τέλος την αποσπασματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων (Μαυρογιώργος, 2010). Αντίθετα, η σχολική μονάδα πρέπει
να διαμορφώσει μια κουλτούρα συνεργατικότητας, ευελιξίας, προσαρμοστικότητας στις νέες μεταβαλλόμενες
συνθήκες και εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων των μελών του σχολικού
οργανισμού.
Συνοψίζοντας, η σχέση της σχολικής μονάδας με την
κεντρικά καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να
διέπεται από σαφήνεια στους στόχους, συλλογικότητα
στη διαμόρφωση οραμάτων, κριτική σκέψη και υποστηρικτικότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγές
και καινοτομίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της μάθησης.

Στην οργάνωση και διδασκαλία της μάθησης, θα
μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα καινοτόμα προγράμματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education), με στόχο την ισότιμη συμμετοχή και ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντιμετωπίζοντας έτσι το
σύγχρονο πρόβλημα της ανομοιογένειας του μαθητικού
πληθυσμού. Στο πεδίο της αξιολόγησης είναι δυνατό να
εφαρμοστούν καινοτόμοι τρόποι, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση όχι τόσο στην τελική αξιολόγηση (summative assessment), η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο
αποτέλεσμα της μαθησιακής διεργασίας, αλλά στη διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment) που στόχο έχει την έγκαιρη διάγνωση των αδυναμιών και τη
διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν την αξία της μετάγνωσης
(metacognition),θεωρώντας ότι η μάθηση βελτιώνεται,
όταν υιοθετούνται μεταγνωστικές στρατηγικές και δεξιότητες (NCSL, 2004).
Τέλος, μια σχολική μονάδα μπορεί να καινοτομήσει
και στο οργανωσιακό μοντέλο που θα ακολουθήσει κατά
την κατανομή των εξουσιών και το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων, μέσα στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας
που της παρέχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας (EFQM)
σχεδιάζει κριτήρια ποιότητας και προτείνει την ύπαρξη
συγκεκριμένου οράματος και αξιών σε ένα διοικητικό
οργανισμό, όπως η σχολική μονάδα, τη συνεχή αλληλεπίδραση των μελών του σχολικού οργανισμού μέσω
διατμηματικών ομάδων, την διαρκή επικοινωνία, το διάλογο εντός της μονάδας, την παροχή ανταμοιβών και
αναγνώρισης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σκοπό τη
βελτίωση των διαδικασιών και την επίτευξη των αρχικών στόχων (Καριοφύλλας, Κριεμάδης, Θωμοπούλου
2013).

Α.3. ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σήμερα στην Ελλάδα η σχολική μονάδα αντιμετωπίζεται κυρίως ως ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων για
εφαρμογή της κεντρικά καθορισμένης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Το πρόγραμμα Σπουδών, το διδακτικό υλικό,
τα σχολικά εγχειρίδια και άλλες διαδικασίες καθορίζονται κεντρικά. Ο γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός
χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
μέχρι τώρα έχει εμποδίσει τη σχολική μονάδα να αποκτήσει εμπειρία πάνω στη λήψη αποφάσεων (Μαυρογιώργος, 2010).
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια μέσα στη δίνη παγκόσμιων αλλαγών συζητείται η αποκέντρωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και την
ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Ζητείται μια
διεύρυνση της σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας, ώστε να γίνουν εφικτές αλλαγές και καινοτομίες, οι
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τητα και συνοχή. Επίσης, η διάθεση για αυτοξιολόγηση και αναστοχασμό, η οποία έχει αντίκτυπο στη
μάθηση, βασικό στόχο κάθε αποτελεσματικού σχολείου. Η αυτοαξιολόγηση είναι μια συνεχής και συστηματική διαδικασία που λειτουργεί με έναν κυκλικό τρόπο μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αξιολόγησης και στόχο έχει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μέσα από τον εντοπισμό των αδυναμιών του
αλλά και των σημείων υπεροχής του (Ιορδανίδης &
Τσακαλίδου, 2005). Υπάρχουν διάφορες τεχνικές
αυτοαξιολόγησης, όπως καταγραφή σημειώσεων και
ημερολογίου, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, έντυπα
μέτρησης, εκθέσεις-αναφορές, ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις από εξωτερικό παρατηρητή, κ.α. (Ιορδανίδης & Τσακαλίδου, 2005). Επιπροσθέτως, η αναστοχαστική διάθεση έχει σκοπό την αυτοβελτίωση μέσα από προσωπικές και επαγγελματικές επιταγές, αλλά και από μια έμφυτη ανάγκη για συνεχή
δημιουργία και εξέλιξη. Αποτελεί μια διαδικασία
τριών σταδίων: πριν την πράξη, κατά τη διάρκεια
και μετά (Zascerinska, 2010) και σχετίζεται με τη
θεωρία της επαγγελματικής ανάπτυξης σαν ένα στάδιο μιας γενικότερης διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης (Maslo, 2007, ο.π. αναφ. στο Zascerinska,
2010) που συχνά οδηγεί σε μετασχηματισμό καθιερωμένων αντιλήψεων και αξιών (Mezirow, 1990,
οπ. αναφ. στο Κόκκος, 2008) και σε μετατροπή των
εξωτερικών ερεθισμάτων σε προσωπική κουλτούρα
κατά την πορεία ωρίμανσης (Vygotsky, ο.π αναφ.στο Zascerinska, 2010). Τα παραπάνω στοιχεία
μπορεί να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας που προωθεί την καινοτομία και τις
αλλαγές, στοχεύοντας πάντα στη σχολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η
κουλτούρα (culture) ως έννοια είναι σύνθετη,
πολύπλοκη και συνώνυμη άλλων εννοιών, όπως κλίμα
(climate), ατμόσφαιρα (atmosphere), ήθος (ethos).Στη
σχολική πραγματικότητα είναι ένα σύστημα κοινού
προσανατολισμού των μελών του που δίνει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον οργανισμό και τον διαφοροποιεί
σε σχέση με άλλους (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται άμεσα
με την κουλτούρα αυτή, καθώς επηρεάζει και κάποιες
φορές καθορίζει τη συμπεριφορά και την επίδοση των
ατόμων που τη βιώνουν (Ανθοπούλου, 1999). Μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτή δύο διαστάσεις: την
εξωτερική (external) που είναι η υλική και αισθητική
εικόνα του οργανισμού και την εσωτερική (internal)
που είναι η πνευματική και συναισθηματική διάσταση,
καθώς περιλαμβάνει τις ανθρώπινες σχέσεις (αίσθηση
ικανοποίησης, κοινοί στόχοι, στήριξη ανθρώπινου
δυναμικού) (Ανθοπούλου, 1999). Επομένως, μελετώντας τη κουλτούρα του οργανισμού εστιάζουμε στις
αξίες, στα πιστεύω και στα νοήματα που προέρχονται
από την αλληλεπίδραση των μελών του (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Σύμφωνα με τον ορισμό του Schein
(1985, ο.π. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2008), οι
αξίες (values) αποτελούν αιτιολόγηση των συμπεριφορών που παρουσιάζουν τα μέλη του οργανισμού σε
ένα πρώτο επίπεδο και οδηγούν σε στρατηγικές και
στόχους και φιλοσοφία, που βρίσκονται σε ένα λιγότερο επιφανειακό επίπεδο. Άρα, η ύπαρξη κοινών αξιών επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών, τα οποία
προσπαθούν να μετασχηματίσουν τις αξίες σε νόρμες
συμπεριφοράς, συνθέτοντας την κουλτούρα του συγκεκριμένου οργανισμού (Χατζηπαναγιώτου, 2008).
Χαρακτηριστικά μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας
είναι η διάθεση για καινοτομία, δημιουργικότητα, ρίσκο (adhocracy culture), η οποία προσδίδει στον οργανισμό το χαρακτηριστικό εκείνο της μαχητικότητας,
που χρειάζεται για διάκριση, δημιουργία και ευελιξία
στις αλλαγές (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Έξαλλου, η
προσαρμογή στις ραγδαίες αλλαγές, η συνεχής ενημέρωση, η διάδοση της γνώσης, αποτελούν στοιχεία που
υποδεικνύουν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Επίσης, είναι η συλλογικότητα, η συνεργασία, η συμμετοχικότητα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνεργατικότητα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της σχολικής κουλτούρας και οδηγεί στην προώθηση της μάθησης,
προσφέροντας στον εκπαιδευτικό ικανοποίηση και
αποτελεσματικότητα στο διδακτικό του έργο
(Caena, 2011). Οι ομάδες εργασιών, οι συνδιδασκαλίες, η παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών, η
συμμετοχή σε διαδικασίες βελτίωσης για σχεδιασμό
νέων πλαισίων λειτουργίας, νέων περιεχομένων ύλης νέων κανονισμών και διδακτικών τεχνικών
(Caena, 2011) προσανατολίζουν την κουλτούρα του
σχολικού οργανισμού προς τον ανθρώπινο παράγοντα και την ομάδα (Χατζηπαναγιώτου, 2008), δημιουργώντας το προφίλ ενός οργανισμού με σταθερό-

Γ. O ΡΟΛΟΣ TΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
TOY
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΤΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Τα τελευταία χρόνια κάθε αλλαγή/καινοτομία προερχόμενη από την ιεραρχικά ανώτερη διοίκηση
προωθείτο για εφαρμογή της στους εκπαιδευτικούς,
χωρίς τις περισσότερες φορές την επαρκή και έγκαιρη ενημέρωσή τους, χωρίς συντονισμό, χωρίς κατανοητούς και αποδεκτούς στόχους και το σημαντικότερο, χωρίς να δίνεται κάποια σημασία στη συσσωρευμένη εμπειρία τους. Αποτέλεσμα ήταν να υπερφορτώνεται το καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο
και να προκαλούνταν συχνές ρήξεις και αντιδράσεις.
(Μαυροσκούφης, 2002).
Σήμερα όμως ο ρόλος των εκπαιδευτικών ενισχύεται
και ενδυναμώνεται, καθώς η σχολική μονάδα μετατρέπεται σταδιακά σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και η συμβολή των
εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη στον τομέα
βελτίωσης της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 2010).
Έτσι, ο ρόλος τους γίνεται πολυδιάστατος και απαιτεί ετοιμότητα και ενεργοποίηση όχι μόνο στο διδακτικό τους έργο αλλά και στη συνολική θεώρηση
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τους για το σχολείο, τη δομή και την κουλτούρα
του.

στοσύνη, πείθοντας τα μέλη της ομάδας του για την
αναγκαιότητα ριζοσπαστικών αλλαγών (Κουτούζης,
1999).Παύει να είναι ο μοναχικός ήρωας που ελέγχει και επιλύει προβλήματα (NCSL,2002), αλλά μετασχηματίζεται σε ηγέτη των αλλαγών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Σύμφωνα με
έρευνα, σχολεία που δέχτηκαν καινοτόμα προγράμματα και βελτίωσαν τη μαθησιακή τους διεργασία
καθοδηγήθηκαν από διευθυντές με σαφή όραμα και
στόχους, εργατικούς, πλαισιωμένους από εκπαιδευτικούς πρόθυμους να πάρουν ρίσκα με τους μαθητές
τους, με ερευνητικό πνεύμα και περιπετειώδη προσέγγιση της γνώσης , με πολλές εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόπους αξιολόγησης και
πάνω από όλα με επιμονή και αντίσταση στα εμπόδια (NCSL,2002). Γιατί όταν αλλάζει η οργανωσιακή κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας μπορεί να αλλάξει και η λειτουργία της, καθώς « η αλλαγή στην
εσωτερική οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδας
αποτελεί τη μέγιστη καινοτομία» (Hoyle,1975, ο.π.
οπ.αναφ. στο Δακοπούλου,1999, σελ.196). Στα παραπάνω, πρέπει να προσθέσουμε και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ανοικτού υποστηρικτικού κλίματος
επικοινωνίας, το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς, να μιλούν και να ενεργούν ελεύθερα χωρίς φόβο, υιοθετώντας την πολιτική των
ανοιχτών θυρών (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999).

Πώς, όμως θα ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και
ποιος θα δώσει το κίνητρο των απαιτούμενων αλλαγών; Εδώ, η ηγεσία της σχολικής μονάδας θα παίξει
τον καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω
στόχων . Ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός
για την προώθηση κάθε αλλαγής/καινοτομίας και
συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά εμπόδια.
Έρευνες έδειξαν ότι διευθυντές που επιχείρησαν
καινοτόμες αλλαγές στα σχολεία τους αντιμετώπισαν αρχικά δυσπιστία και απροθυμία από τους εκπαιδευτικούς να τις υποστηρίξουν και χρειάστηκε
χρόνος και προσπάθεια, για να στελεχωθούν από
τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς (NCSL,2004).
Ο διευθυντής στο δύσκολο έργο του καλείται να
παίξει διπλό ρόλο, αναγνωρίζοντας και προωθώντας
καινοτομίες από τη μια, αλλά εγγυώμενος και την
εφαρμογή τους από την άλλη ( Παπακωνσταντίνου,
2008). Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη
προώθηση καινοτομιών είναι η προηγούμενη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας και ο μετασχηματισμός της οργανωτικής δομής της από διευθυντοκεντρική σε συλλογική, όπου όλα τα μέλη
του σχολικού οργανισμού θα είναι υπεύθυνα για την
οργάνωση και λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας και για την πρόταση καινοτομιών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού
και στις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες
της τοπικής κοινωνίας (Μαυρογιώργος, 2010). Αυτό
που ενδιαφέρει τώρα δεν είναι η αυτονομία διαχείρισης αλλά η αυτονομία δράσης και συμμετοχής
στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας (Παπακωνσταντίνου, 2008). Η διαρκής επικοινωνία και
η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του σχολικού οργανισμού(διδακτικό προσωπικό, σχολικό
συμβούλιο, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, κ.α.) θεωρείται απαραίτητη,
ώστε να προβληθούν προβλήματα και να προταθούν
δράσεις. Η διάσταση της αλληλεπίδρασης ενεργοποιείται σε προσωπικό, διαπροσωπικό, οργανωσιακό
επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μια κοινωνία μάθησης
και γνώσης, με κύρια χαρακτηριστικά την έρευνα
και την ανάπτυξη (NCSL,2002). Στις παραπάνω διαδικασίες ο ρόλος του διευθυντή είναι περισσότερο
εμψυχωτικός, συντονιστικός, διευκολυντικός στη
συλλογική διαδικασία (Μαυρογιώργος, 2010), παραμερίζοντας παράλληλα τους συγκεντρωτικούς και
γραφειοκρατικούς περιορισμούς και καταστρώνοντας στρατηγικές εισαγωγής καινοτομιών και αντιμετώπισης των δυνάμεων που αντιδρούν σε αυτές
(Παπακωνσταντίνου,2008).
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος ανάμεσα
στα άλλα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στα καλέσματα των καιρών και στις πολύπλοκες οικονομικές και πολιτικές μεταβολές, να είναι οραματιστής και να προκαλεί σεβασμό και εμπι-

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι να έχει ο ίδιος
ο διευθυντής κατανοήσει τη σπουδαιότητα της προσωπικής του ανάπτυξης κι όχι μόνο ανέλιξης, ώστε
να βελτιώνει συνεχώς την επαγγελματική του επάρκεια και να υποστηρίζει τη δημιουργία ενός εξελισσόμενου μαθησιακού περιβάλλοντος για το σχολείο
του. Είναι σημαντικό για τον διευθυντή να είναι ηθικός και αυθεντικός, καθώς και οι δύο ιδιότητες διευκολύνουν τη επικοινωνία και συνεργασία του με
τα άλλα μέλη του οργανισμού: όντας ηθικός, συμπορεύεται με το πλαίσιο ηθικής της κοινωνίας και
όντας αυθεντικός, είναι πάντα ειλικρινής και σταθερός σε αυτά που πιστεύει και διδάσκει
(Argyropoulou, 2014). Έτσι, προβάλλει το όραμα
του και προωθεί νόρμες συμπεριφοράς και αντιλήψεις που διαμορφώνουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς μια σχολική κουλτούρα που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές μεταβολές απαιτούν σήμερα
μια εκπαίδευση ικανή να μπορεί να προσαρμοστεί
στις αλλαγές και ένα εκπαιδευτικό σύστημα ευέλικτο και πρόθυμο να πειραματιστεί και να καινοτομήσει. Με γνώμονα την παγκοσμιοποίηση και την
κοινωνία της γνώσης, στην οποία καλούνται οι νεαροί πολίτες να δράσουν, ο σχολικός οργανισμός έχει
καθήκον να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις του,
για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών.
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Προσεγγίζοντας κριτικά και δημιουργικά τις γενικές
αρχές της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής και
σεβόμενος τις ιδιαιτερότητες και τα φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά του, ο σχολικός οργανισμός καλείται να διαμορφώσει και να υπηρετήσει το δικό του
όραμα, κάτω από τον καθοδηγητικό και εμψυχωτικό
ρόλο της κεντρικής διοίκησης στα πλαίσια ενός αυτοσυγκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι το ελληνικό. Διεκδικώντας διεύρυνση της
σχετικής αυτονομίας του, μπορεί να υιοθετήσει αλλαγές και καινοτομίες σε θεματικά πεδία, όπως το
αναλυτικό πρόγραμμα, οι διδακτικές μέθοδοι, οι
τρόποι αξιολόγησης, η οργανωσιακή δομή, οι οποίες
θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει μια εσωτερική
εκπαιδευτική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες και ανάγκες του και θα τον μετασχηματίσει σε φορέα διαμόρφωσης αποφάσεων. Όλα τα
παραπάνω προϋποθέτουν την παρουσία μιας κουλτούρας ευέλικτης, ευπροσάρμοστης και θετικής στις
αλλαγές. Οι αξίες, οι αρχές, τα πιστεύω και οι νόρμες συμπεριφοράς που διαμορφώνονται σε κάθε
σχολικό οργανισμό από την αλληλεπίδραση των μελών του και συνακόλουθα επηρεάζουν τη σχολική
αποτελεσματικότητά του, επιδρούν στην υιοθέτηση
καινοτόμων δράσεων και διαδικασιών. Οι συνθήκες
που ευνοούν τη δημιουργία μιας ισχυρής σχολικής
κουλτούρας, μαχητικής και ανταγωνιστικής, διαμορφώνονται από την ηγεσία του σχολικού οργανισμού. Ο διευθυντής αποτελεί την κινητήρια δύναμη
του σχολείου και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο προς μίμηση, όταν προκαλεί σεβασμό και εμπιστοσύνη και εμπνέει τα μέλη του οργανισμού, λειτουργώντας ως μετασχηματιστής ριζοσπαστικών
αλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, ένας διευθυντής που
προάγει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, που
προωθεί δομές, όπου ομάδες εκπαιδευτικών μετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αναλαμβάνοντας ευθύνες και μοιραζόμενοι εξουσίες, μπορεί να παρακινήσει προς την υιοθέτηση μιας θετικής, δυναμικής
στάσης στην άσκηση των καθηκόντων τους, συμμετέχοντας σε ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης,
στο οποίο ο ίδιος θα εμψυχώνει και θα διευκολύνει
τους εκπαιδευτικούς να πειραματίζονται και να
πρωτοτυπούν, ενώ η λειτουργία του σχολικού οργανισμού θα είναι ευθύνη όλων.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Υπ. Δρ. Νικολέττα Ματσιμάνη

Περίληψη

δυναμικό εφοδιάζει με την εργασία του, τα ταλέντα του,
τη δημιουργικότητά του οποιαδήποτε επιχείρηση ή
οργανισμό. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
σαρωτικές αλλαγές της παγκοσμιοποίησης (εξαγορές,
συγχωνεύσεις,
αναδιαρθρώσεις)
βρίσκεται
στις
ικανότητες που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της
(Κωτσίδα, 2005).
Ο Fred Foulkes έγραψε το 1975: Για πολλά χρόνια
έλεγαν πως το κεφάλαιο είναι ο λαιμός του μπουκαλιού
(bottleneck) για μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Δε
νομίζω πως ισχύει πλέον. Πιστεύω πως το λαιμό του
μπουκαλιού για την παραγωγή τον συνιστά το εργατικό
δυναμικό και η ικανότητα της εταιρίας να το
προσλαμβάνει και να το διατηρεί. Δεν ξέρω κανένα
μεγάλο έργο βασισμένο σε καλή ιδέα, ζωτικότητα και
ενθουσιασμό που να σταμάτησε λόγω έλλειψης ρευστού.
Ξέρω όμως βιομηχανίες των οποίων η ανάπτυξη
σταμάτησε επειδή δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν μια
αποτελεσματική και γεμάτη ενθουσιασμό εργατική
δύναμη και νομίζω πως αυτό θα είναι όλο και πιο
αληθινό στο μέλλον (Foulkes, 1975).
Παρ’ όλα, αυτά υπάρχουν ακόμα οργανισμοί που η
μεταβλητή ανθρώπινο δυναμικό (βασικό και κυρίαρχο
στοιχείο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού)
αντιμετωπίζεται κυρίως ως μεταβλητό κόστος
παραγωγής, σε αντίθεση με τους φυσικούς πόρους
παραγωγής που χαρακτηρίζονται και αντιμετωπίζονται
ως πάγια επένδυση. Όσο όμως το ανθρώπινο δυναμικό,
αντιμετωπίζεται ως μεταβλητό κόστος τότε τόσο η
εκπαίδευση όσο και η στρατολόγησή του είναι έννοιες
με χαμηλή σημασία για την εκάστοτε επιχείρηση με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνητρο παραγωγής για
οποιαδήποτε είδους επένδυση σε αυτό.
Επενδύοντας
μόνο στους φυσικούς πόρους, και όχι στο ανθρώπινο
δυναμικό, βρισκόμαστε σε μια μυωπική κατάσταση
αφού η προσοχή εστιάζεται στο κοντινό μέλλον και όχι
στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι γεγονός ότι το να
πλασάρεις το καλύτερο προϊόν της αγοράς ή το να
διαθέτεις τον καλύτερο τρόπο παραγωγής δεν είναι
αρκετά για να υπερέχεις απέναντι στους ανταγωνιστές
σου. Οι φυσικοί πόροι έχουν το μειονέκτημα ότι
μπορούν να αντιγραφούν, να εξαντληθούν ή να
απαρχαιωθούν. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί
εύκολα να χαθεί και να μηδενιστεί. Μπορεί, όμως, να
αυξήσει τη σημασία του όταν η επένδυση επικεντρωθεί
στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, στην
εκπαίδευσή του και στην εξέλιξή του.
Οι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οι οργανισμοί
τίκτονται από τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος είναι
αρωγός στο να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Ο
ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κάνει την

Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσω να αναλύσω ,
ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία για έναν αναπτυσσόμενο
εκπαιδευτικό οργανισμό και γιατί η εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού του αποτελεί επιτακτική ανάγκη
για αυτόν, μελετώντας την σημασία και τα πλεονεκτήματά
της εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
για να είναι αποτελεσματική, συνδυάζει πολλά στοιχεία.
Το ενδιαφέρον μου θα στραφεί στον συστηματικό κύκλο
της εκπαίδευσης που πρέπει να ακολουθείται από έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό.
Η εκπαίδευση μπορεί

Να σχετίζεται με την απόδοση.
 Να είναι προσανατολισμένη στο σκοπό της
συνεχούς ανάπτυξης.
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιχειρήσεις με
θετική φιλοσοφία εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν την
εκπαίδευση του προσωπικού σαν μια επένδυση με
μελλοντική απόδοση και αναγνωρίζουν οφέλη για την
επιχείρηση από την εκπαίδευση των εργαζομένων.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αναμφίβολα το
σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρίας και
όταν μια επιχείρηση εκπαιδεύει το προσωπικό της ελπίζει
ότι θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της
εργασίας, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί.
Η συνολική αξία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
βρίσκεται στην ικανότητα των εργαζομένων σ’ αυτόν να
μαθαίνουν.

Λέξεις κλειδιά: γράψτε έως πέντε λέξεις-κλειδιά με
γραμματοσειρά Times New Roman, 10 στοιχείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι η
λειτουργία μιας επιχείρησης ή οργανισμού (γενικά μιας
οργάνωσης) που ασχολείται με την προσέλκυση, την
εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανταμοιβή του
ανθρωπίνου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την ασφάλεια και τη
δικαιοσύνη και θεωρώντας τον άνθρωπο ως το
σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων
της οργάνωσης.
Ο όρος «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» αποτελεί
μια δυναμική προοπτική επένδυσης. Το ανθρώπινο

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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διαφορά. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο ζωτικό
στοιχείο της κάθε επιχείρησης. Η τεχνολογία και το
κεφάλαιο μπορούν να αποκτηθούν με ποικίλους
τρόπους. Το πραγματικό και κυρίαρχο όμως
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας το
κερδίζουμε από τον τρόπο όπου ικανές και δυναμικές
ομάδες θέτουν αυτούς τους πόρους στην επιθυμητή
ιδανική λειτουργία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού
μιας επιχείρησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ποιες
όμως είναι οι αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της
εκπαίδευσης; Είναι βέβαιο ότι αυτές ποικίλουν. Η
εκπαίδευση μπορεί να σχετίζεται με την απόδοση. Στην
περίπτωση αυτή έχουμε άμεση συσχέτιση της
εκπαίδευσης με την απόδοση του εργαζόμενου στη θέση
εργασίας και την κάλυψη των απαιτήσεων για
συγκεκριμένες δεξιότητες διαφόρων θέσεων. Μπορεί
επίσης η εκπαίδευση να είναι προσανατολισμένη στο
σκοπό της συνεχούς ανάπτυξης (Μπουραντάς &
Παπαλεξανδρή, 2002: 267).
Στο
σύγχρονο
ανταγωνιστικό
περιβάλλον
επιχειρήσεις με θετική φιλοσοφία εκπαίδευσης
κατανοούν ότι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα,
απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται μέσα
από την απασχόληση ατόμων με γνώση και δεξιότητες
που θα τους επιτρέπουν να αντεπεξέρχονται
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης τους. Αυτό
έχει σαν συνέπεια, αυτές οι επιχειρήσεις να
αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση του προσωπικού σαν
μια επένδυση με μελλοντική απόδοση και να
αναγνωρίζουν οφέλη για την επιχείρηση από την
εκπαίδευση των εργαζομένων (όπως αυξημένη
παραγωγικότητα, ανύψωση του ηθικού, μειωμένη
επίβλεψη, μείωση ατυχημάτων, αυξημένη οργανωσιακή
σταθερότητα και ευελιξία, αυξημένη ελκυστικότητα της
επιχείρησης ως εργοδότη, αυξημένη αφοσίωση των
εργαζομένων,
ανάπτυξη
κουλτούρας
προσανατολισμένης στη βελτίωση της απόδοσης)
(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2002: 264-266).
Μέσα όμως από την εκπαιδευτική πολιτική θα
εκφραστεί η φιλοσοφία της εκπαίδευσης η οποία θα
δώσει τις γενικές κατευθύνσεις για το προϋπολογισμό,
τον προγραμματισμό, την ευθύνη για την υλοποίησή της
και τους στόχους της (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή,
2002: 268).
Επιπρόσθετα, κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα θα
συνδέεται με το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.
Για παράδειγμα, ο προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων
επηρεάζεται από την εκπαίδευση που παρέχεται αφού με
βάση τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την
αποτελεσματικότητά τους καθορίζονται τα σχέδια
διαδοχής και αντικατάστασης στελεχών. Επίσης
ενέργειες που σχετίζονται με τη βελτίωση του ηθικού,
την οργανωσιακή κουλτούρα, τη δημιουργία αυτόνομων
ομάδων εργασίας, κ.τ.λ., συνδέονται με την όλη
εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα στην επιχείρηση
(Δερβιτσιώτης, 1993: 85).

Με τον όρο «Εκπαίδευση» ορίζεται η συστηματική
ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων
που απαιτούνται για να γίνει μια εργασία σωστά και με
ασφάλεια. Είναι μια μακρόχρονη αλλαγή της
συμπεριφοράς που προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη
πείρα η οποία ύστερα από επεξεργασία παίρνει μορφή
(Κατσαλής,2001: 9-10). Πού όμως και με ποιο τρόπο
μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της εκπαίδευσης;
Η τελευταία μπορεί να γίνει πάνω στη δουλειά και
στο χώρο εργασίας, μέσω κάποιων σεμιναρίων ή με
προσωπική προσπάθεια και μελέτη του ίδιου του
εργαζόμενου. Περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική
άσκηση, ερωτηματολόγια, εργασίες και πολλά άλλα
«εργαλεία» εκμάθησης. Μπορεί να ασκηθεί από ειδικούς
εκπαιδευτές από συναδέλφους, από προϊσταμένους ή
από συνδυασμό των ανωτέρων.
Στην εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που
έχει τον αποκλειστικό έλεγχο δηλαδή είναι αυτός ο
οποίος θα αποφασίσει αν θα αφήσει να συμβεί η αλλαγή
ή όχι αφού αυτό στην ουσία αποτελεί προσωπική
υπόθεση. Οι εκπαιδευόμενοι είναι οι πρωταγωνιστές και
η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της διαδικασίας
της εκπαίδευσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της
βρίσκεται στα χέρια τους.
Δύο μορφές εκπαίδευσης μπορούμε να διακρίνουμε:
την τυπική και την άτυπη.
Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις
δραστηριότητες και τις επιδράσεις που αποβλέπουν στην
ανάπτυξη και την καλλιέργεια των πνευματικών
ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του
ατόμου. Υιοθετεί παραδοσιακές μορφές υλοποίησης που
υπόκεινται σε αναθεωρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και
τις αντιλήψεις περί παιδείας και εκπαίδευσης. Η
συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση είναι εύκολα
πιστοποιήσιμη.
Ακολουθεί η άτυπη επαγγελματική κατάρτιση η
οποία βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την τυπική
εκπαίδευση. Έτσι ορίζεται το σύνολο των
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή
δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που
είναι απαραίτητες για την ενασχόληση ενός ατόμου σε
ένα επάγγελμα ή την εκτέλεση μιας υπηρεσίας σε
κάποιο
τομέα
οικονομικής
δραστηριότητας,
περιλαμβάνοντας κάθε ενέργεια επαγγελματικής
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Η άτυπη επαγγελματική
εκπαίδευση θεωρείται το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής
νέων και καινοτόμων δράσεων. (Κατσαλής, 2001: 1112).
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Διάφοροι τύποι εκπαίδευσης (Hamalainen, 1999)

υπαλλήλους να βελτιώσουν την σημερινή, την παρούσα
απόδοσή τους. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
διαφοροποιείται στο να τους προετοιμάζει για άλλες
θέσεις στην επιχείρηση περισσότερο εξειδικευμένες και
αυξάνει την ικανότητα και την πιθανότητα του να
μεταφερθούν σε άλλες εργασίες που ίσως και να μην
υπήρχαν καν. Η ανάπτυξη επίσης βοηθά τους
υπαλλήλους να προετοιμαστούν για νέες ευκαιρίες στην
παρούσα δουλειά τους που παρουσιάστηκαν κυρίως από
την εξέλιξη της τεχνολογίας, από καινούργια σχέδια
εργασίας, ή από άλλη ομάδα πελατών με διαφορετικές
ανάγκες .
Γενικεύοντας με βάση τα παραπάνω ο όρος
«εκπαίδευση» χρησιμοποιείται περισσότερο με την
έννοια διαρθρωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων με
ευρείς στόχους. Δηλαδή τα εκπαιδευτικά προγράμματα
δεν θα περιορίζονται στην τεχνική κατάρτιση των
εκπαιδευομένων, αλλά θα κατευθύνονται σε μια σειρά
συμφωνημένων και ευμετάβλητων στόχων που θα
συμβάλλουν στη συστηματική ανάπτυξη (Rogers, 1999).

Εταιρική-επαγγελματική
εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
εργαζομένων
πελατών

Τυπική
εκπαίδευση

Άτυπη
εκπαίδευση
(από το σπίτι)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Σημαντικές και εντατικές προσπάθειες της
οργάνωσης με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας και
μελλοντικής επίδοσης μέσω της αύξησης των
ικανοτήτων αποτελούν η εκπαίδευση και η ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού (Ξυροτήρη- Κουφίδου,
1997: 155-156).
Χρησιμοποιώντας τον όρο «επαγγελματική
εκπαίδευση» εννοούμε την παροχή εφοδίων μέσω
διδασκαλίας και εξάσκησης για την άσκηση ενός
επαγγέλματος ή ενός έργου .Το ανθρώπινο δυναμικό
αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο περιουσιακό
στοιχείο κάθε εταιρίας και όταν μια επιχείρηση
εκπαιδεύει το προσωπικό της ελπίζει ότι θα
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας
ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Άλλωστε η συνολική
αξία μιας επιχείρησης βρίσκεται στην ικανότητα των
εργαζομένων σ’ αυτήν να μαθαίνουν (Κατσαλής, 2001:
10).
Μια εκπαιδευτική προσπάθεια βέβαια για να φέρει
αποτελέσματα θα πρέπει αρχικά ο εργαζόμενος να
κατανοήσει το ρόλο της εκπαίδευσης και μετά να
προχωρήσει σε αυτή ενώ η συνεχόμενη εκπαίδευση
μέσω σεμιναρίων και διάφορες εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις είναι αυτές που μπορούν να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη των εργαζομένων (Χυτήρης, 2001: 115).
Από την άλλη μεριά όμως η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού είναι μια διαδικασία μάθησης
που ο στόχος της είναι να αποκτήσει ο εργαζόμενος
γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες τις οποίες θα
χρησιμοποιήσει στο μέλλον σε εργασίες που απαιτούν
ανάληψη περισσότερων ευθυνών και ανάπτυξη
πρωτοβουλιών. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο ανθρωποκεντρικό,
αφού η όλη διαδικασία μάθησης στοχεύει στο πώς ο
εργαζόμενος θα καταστεί ικανός και θα αναπτυχθεί ως
προσωπικότητα ώστε στο μέλλον να αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά διάφορες καταστάσεις και να παίρνει
αποφάσεις που δεν σχετίζονται απλά και μόνο με την
τεχνική διάσταση των εργασιών που εκτελεί, αλλά
κυρίως με την επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων
(Χυτήρης, 2001: 113-114).
Σε σχέση με τα παραπάνω παρατηρούμε ότι υπάρχει
κάποια σύγχυση σε ότι αφορά την διαφορά μεταξύ της
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της
εκπαίδευσής του. Κατά παράδοση όμως η εκπαίδευση
του προσωπικού επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους

Σημασία και Πλεονεκτήματα της Εκπαίδευσης
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι τα οφέλη ενός
οργανισμού από την εκπαίδευση προσωπικού μόνο
θετικά μπορεί να είναι και αυτό γιατί:
Η εκπαίδευση
• οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας μιας
και ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων και των
γνώσεων οδηγεί σε αύξηση της ποιότητας αλλά
και της παραγόμενης ποσότητας, στη μείωση
των λαθών και των καθυστερήσεων.
• οδηγεί στην ανύψωση του ηθικού καθώς η
παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων για
ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε θέσης
οδηγεί με τη σειρά της στην ικανοποίηση του
αισθήματος της ασφάλειας αλλά και της
σιγουριάς.
• οδηγεί τον εκπαιδευμένο εργαζόμενο στην
εκτέλεση των καθηκόντων του με μειωμένη
επίβλεψη, γεγονός που είναι θετικό τόσο για
τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη (
καθώς επιφέρει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
από τον πρώτο αλλά και τη μη σπατάλη
άσκοπου χρόνου από τον δεύτερο).
• Σε περιπτώσεις παροχής κανόνων υγείας,
ανάπτυξης των μέτρων ασφάλειας ή
συντήρησης του εξοπλισμού συμβάλει στη
μείωση των ατυχημάτων και γενικότερα στον
περιορισμό των λαθών.
• Προσφέρει σε μια επιχείρηση οργανωτική
σταθερότητα αλλά και ευελιξία από τη στιγμή
που μέσα από αυτή δημιουργείται ένα
«απόθεμα» εκπαιδευμένου προσωπικού που
μπορεί άμεσα να αντεπεξέλθει σε απώλειες ή
αιφνίδιες αλλαγές.
• καθιστά μια επιχείρηση ικανή να προσελκύει
εργαζόμενους υψηλής ποιότητας μέσα βέβαια
από την εφαρμογή ενός οργανωμένου και
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•

ολοκληρωμένου προγράμματός της και αυτό
γιατί έτσι τους επιτρέπει να κερδίσουν
υψηλότερες αμοιβές και να προοδεύσουν μέσα
στην οργάνωση ή ακόμα περισσότερο τους
βοηθά να αυξήσουν τις ικανότητες τους και να
είναι ικανοί να απασχοληθούν αλλού σε
περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
Βοηθά μια επιχείρηση να αυξήσει την
αφοσίωση και την υποκίνηση των εργαζομένων
να ταυτιστούν με τους στόχους της επιχείρησης
ενώ η συνεπής και η εξειδικευμένη προσφορά
εκπαίδευσης βοηθά στην ανάπτυξη θετικής
κουλτούρας που είναι προσανατολισμένη στη
συνεχή βελτίωση της απόδοσης μέσα στην
οργάνωση (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή,
2003: 270-271).

Οι βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να
ακολουθούνται από την πολιτική ανάπτυξης του
προσωπικού είναι εξής:
1. Να συμφωνεί με την γενικότερη
πολιτική και τους στόχους του
οργανισμού και να έχει την έγκριση της
ανώτατης διοίκησης
2. Να επικεντρώνεται στις ανάγκες του
ατόμου (ατομικές και επαγγελματικές)
σε σχέση με τη θέση που κατέχει και στη
συνέχεια θα στοχεύει στη διεύρυνση των
ικανοτήτων
και
γνώσεων
του
γενικότερα.
3. Να βασίζεται στην αυτοανάπτυξη.
Δηλαδή
να
ενθαρρύνονται
οι
εργαζόμενοι να αναπτυχθούν και να
λαμβάνουν βοήθεια για να το κάνουν.
4. Να ενισχύει τη μάθηση μέσω της
απόκτησης εμπειρίας
5. Να παρέχει οργανωμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα και
6. Να βασίζεται στην ανάλυση ικανοτήτων
(Μπουραντάς
&
Παπαλεξανδρή,
2002:312-315).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Για να είναι ένα σύστημα ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού αποτελεσματικό συνδυάζονται
τα εξής στοιχεία:
• Αυτοανάπτυξη: ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος
παίρνει την πρωτοβουλία για προσωπική
ανάπτυξη.
• Ανάπτυξη κατευθυνόμενη από τους
ανώτερους: οι προϊστάμενοι
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να
δώσουν ευκαιρίες βελτίωσης της
απόδοσης των υφισταμένων τους
• Ανάπτυξη κατευθυνόμενη από τον
οργανισμό: υπάρχουν συστήματα και
επίσημες διαδικασίες ανάπτυξης του
προσωπικού από υπεύθυνους για τον
σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με τον Maslow οι βασικές ανάγκες στις
οποίες μπορεί να συμβάλλει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού είναι:
•

•
•

Οι στόχοι για κάθε προσπάθεια ανάπτυξης μπορεί να
είναι:
• Κατανόηση από τους εργαζόμενους για
το τι περιμένει από αυτούς η επιχείρηση
• Ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας στις
συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της
παρακίνησης του προσωπικού για την
εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
• Εντοπισμός στελεχών με τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά και η προετοιμασία
τους, προκειμένου να αναπτύξουν και να
εφαρμόσουν αποτελεσματικά προσωπικά
σχέδια ανάπτυξης
• Θετική μεταβολή της συμπεριφοράς
έναντι της αλλαγής
• Βελτίωση του τρόπου κατανόησης του
περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του
στην επιχείρηση.

Η ανάγκη για πρόοδο και επιτυχία σε
συγκεκριμένες επιδιώξεις. Δηλαδή σε
ορισμένα άτομα είναι αναπτυγμένη η
ανάγκη να νιώθουν την αίσθηση
προόδου και ικανότητας για αλλαγές
προς το καλύτερο με την υλοποίηση των
σχεδίων και των έργων που τους δίνουν
Η ανάγκη για συμμετοχή είτε στη λήψη
αποφάσεων, είτε στην διαμόρφωση
εναλλακτικών προτάσεων.
Η ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και
ολοκλήρωση (π.χ. συμμετοχή σε ειδικά
προγράμματα ανάπτυξης του
ανθρώπινου παράγοντα, ανάθεση
διεκπεραίωσης θεμάτων που απαιτούν
νέες ικανότητες και γνώσεις, ανάθεση
ρόλου συμβούλου σε τρίτους κ.τ.λ.)
(Δερβιτσιώτης, 1993: 87

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σε
μία
επιχείρηση
μπορούν
να
εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές που θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Αυτές είναι:
Διοίκηση μέσω στόχων: Η τεχνική αυτή παρακινεί και
παροτρύνει τα στελέχη να συμμετέχουν στη θέσπιση
στόχων για την ίδια την εργασία τους. Τα στάδιά της
είναι: ο υφιστάμενος αναλύει την εργασία του με τον
προϊστάμενο, συμφωνούνται οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι,
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υπάρχει τακτική συνεργασία για αξιολόγηση της
προόδου,
τίθενται
ενδιάμεσοι
στόχοι
για
αποτελεσματικότερο έλεγχο της προόδου υλοποίησης
των στόχων και στο τέλος μιας προκαθορισμένης
περιόδου αξιολογούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας
του υφισταμένου (Σπανός, 1993: 86-87).
Εναλλαγή θέσεων εργασίας: Όταν ένα άτομο
μετακινείται από μια εργασία σε μια άλλη έχει τη
δυνατότητα να μάθει πως δουλεύουν και άλλα τμήματα
της επιχείρησης καθώς και να εκφέρει τη γνώμη του για
θέματα που δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητάς του
(Σπανός, 1993: 87).
Εμπλουτισμός εργασίας: Ένας εργαζόμενος μπορεί να
αυξήσει τις αρμοδιότητες του σταδιακά μετά από
κατάλληλο σχεδιασμό με την ανάληψη νέων
καθηκόντων. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται κατόπιν
σχετικής μελέτης και σχεδιασμού και να συμβαδίζει με
την πραγματική αύξηση των δεξιοτήτων του
(Κανελλόπουλος, 1991: 293).
Ενδυνάμωση προσωπικού: Εδώ την ευθύνη δεν την
έχει ο προϊστάμενος αλά ο λυπάλληλος. Σκοπός της
ενδυνάμωσης είναι να ενισχυθεί η εργασιακή
ικανοποίηση και η αφοσίωση των υπαλλήλων στην
επιχείρηση καθώς και ο ενθουσιασμό τους για το έργο
που έχουν αναλάβει. Να γίνουν οι εργαζόμενοι
αυτόνομοι και υπεύθυνοι. Είναι όμως σημαντικά για την
ενδυνάμωση η παροχή σαφούς επιχειρηματικού
οράματος, η ομαδική εργασία, η υποστήριξη, το
αίσθημα ασφάλειας αλλά και η πειθαρχία και ο έλεγχος
για την επίτευξη των στόχων (Μπουραντάς &
Παπαλεξανδρή, 2002: 24-25).

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι εκείνος που
καθορίζει τις μεθόδους και τις πηγές συλλογής των
παραπάνω πληροφοριών. Οι μέθοδοι συλλογής
πληροφοριών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών
αναγκών που εφαρμόζονται συχνότερα είναι: τα
ερωτηματολόγια, η έρευνα δεδομένων και στοιχείων
(π.χ. ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης), οι
συνεντεύξεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η
αξιολόγηση απόδοσης, κάποιες γραπτές δοκιμασίες, η
παρατήρηση (κατά την εκτέλεση εργασιών) και η
καταγραφή κρίσιμων περιστατικών .
Οι πηγές συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι:
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι άμεσοι προϊστάμενοί τους, τα
ήδη υπάρχοντα αρχεία δεδομένων (π.χ. για τα επίπεδα
ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, οι αξιολογήσεις
απόδοσης εργαζομένων, οι ατομικοί φάκελοι
εργαζομένων, οι περιγραφές εργασιών, οι αιτήσειςπροτάσεις εργαζομένων για εκπαίδευσή τους, κτλ.), οι
πελάτες, οι ειδικοί σε θέματα εκπαίδευσης της
διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων, τα ανώτατα στελέχη, οι
σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ. (Χυτήρης, 2001: 120).
Για να εντοπίσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες
ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
.
Α. Σε επίπεδο επιχείρησης
Σε αυτό το επίπεδο αναλύονται:
Οι
παράγοντες-δυνάμεις
του
εξωτερικού
περιβάλλοντος (π.χ. οι νέες τεχνολογίες). Οι στρατηγικές
της επιχείρησης και τα μελλοντικά επιχειρηματικά
σχέδια
που
αφορούν
νέες
δραστηριότητες,
ανασχεδιασμό ορισμένων λειτουργικών διαδικασιών,
αναδιοργάνωση ή εφαρμογή νέων συστημάτων.
Η ανάλυση αυτή θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως
ποιες νέες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, πρέπει να
αποκτήσουν
οι
εργαζόμενοι
προκειμένου
να
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
Μελετούνται και αναλύονται οι δείκτες της απόδοσης
των τωρινών εργαζομένων για να αναδειχθούν οι όποιες
ελλείψεις και αδυναμίες τους. Στοιχεία για την ανάλυση
αυτή μπορούν να προκύψουν από παράπονα
εργαζομένων και πελατών, αποχωρήσεις εργαζομένων,
χαμηλή παραγωγικότητα, συνεχή αδυναμία επίτευξης
των στόχων, μη ικανοποιητική επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ τμημάτων κ.τ.λ.
Αν κάποια από τα παραπάνω οφείλονται
αποκλειστικά και μόνο στους εργαζομένους και όχι στα
συστήματα τότε τίθεται το ερώτημα εάν είναι θέμα
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων ή είναι θέμα διάθεσης
των εργαζομένων. Στη δεύτερη περίπτωση η εκπαίδευση
δεν μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωσή τους. Αν ισχύει η
πρώτη περίπτωση τότε η εκπαίδευση είναι αναγκαία.
Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι πόροι –
οικονομικοί, τεχνολογικοί, ανθρώπινοι- που μπορεί να
διαθέσει η επιχείρηση για την εκπαίδευση, το βαθμό
κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και το είδος της
εκπαίδευσης.

Ο κύκλος της εκπαίδευσης
Για να υπάρξει ποιότητα στην
εκπαίδευση χρειάζεται μια συστηματική διαδικασία
ανάπτυξης και αλλαγής, προσανατολισμένη στο
αποτέλεσμα (Κωνσταντέλλος, 1999).
Για να εκπαιδευτεί το προσωπικό μιας επιχείρησης
πρέπει να ακολουθείται ένας συστηματικός κύκλος ο
οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
2. Προγραμματισμό και σχεδιασμό
3. Υλοποίηση
4. Αξιολόγηση

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να είναι καλά
προσδιορισμένες από τη εκπαίδευση ώστε η τελευταία
να μπορεί να αναγνωρίζει ποιες περιοχές χρειάζονται
δράση, για τη βελτίωση καταστάσεων είτε για την
αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών. Η εκτίμηση των
εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια διαδικασία συλλογής
και ανάλυσης πληροφοριών, δεδομένων και απόψεων,
για να εκτιμήσει η επιχείρηση αν χρειάζεται εκπαίδευση,
τι είδους εκπαίδευση, σε ποια τμήματα, για πόσους και
ποιους και πότε.
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Β. Ανάλυση εργασίας- καθηκόντων
Για να αναλυθούν τα καθήκοντα πρέπει
περιγράφονται οι θέσεις εργασίας καθώς και
προδιαγραφές τους. Η σύγκριση των απαιτήσεων
θέσης εργασίας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες
ικανότητες των εργαζομένων, προσδιορίζουν
εκπαιδευτικές ανάγκες.

επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο να συμμετέχει ενεργά
στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης η συμπλήρωση,
από τους ίδιους ενός ερωτηματολογίου που θα αφορά
την ανάγκη, τη χρησιμότητα και την προσδοκία τους
από την παρακολούθηση των συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βοηθήσει στο να
προσδιοριστεί καλύτερα η καταλληλότητα των
εκπαιδευομένων.

να
οι
της
και
τις

3.Υλοποίηση εκπαίδευσης

Γ. Ανάλυση εργαζομένων
Στα δύο προηγούμενα επίπεδα δεν προσδιορίζεται
πόσοι και ποιοι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν
αδυναμίες-ελλείψεις και σε τι βαθμό καθώς και ποιοι
ενδιαφέρονται να εκπαιδευθούν. Αυτό γίνεται γνωστό
παίρνοντας πληροφορίες από τα δελτία αξιολόγησης,
από συνεντεύξεις-συζητήσεις με τους εργαζόμενους και
τους
άμεσους
προϊσταμένους
τους,
από
ερωτηματολόγια, κ.τ.λ. Έτσι εξασφαλίζεται σε μεγάλο
βαθμό να μη γίνει λάθος και εκπαιδευθούν άτομα τα
οποία δε χρειάζονται εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και
ακολουθώντας ορισμένες βασικές αρχές μάθησης θα
υλοποιηθεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(Χυτήρης, 2001: 123-130). Αυτές είναι:
• Οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να γίνονται
γνωστοί.
Ο εκπαιδευόμενος θα δείξει ενδιαφέρον και θα
προσπαθήσει περισσότερο όταν γνωρίζει από την αρχή
γιατί γίνεται το πρόγραμμα, τι θα μάθει σ’ αυτό και σε τι
θα τον ωφελήσει. Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης πρέπει
να τον ενημερώσουν για τα κύρια σημεία της
εκπαίδευσης πριν την έναρξη της διαδικασίας.
• Η αναγνώριση ατομικών διαφορών είναι
σημαντική.
Ο τρόπος μάθησης κάθε ατόμου είναι διαφορετικός
γι’ αυτό και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να
λαμβάνει υπ’ όψιν του αυτές τις ιδιαιτερότητες
• Η πρακτική άσκηση αυξάνει τη μάθηση.
Αυτό φαίνεται κυρίως στην εκμάθηση τεχνικών
θεμάτων (π.χ. χειρισμός Η.Υ.). Πολλές φορές όμως
εφαρμόζεται και σε θεωρητικά θέματα, με την υπόδυση
ρόλων (π.χ. πώς να αντιμετωπίζεις έναν αγριεμένο
πελάτη).
• Η μάθηση απαιτεί άμεση γνώση της προόδου και
των αποτελεσμάτων.
Είναι ευκολότερο κάποιος να διορθώσει τα λάθη
του όταν γνωρίζει έγκαιρα την πρόοδό του. Αυτό τον
βοηθά στην απόκτηση αυτοπεποίθησης καθώς και στην
αύξηση του ενδιαφέροντος για περαιτέρω μάθηση. Η
αρχή αυτή εφαρμόζεται με τις διάφορες δοκιμασίες, τα
ερωτηματολόγια, ή την αξιολόγηση.
• Η γνώση που παρέχεται πρέπει να μπορεί να
εφαρμόζεται άμεσα στην πράξη.
Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται από την επιχείρηση
με σκοπό να δείξουν μια συγκεκριμένη, διαφορετική
όμως συμπεριφορά και κάποια ορισμένα αποτελέσματα.
Μετά την εκπαίδευση οι εργαζόμενοι πρέπει να
μεταφέρουν τη νέα γνώση στο χώρο εργασίας τους. Για
να γίνει όμως αυτό πρέπει να ισχύουν οι εξής
προϋποθέσεις: α) τα πραγματικά δεδομένα στο χώρο
εργασίας, πρέπει να εναρμονίζονται με το σχεδιασμό και
το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, β) ο
εκπαιδευόμενος να έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει
στην εργασία του τη νέα γνώση άμεσα ή τουλάχιστον
πολύ γρήγορα και γ) η καινούρια συμπεριφορά να
γίνεται αποδεκτή και να υποστηρίζεται από όλο το
προσωπικό (προϊστάμενος, συνάδελφοι).
• Επιβράβευση της νέας γνώσης και συμπεριφοράς

Σχεδιασμός – προγραμματισμός της
εκπαίδευσης
Θεωρείται το πιο σημαντικό στάδιο στη διαδικασία
της εκπαίδευσης. Πρέπει ο σχεδιασμός των αναγκαίων
προγραμμάτων να είναι τέτοιος που το αναμενόμενο
αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται. Εδώ υπάρχουν δυο
σημεία καθοριστικής σημασίας (Χυτήρης, 2001: 123124). Αυτά είναι:
1) Ο καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων.
Η συγκέντρωση των πληροφοριών καθώς και οι
εκπαιδευτικές ανάγκες που διαγνώσθηκαν θα πρέπει να
μετατραπούν σε μετρήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους
που θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης
στην σωστή επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης, των
εισηγητών, του εκπαιδευτικού υλικού και στον
προσδιορισμό της διάρκειας της εκπαίδευσης. Όσο πιο
σαφείς είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι τόσο πιο
αποτελεσματικό θα είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί στόχοι άλλωστε θα είναι αυτοί που θα
αποτελέσουν τη βάση ορισμού των κριτηρίων
αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα κριτήρια αυτά είναι η
αντίδραση των εκπαιδευομένων, η απόκτηση γνώσης, η
αλλαγή συμπεριφοράς, τα ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελέσματα απόδοσης.
2) Ο προσδιορισμός της καταλληλότητας των
εκπαιδευομένων.
Από την ανάλυση σε επίπεδο εργαζομένων,
συλλέγονται κάποιες πληροφορίες οι οποίες βοηθούν
ώστε να επιλεγούν και να εκπαιδευτούν τα άτομα και οι
ομάδες εργαζομένων με βάση την «καταλληλότητά»
τους. Με τον όρο «καταλληλότητα» ορίζονται οι
γνώσεις, οι εμπειρίες αλλά και η παρακίνηση. Αυτά θα
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Ο εκάστοτε εργαζόμενος χρειάζεται αρκετή
προσπάθεια, κόπο και θετική διάθεση για να συμμετέχει
στα προγράμματα εκπαίδευσης, να αποκτήσει τη νέα
γνώση ώστε να υιοθετήσει τη νέα κατάλληλη
συμπεριφορά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να
αναγνωρίζεται και από τους διδάσκοντες και από την
επιχείρηση, γιατί: α) ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται
ικανοποιημένος και αυξάνει την παρακίνησή του για
περαιτέρω μάθηση αν η προσπάθειά του και το
αποτέλεσμά της, επιβραβευθεί και β) αποκτά κίνητρο να
εφαρμόσει αυτή τη νέα συμπεριφορά, διατηρώντας έτσι
το αποτέλεσμα και τις θετικές επιδράσεις της μάθησης.
Μια μέθοδος εκπαίδευσης για να θεωρηθεί
κατάλληλη και να εφαρμοστεί πρέπει να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Ορισμένες
μέθοδοι εκπαίδευσης τις οποίες αναφέρουμε ενδεικτικά
είναι: η εκπαίδευση στη θέση εργασίας, η εκπαίδευση
μέσω πρακτικής εξάσκησης, η εκπαίδευση με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η εναλλαγή στις θέσεις
εργασίας, η προσωπική καθοδήγηση (μια συνεχής
διαδικασία εκπαίδευσης όπου ο άμεσος προϊστάμενος
δίνει οδηγίες τεχνικού χαρακτήρα, σχολιάζει την
συμπεριφορά του εργαζόμενου και τον ενημερώνει για
την πρόοδό του πάνω στη δουλειά), σεμινάρια,
διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κ.τ.λ..
Επιπρόσθετα, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ υπόψη από
τους εκπαιδευτές το γεγονός ότι απευθύνονται σε
ενήλικους εκπαιδευόμενους οι οποίοι έχουν ορισμένα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα
επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων είναι τα
παρακάτω: α) θέλουν να έχουν την ευθύνη για την
πορεία της μάθησής τους β) διαθέτουν γνώσεις και
εμπειρίες γ) έχουν διαμορφωμένες στάσεις και απόψεις
δ) έχουν υιοθετήσει τον δικό τους μαθησιακό τρόπο και
δ) έρχονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα με
συγκεκριμένες προσδοκίες (Κόκκος, 1999: 55-57).

εκπαιδευόμενους, κάποιων ερωτηματολογίων σχετικών
με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο τέλος του
προγράμματος, ή στην απλή, άτυπη πληροφόρηση και
την αναφορά αξιολογικών σχολίων από τους
εκπαιδευόμενους και τα στελέχη.
Ως αίτια για τη μη συστηματική εφαρμογή της
αξιολόγησης της εκπαίδευσης αναφέρονται τα
παρακάτω: α) κατά το στάδιο του σχεδιασμού, δεν
καθορίζεται με ακρίβεια το τι ακριβώς επιδιώκεται από
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, β) οι σχεδιαστές των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να είναι
ανεπαρκείς στο να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα
σχέδιο αξιολόγησης, γ) η έλλειψη επαρκών μέσων (π.χ.
εκπαιδευμένο
προσωπικό-αξιολογητές),
δ)
οι
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν ενδιαφέρονται να
αξιολογηθούν, ε) η λανθασμένη υποστήριξη της άποψης
ότι δεν επαρκεί χρόνος για αξιολόγηση.
Η επιχείρηση με την αξιολόγηση της εκπαίδευσης
θέλει να διαπιστώσει τα εξής:
• άξιζαν τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την
εκπαίδευση
• αξιοποιήθηκε πλήρως ο χρόνος των
εκπαιδευομένων
• ωφελήθηκαν οι συμμετέχοντες και μαζί με
αυτούς και η επιχείρηση
• επιτεύχθηκαν και κατά πόσο οι στόχοι της
εκπαίδευσης, έτσι όπως τέθηκαν από τους
οργανωτές της
• πρέπει να συνεχιστεί η επένδυση για
εκπαίδευση. (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή,
2002: 306-307).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Κ. (1993). Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας, Παν/μιο Πειραιά, Αθήνα
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Χ.
(1991).
Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινων πόρων,
Κανελλόπουλος, Αθήνα
ΚΑΤΣΑΛΗΣ,Α.(2001).
Εκπαίδευση
εκπαιδευτών, Κλειδάριθμος, Αθήνα
ΚΟΚΚΟΣ, A. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ.
Α΄, Πάτρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, Ν. (1999). Η ποιότητα
στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, Τόμος
εισηγήσεων συνεδρίου: Η ποιότητα στη διοίκηση
του ανθρώπινου δυναμικού, ECO-Q
ΚΩΤΣΙΔΑ,Τ. (2005). Πώς θα αναβαθμίσετε το
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: προτεινόμενες
ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
θέσης και της εικόνας του τμήματός σας, πρακτικά
8ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG,
22-23 Φεβρουαρίου 2005
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ. & ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν.
(2002). Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινων
πόρων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ. & ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν.
(2003). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Μπένος,
Αθήνα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Η αξιολόγηση αποτελεί το τελευταίο στάδιο κάθε
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δε νοείται ολοκληρωμένη
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς το στάδιο της
αξιολόγησης (Χυτήρης, 2001: 151-152).
Αξιολόγηση
της
εκπαίδευσης
ορίζεται
η
συστηματική συλλογή και εκτίμηση στοιχείων και
πληροφοριών που αφορούν την επίτευξη των
προκαθορισμένων
στόχων
ενός
εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Βασικός στόχος της αξιολόγησης της εκπαίδευσης
είναι να προσδιορισθεί η αποτελεσματικότητά της. Τα
τελευταία χρόνια γίνεται πολλή συζήτηση τόσο σε
επίπεδο επιχείρησης όσο και σε εθνικό ή κοινοτικό, για
την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και επενδύονται
τεράστια ποσά για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Αντίθετα
καταβάλλεται
λίγη
προσπάθεια για την συστηματική αξιολόγηση αυτών των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η μορφή αξιολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα
περιορίζεται
στη
συμπλήρωση
από
τους
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άρχισε με αυτά που έχουν,
χτίσε πάνω σε αυτά που έχουν.
Επιγραμματικά, αναφέρω κάποιες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης
στο χώρο του σχολείου:
1. Ο Διευθυντής με το σύλλογο διδασκόντων δίνει τη δέουσα προσοχή για την αισθητική του χώρου του
σχολείου.
2. Προωθεί καινοτόμα προγράμματα, που έχουν ως στόχο
την πολιτιστική ανάπτυξη της ζωής του σχολείου, σε
συνεργασία με το υπεύθυνο των Πολιτιστικών Θεμάτων
της Δ/νσης Α - Β/θμιας.
3. Δημιουργεί αίθουσα ‘Πολιτισμού’, όπου δημιουργούνται διάφορες ‘γωνιές’ για τη λογοτεχνία, τη θέατρο, τον
κινηματογράφο, την τεχνολογία, την επιστήμη, αλλά και
τον πολιτισμό των «άλλων».

Περίληψη
Είναι γνωστό, ότι μέσα από την εκπαίδευση ο νέος άνθρωπος προετοιμάζεται να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ευρύτερα αποδεκτές αξίες
και στάσεις, όλα τα επιτεύγματα, όλες τις γνώσεις που
έχουν κατακτηθεί, όλες δηλαδή τις διαστάσεις του πολιτισμού.
Στόχος του πολιτισμού στην εκπαίδευση είναι η δημιουργία ελεύθερων ανθρώπων με αξιοπρέπεια χωρίς
περιορισμούς και εμπόδια στη σκέψη και στην έκφραση,
γιατί η σημερινή τεχνολογία έχει ανοίξει απέραντες
δυνατότητες και η απειλή εξανδραποδισμού των ανθρώπων, με τις νέες μορφές υποδούλωσης γίνεται κάθε τόσο
και μεγαλύτερη.
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει αρμονική συνύπαρξη,
μη περιθωριοποίηση, σεβασμός της διαφορετικότητας,
συμπαράσταση και προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει συνειδητό πλησίασμα
της ανθρώπινης κατάκτησης¨ σημαίνει ότι η γνώση
προσεγγίζεται ως προϊόν της προσπάθειας του ανθρώπου
να καλυτερεύσει τη ζωή του, να επικοινωνήσει καλύτερα
με τους γύρω του, να μοιραστεί με άλλους τις αγωνίες του
και τα προβλήματά του.
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει επικοινωνία με τους
άλλους, όπως γράφει και ο Οδυσσέας Ελύτης στο «Άξιον
Εστί»:
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
και δε γίνεται μ’ αυτούς χωρίς, Εσύ
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις
η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ‘ναι
και να μείνει αυτή.1
αλλά και το παρακάτω κινέζικο ποίημα (ανωνύμου), συνοψίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τους Άλλους, πράγμα
που ισχύει απόλυτα και στην περίπτωσή μας.
Πήγαινε στους ανθρώπους, ζήσε ανάμεσά τους,
μάθε από αυτούς, αγάπησέ τους,
υπηρέτησέ τους, κάνε σχέδια μαζί τους,

Ι . ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέσα σε έναν κόσμο όλο και πιο ετερογενή, η πολιτισμική δημιουργία ανοίγει ένα πεδίο διαμεσολάβησης
σε διαφορετικούς ορισμούς της πραγματικότητας, προασπίζοντας την ταυτότητα και τη διαφορά ως σχέση συμβίωσης και αλληλοσυμπλήρωσης. Η Εκπαίδευση μπορεί
να αναδείξει αυτή τη δυνατότητα δίνοντας έμφαση στη
διδασκαλία μορφών του Πολιτισμού, με την προοπτική
οι διάφορες ταυτότητες να χρησιμοποιηθούν ως θετική
εμπειρία στη διάθεση του καθενός να κατανοεί.
Η
πολιτιστική δημιουργία είναι κατεξοχήν χώρος
που ενώνει πολιτισμούς και νοοτροπίες. Διαρρηγνύοντας
τα σύνορα του χρόνου και ευνοώντας ένα πνευματικό
ταξίδι στο παρελθόν, ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο
στους διαφορετικούς ορισμούς της πραγματικότητας,
προασπίζει την ταυτότητα και τη διαφορά ως σχέση
συμβίωσης και αλληλοσυμπλήρωσης ii.
Η
Εκπαίδευση μπορεί να αναδείξει αυτή τη δυνατότητα με την προοπτική οι διάφορες ταυτότητες να μεταβληθούν σε θετική εμπειρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά στη διάθεση του καθενός να κατανοεί. Η άρρηκτη σχέση ανάµεσα στον Πολιτισµό και
την Εκπαίδευση καθιστά επιτακτική και αυτονόητη την
ανάγκη να αναζητούµε διαρκώς νέους τρόπους µέσω
των οποίων ο Πολιτισµός, στις διάφορες εκδοχές του, να
µπορέσει να προσεγγίσει ολοένα και µεγαλύτερες κοινωνικές οµάδες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού άλλωστε
δεν εξαντλείται µόνο στη µετάδοση της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει επίσης να µεταλαµπαδεύει και να
εµπνέει αξίες. Και οι πολιτιστικές αξίες, ιδιαίτερα στη
χώρα µας, µία χώρα µε πλούσια πολιτισµική παράδοση,

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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οφείλουν να βρίσκονται ψηλά στη κλίµακα των προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.

Οι έφηβοι είναι εκείνοι που πέρα από τη συναισθηματική αστάθεια της ηλικίας τους, δέχονται πολύ πιο τραυματικά την απόρριψη, ενώ πολλές φορές ο αλλοδαπός
μαθητής κρατάει μια αμυντική στάση απέναντι στο άγνωστο γι’ αυτόν νέο περιβάλλον του σχολείου με αποτέλεσμα «…να αμφιβάλλει για τις ικανότητές του, για
την ποιότητα και την ποσότητα των γνώσεών του, που
μεταφέρει μαζί του από τη χώρα του (το λεγόμενο
«μορφωτικό του κεφάλαιο»), για την εικόνα που δίνει
στους υπόλοιπους συμμαθητές του, για το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις» (Νικολάου, Γ.
2000: 52). Όταν, μάλιστα το σχολικό περιβάλλον είναι
εχθρικό αυτό έχει αντίκτυπο στη μάθηση της Γλώσσας
στη χώρα υποδοχής και γενικότερα στη σχολική τους
επίδοση.

ΙΙ. Ο “ΑΛΛΟΣ”. Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΑΣ
α) Η διαπολιτισμική ετοιμότητα

Διαπολιτισμική ετοιμότητα θα ορίζαμε την επάρκεια
σε θεωρητικό επίπεδο, τις γνώσεις και την επιστημονική
κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει όσον αφορά τα θέματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αλλά και την ικανότητα να κάνει πράξη τις βασικές αρχές,
τα «αξιώματα» και τα παραδείγματα της διαπολιτισμικής
αγωγής.
Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ετοιμότητας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην: α) διαπολιτισμοποίηση των
περιεχομένων της διδασκαλίας και στη συσχέτιση με
τους διαφορετικούς πολιτισμούς στην τάξη και β) στη
μείωση των προκαταλήψεων, με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, που επιτρέπουν τη συνεργασία, την αυτοέκφραση
και την ενεργοποίηση των μαθητών.

Οι αλλοδαποί μαθητές υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες του επιπολιτισμού. Ο επιπολιτισμός είναι μια
συνεχής διαδικασία και ορίζεται ως η πολιτιστική μεταβολή που προέρχεται από τη συνεχόμενη και άμεση επαφή μεταξύ δυο διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων.
Είναι ένα φαινόμενο πολιτιστικής μεταβολής τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, κάτω από την
επίδραση ενός επικρατέστερου πολιτισμού. Σε κοινωνικό επίπεδο αναφέρεται στις αλλαγές που συντελούνται
στη δομή και στην οργάνωση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Για να επιτευχθεί ο επιπολιτισμός v των νέων ομάδων στη χώρα μας, θα πρέπει
να συμβάλλουν κοινωνικοί, πολιτικοί και εκπαιδευτικοί
παράγοντες. Απαιτείται η θεμελίωση και η εφαρμογή
κοινωνικών διαπολιτισμικών προγραμμάτων, τα οποία
θα καθορίσουν τα πλαίσια, τη στρατηγική και τις τακτικές που πρέπει να δραστηριοποιηθούν, για να επιτευχθεί
η «εναρμόνιση» των μεταναστών με τα πολιτισμικά και
εκπαιδευτικά πρότυπα της χώρας μας, ως χώρας υποδοχής.

Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισμικής
διάστασης της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διεθνή και
ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των πραγμάτων από διάφορες πλευρές
και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής ταυτότητας.
Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών δεν
περιορίζεται στο μορφωτικό κεφάλαιο που πρέπει απαραίτητα να έχει, αλλά στις δυνατότητες μετουσίωσης της
θεωρίας σε εξειδικευμένο διδακτικό σχεδιασμό και εμπλουτισμό των περιεχομένων με τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. Αποφασιστική σημασία δεν έχει η ποσότητα των περιεχομένων από άλλους πολιτισμούς, όσο
ο τρόπος της προσέγγισης, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, και η σχέση προς τον κυρίαρχο πολιτισμό
(Freire, P. 1977).

1.
Εναρμόνιση: είναι η τακτική κατά την οποία ο
μετανάστης διατηρεί την εθνική του ταυτότητα, αλλά
ταυτόχρονα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας
υποδοχής και αναπτύσσει σχέσεις με άτομα της ευρύτερης κοινωνίας.
2.
Αφομοίωση: το άτομο απορρίπτει την πολιτιστική του ταυτότητα και ενσωματώνεται στην κοινωνία
και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.
3.
Διαχωρισμός: το άτομο εμμένει στη διατήρηση
της εθνικής του ταυτότητας και απορρίπτει τα στοιχεία
του νέου πολιτιστικού χώρου καθώς και τις θετικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.
4.
Περιθωριοποίηση: είναι η ψυχολογική διεργασία με την οποία το άτομο χάνει την πολιτιστική και
ψυχολογική επαφή τόσο με την ομάδα από την οποία
προέρχεται όσο και με την ευρύτερη κοινωνία της χώρας
υποδοχής. Πανταζής, Σπ. Νάσαινας, Γ. Τσίγκα, Ε.
(2002). Πρακτικά από Π.Τ. .Ε. Πατρών και ΙΜΕΠΟ
2008.

β) Το προφίλ του αλλοδαπού μαθητή iii
Ένα βασικό πρόβλημα που ζητά λύση είναι η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων ώστε να μετασχηματισθούν σε διαπολιτισμικές. Η προσαρμογή όμως στο νέο
πολιτισμικό περιβάλλον, τους φέρνει σε αντίθεση με τη
χώρα καταγωγής με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
προσαρμοστούν εύκολα στη χώρα υποδοχής, με αποτέλεσμα «…το μεταναστόπουλo να βιώνει μια παράξενη
κατάσταση ανάμεσα στους γηγενείς συμμαθητές με τους
οποίους θέλει να είναι ίδιο και στην ομάδα που ασκεί
τον έλεγχο της παράδοσης και της καταγωγής, που δεν
είναι κατ’ ανάγκη η οικογένειά του, αλλά μπορεί να είναι η παροικία ή οι συγγενείς του στη χώρα προέλευσης
και του επιβάλλουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ζωής
και κώδικα συμπεριφοράς» iv(Νικολάου, Γ. 2000: 48-49).

γ) Οι σχέσεις σχολείου - μεταναστόπουλου και ο
ρόλος του εκπαιδευτικού
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Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή εμπλέκεται στις αιτίες
που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία του. Οι
κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης υποστηρίζουν, ότι οι
μαθητές που προέρχονται από υποβαθμισμένο κοινωνικό
και πολιτισμικό περιβάλλον ή όταν η οικογενειακή
κουλτούρα δεν τα βοηθά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, έχουν «πολιτισμική διαφορά», «πολιτισμικό έλλειμμα» ή «πολιτισμική απόσταση», με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση και
αποτυχία. Μελέτες της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης,
κατέδειξαν ότι το σχολείο αναπαράγει τις προϋπάρχουσες κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές με αποτέλεσμα η σχολική επιτυχία ή αποτυχία να έχει σχέση με το
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον του αλλοδαπού μαθητή (Νικολάου, Γ. 2000: 275 - 276).

Ο διευθυντής μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας επωμίζεται έργο απαιτητικό και σύνθετο, που παραπέμπει
κυρίως στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, στην
εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και στην επίβλεψη της φοίτησης των μαθητών και του έργου του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στη σημερινή, όμως, πολυπολιτισμική κοινωνία το
σχολείο καλείται να αποκτήσει νέο πρόσωπο και να καταστεί δυναμικό, καινοτόμο και ανοιχτό στη ζωή και την
κοινωνία. Κατά συνέπεια, και ο διευθυντής του καλείται
να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, να επιτελέσει
πολυσύνθετο έργο και να αναλάβει - σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς, μαθητές και φορείς της σχολικής ζωήςτο βάρος της υλοποίησης από εκπαιδευτική άποψη, του
σχολείου του Αύριο. Με αυτή την αντίληψη, κατά τη
διευθυντική του θητεία οφείλει:

Ερμηνεύοντας τις ανωτέρω έρευνες θα τονίζαμε ότι η
χαμηλή ή υψηλή επίδοση ερμηνεύεται με βάση κάποια
αιτία, χωρίς να αμφισβητείται η παρουσία της. Η διαφοροποίηση των επιδόσεων ανάμεσα στους μαθητές ως
γεγονός δεν αμφισβητείται. Όταν όμως αξιολογώ την
κοινωνική προέλευση των μαθητών μου, σημαίνει ότι
συστηματικά κάνω κοινωνικές διακρίσεις στο σχολείο,
επιφυλάσσοντας επιβραβεύσεις για τους μαθητές μιας
κοινωνικής κατηγορίας και ματαιώσεις για τους μαθητές
της άλλης. «Στο βαθμό που ο εκπαιδευτικός έμμεσα ή
άμεσα επηρεάζεται κατά την αξιολόγηση από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γονέων των αλλοδαπών μαθητών, έχουμε μπροστά μας μια καθαρή περίπτωση κοινωνικής διάκρισης. Εξυπακούεται ότι κάτι
τέτοιο συνιστά παραβίαση στοιχειωδών θεσμικών υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού, καθώς οι δείκτες της σχολικής επίδοσης είναι σαφώς προσδιορισμένοι και δεν
έχουν καμιά σχέση με τις άλλες ιδιότητες του μαθητή.
Πέραν όμως από αυτό, η αξιολόγηση της επίδοσης που
δεν είναι βασισμένη στους κλασικούς δείκτες της επίδοσης αλλά σε διαφορετικούς (π.χ. κοινωνική ταυτότητα,
φιλική σχέση, οικονομικό συμφέρον), εάν γίνει αντιληπτή από το μαθητή, οδηγεί στην καταστροφή της παιδαγωγικής σχέσης, η οποία εκφυλίζεται σε μια σχέση εξαπάτησης και εκβιασμού» (Γκότοβος, Αθ. 1997: 73-74).

1.
Να μη λειτουργεί ως απλός διεκπεραιωτής των
υποθέσεων της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί, αλλά
να έχει όραμα για αυτή, να θέτει στόχους για την αναβάθμισή της και να την οδηγεί στην εκπλήρωσή τους.
2.
Να είναι καθοδηγητής - εμψυχωτής των μελών
της σχολικής κοινότητας και να αποβλέπει στη διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος, που να διασφαλίζει τη
δραστηριοποίησή τους, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις,
σε ατμόσφαιρα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και
δημοκρατικού διαλόγου.
3.
Να ακολουθεί το συναινετικό μοντέλο λήψης
αποφάσεων και να μεριμνά για τη δόμηση και σταθερή
τήρηση κοινά αποδεκτών κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς και οργάνωσης της σχολικής ζωής. Στο
πλαίσιο αυτό, αφενός εξασφαλίζεται η ευταξία στο σχολικό χώρο και αφετέρου καλλιεργούνται η αυτοπειθαρχία, η υπευθυνότητα και οι δημοκρατικές αντιλήψεις
στους μαθητές.
4.
Να είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες
και να τις θεωρεί απαραίτητο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό και τη διευκόλυνση του διοικητικού και παιδαγωγικού έργου.
5.
Να θεωρεί το σχολείο ως οργανικό κομμάτι της
τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί φορείς κ.τλ., πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, αποτελούν κοινωνικές συνιστώσες για κάθε σχολική μονάδα.
Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη τη σύμπραξη όλων. Έτσι, ο διευθυντής σε συνεργασία με το
σύλλογο γονέων ή και με τις δημοτικές αρχές μπορεί να
οργανώνει ημερίδες για την τοπική κοινωνία και συναντήσεις με ειδικούς για θέματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, συμβουλευτικής ή να διευκολύνει τη λειτουργία
του σχολείου και ως Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων.
6.
Να υποστηρίζει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε γνωστικά πεδία της ειδικότητας τους, αλλά και
γενικότερα παιδαγωγικά ζητήματα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις του διδακτικού και γενικότερα παιδαγωγικού τους
έργου vii. Να θεωρεί σημαντική και τη δική του επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και παιδαγωγικής, γιατί η

Παρατηρώντας τις σχέσεις ανάμεσα στο εκπαιδευτικό
σύστημα και στις κοινωνικές διακρίσεις, μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ευαίσθητος και ευάλωτος σε θέματα ρατσισμού. Η εκπαίδευση αποδεικνύεται ένας στρατηγικής σημασίας χώρος
για την αντιμετώπιση της κοινωνικής διάκρισης, σε επίπεδο ιδεολογικό και επίπεδο σχολικών τίτλων, επειδή
ακριβώς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εκείνο που εκτός από τον παιδαγωγικό του ρόλο (μάθηση, κοινωνικοποίηση), αναλαμβάνει και άλλες λειτουργίες vi.

III. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
α) Ο ρόλος του διευθυντή σε μια σύγχρονη σχολική
μονάδα
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θέση του απαιτεί αυξημένα παιδαγωγικά και διοικητικά
προσόντα, διαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές που συντελούνται και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη
διοίκηση σχολικών μονάδων.
7.
Τέλος, να προσαρμόζει, τα παραπάνω στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μικροκοινωνίας όπου υπηρετεί, σεβόμενος την παράδοση, τη φυσιογνωμία και τη
δυναμική της, επιφέροντας τις απαραίτητες κάθε φορά
προσαρμογές στα δεδομένα της συνεχώς εξελισσόμενης
κοινωνικής πραγματικότητας και παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του έργου
της σχολικής μονάδας που διευθύνει.

δα με την καθοδήγηση του διευθυντή μπορεί να πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις, ή διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες πεδίου, μικρά project και ό,τι
άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός
έργου της.

Στη συνέχεια, ειδική αναφορά θα γίνει στη συμβολή
του διευθυντή στην πολιτιστική ανάπτυξη του χώρου
του σχολείου ώστε να βοηθήσει, στο μέτρο του δυνατού,
στην ομαλή ένταξη στη σχολική του μονάδα γηγενών
και αλλοδαπών μαθητών.

Ο
διευθυντής θα πρέπει να τα παρακολουθεί σε
όλα τα στάδια ανάπτυξής τους (από την επιλογή του
θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία, συλλογή, μελέτη και
ερμηνεία του υλικού, έως την παραγωγή και παρουσίαση έργου και την διαδικασία της αξιολόγησης) και γενικότερα να τα υποστηρίζει, θεωρώντας ότι συμβάλλουν
ιδιαίτερα στη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού σχολείου, όπου αναδεικνύονται και καλλιεργούνται οι ιδιαίτερες ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ερευνητική ικανότητα, η επικοινωνιακή δεξιότητα, ο δημοκρατικός διάλογος, η ελεύθερη έκφραση, η αισθητική απόλαυση και
η ουσιαστική ψυχαγωγία, ενός σχολείου που αξιοποιεί
τη δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας και υπηρετεί
πραγματικές ανάγκες των γηγενών και αλλοδαπών μαθητών.

Βασικός στόχος ενός σύγχρονου διευθυντή είναι να
δρομολογεί και να υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις όπως: η έκδοση μαθητικών περιοδικών και εφημερίδων, η
ανάπτυξη και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και οι μαθητές διοχετεύουν ενεργητικότητα και αποκτούν υπευθυνότητα και κοινωνική
ευαισθησία σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης με την
ενεργό συμμετοχή και των μαθητών της μειονότητας.
Έτσι, αυτές οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες διαγράφουν μια πορεία στο χρόνο και συντελούν στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας που καταγράφεται ως
ιστορία του σχολείου και συσπειρώνει όλους τους μαθητές γύρω από αυτό.

Επιπλέον θα πρέπει να στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα κοινωνικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής ή φυλετικής ιδιαιτερότητας των μαθητών, δηλαδή στην αναγνώριση της
διαφορετικής αφετηρίας και του διαφορετικού μορφωτικού κεφαλαίου που φέρουν, γεγονός που επιβάλλεται
και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας viii. Να φροντίζει, επίσης, και για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην αποδοχή των διαφορετικών ρυθμών μάθησης και την αξιοποίηση των
ιδιαίτερων ικανοτήτων – δεξιοτήτων όλων των μαθητών.
Επιγραμματικά, αναφέρουμε κάποιες προτάσεις που θα
βοηθήσουν στην κατεύθυνση της πολιτιστικής - πολιτισμικής ανάπτυξης στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα ο διευθυντής:

Θεωρούμε εδώ απαραίτητο να κάνουμε μια πιο αναλυτική αναφορά στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, όπως τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών θεμάτων, αλλά και
τα προγράμματα: eTwinning, Comenius και Leonardo da
Vinci, τα οποία, παρότι συνδέονται με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα, διαφοροποιούνται από τη συμβατική διδασκαλία, εφόσον δεν αποτελούν τυπικό μάθημα9. Πρόκειται για οργανωμένες συλλογικές δραστηριότητες με
βιωματικό χαρακτήρα που βασίζονται στις αρχές της
διεπιστημονικής θεώρησης και της διαθεματικότητας,
της μαθητοκεντρικής γνώσης, της σύγχρονης διδακτικής
μεθοδολογίας, της

1.
Σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων δίνει τη δέουσα προσοχή για την αισθητική του χώρου του
σχολείου.
2.
Προωθεί καινοτόμα προγράμματα, που έχουν
ως στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη της ζωής του σχολείου, σε συνεργασία με το υπεύθυνους των Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσεων Α - Β/θμιας.
3.
Δημιουργεί αίθουσα "Πολιτισμού", όπου δημιουργούνται διάφορες "γωνιές" για τη λογοτεχνία, το
θέατρο, τον κινηματογράφο, την τεχνολογία, την επιστήμη, αλλά και τον πολιτισμό των «άλλων».
4.
Φροντίζει για την προβολή της δουλειάς του
σχολείου και την επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον.
5.
Έχει σταθερή επικοινωνία με όλους τους γονείς
και ιδιαίτερα με τους αλλοδαπούς.
6.
Διευκολύνει επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικούς, όπως: μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, επιστημονικά κέντρα, εργοστάσια, βιότοπους, αρχαιολογικούς
χώρους κ.λπ.

β) Ο ρόλος του διευθυντή στην πολιτιστική ανάπτυξη της σχολικής του μονάδας

Ο
διευθυντής αναγνωρίζοντας τη σημασία και αναγκαιότητα των δράσεων αυτών οφείλει να διευκολύνει
τη συνεργασία της παιδαγωγικής ομάδας (εκπαιδευτικοί
- μαθητές) με διάφορους φορείς. Οι φορείς που αναφέρονται μπορεί να είναι Κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί,
τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικά ιδρύματα και σύλλογοι, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά. Με τους φορείς αυτούς η παιδαγωγική ομά-
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7.
Ενθαρρύνει το σύλλογο διδασκόντων για την
ανάληψη ανάλογων δραστηριοτήτων και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης με την
ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών.
8.
Οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, όπως: σύλλογο γονέων, πολιτιστικό
σύλλογο, μορφωτικά ιδρύματα, κλπ.
9.
Φροντίζει για τη δημιουργία ενός ευχάριστου
και δημιουργικού κλίματος μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών έτσι, ώστε το σχολείο να γίνει χώρος ευχάριστος, χαρούμενος και δημιουργικός για το μαθητή και το
δάσκαλο, χώρος όπου θ’ ανθίζει με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας ο μύθος, η φαντασία τ’ όνειρο.
10. Ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για το
“Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης” του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου που αφορά τον τρόπο διασύνδεσης του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος των περισσοτέρων
μαθημάτων με τις Τέχνες και τον Πολιτισμό ix.

και δε γίνεται μ’ αυτούς χωρίς, Εσύ Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις
η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ‘ναι και να
μείνει αυτή. x
Πήγαινε στους ανθρώπους, ζήσε ανάμεσά τους, μάθε
από αυτούς, αγάπησέ τους, υπηρέτησέ τους, κάνε σχέδια
μαζί τους, άρχισε με αυτά που έχουν, χτίσε πάνω σε αυτά που έχουν.. xi
Τέλος, στη βυζαντινή υμνογραφία και ο Χριστός παρουσιάζεται ως Ξένος που από βρέφος ως ξένος xii φιλοξενήθηκε στον κόσμο, ως ξένος θανατώθηκε αν και ήξερε να φιλοξενεί τους ξένους. Το ιδιόμελο ποίημα (στιχηρόν) του Γεωργίου Ακροπολίτου xiii “Τον ήλιον κρύψαντα” ή όπως είναι πιο γνωστό “Δος μοι τούτον τον Ξένον” xiv. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα και ας δούμε το
ποίημα σε πρωτότυπο αλλά και σε μια έμμετρη μετάφραση.

ΣΥΝΟΨΗ

Στο πρωτότυπο

Είναι γνωστό, ότι μέσα από την εκπαίδευση ο νέος
άνθρωπος προετοιμάζεται να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ευρύτερα αποδεκτές αξίες
και στάσεις, όλα τα επιτεύγματα, όλες τις γνώσεις που
έχουν κατακτηθεί, όλες δηλαδή τις διαστάσεις του πολιτισμού. Τα Πολιτιστικά Προγράμματα είναι δυνατόν να
αναπτυχθούν σε διάφορους θεματικούς άξονες: θεατρικό, μουσικό, χορευτικό, εικαστικό εργαστήριο, μαθητικός τύπος, λέσχη φωτογραφίας, θέματα πολιτιστικής
κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας, κινηματογραφική
λέσχη κ.λπ. Στόχος του πολιτισμού στην εκπαίδευση
είναι η δημιουργία ελεύθερων ανθρώπων με αξιοπρέπεια
χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στη σκέψη και στην
έκφραση, γιατί η σημερινή τεχνολογία έχει ανοίξει απέραντες δυνατότητες και η απειλή εξανδραποδισμού των
ανθρώπων, με τις νέες μορφές υποδούλωσης γίνεται
κάθε τόσο και μεγαλύτερη. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι:

Τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας και το καταπέτασμα του ναού διαρραγέν τω του Σωτήρος θανάτω, ο
Ιωσήφ θεασάμενος προσήλθε των Πιλάτω και καθικετεύει λέγων: "Δός μοι τούτον τον ξένον,
Τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω. Δος
μοι τούτον τον ξένον, ον ομόφυλοι, μισούντες θανατούσιν ως ξένον. Δος μοι τούτον τον ξένον, ον ξενίζομαι
βλέπειν του θανάτου τον ξένον. Δος μοι τούτον τον ξένον, όστις οίδε ξενίζειν τους πτωχούς και τους ξένους.
Δος μοι τούτον τον ξένον, Ον Εβραίοι τω φθόνω απεξένωσαν κόσμω.
Δος μοι τούτον τον ξένον, ίνα κρύψω εν τάφω, ος ως
ξένος ουκ έχει την κεφαλήν πού κλίνη.
Δος μοι τούτον τον ξένον, ον η μήτηρ ορώσα νεκρωθέντα εβόα: "Ω Υιέ και Θεέ μου, ει και τα σπλάχνα τριτρώσκομαι και καρδίαν σπαράττομαι νεκρόν σε καθορώσα αλλά τη ση αναστάσει θαρρούσα μεγαλύνω".
Και τούτοις τοις λόγοις δυσωπών τον Πιλάτον ο ευσχήμων λαμβάνει του Σωτήρος το σώμα, ο και φόβω εν
σινδόνι ενειλήσας και σμύρνη, κατέθετο εν τάφω τον
παρέχοντα πάσι ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος.

•
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει αρμονική
συνύπαρξη, μη περιθωριοποίηση, σεβασμός της διαφορετικότητας, συμπαράσταση και προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
•
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει συνειδητό
πλησίασμα της ανθρώπινης κατάκτησης¨ σημαίνει ότι η
γνώση προσεγγίζεται ως προϊόν της προσπάθειας του
ανθρώπου να καλυτερεύσει τη ζωή του, να επικοινωνήσει καλύτερα με τους γύρω του, να μοιραστεί με τους
συνανθρώπους του τις αγωνίες του και τα προβλήματά
του.
•
Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει επικοινωνία
με τους "άλλους" όπως αναφέρει ο Οδυσσέας Ελύτης
στο «Άξιον Εστί», ο κινέζος ανώνυμος ποιητής και η
βυζαντινή υμνογραφία:

Σε έμμετρη μετάφραση xv
Τον ήλιο που σκοτίστηκε, τις πέτρες που ραγίσαν, όταν επάνω στο Σταυρό τα θεία μάτια κλείσαν ο Ιωσήφ
κοιτάζοντας με θαυμασμό και δέος μπρός στον Πιλάτο
έρχεται για το ύστατο το χρέος. «Σε ικετεύω -του μιλάειδός μου τούτον τον ξένο δός μου ετούτον τον νεκρό που
βλέπω σταυρωμένοσαν ξένο βρέφος οι άνθρωποι στον
κόσμο τον δεχτήκαν σαν ξένο τον θανάτωσαν, γιατί τον
εμισήσαν.

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
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Τον θάνατο όταν εννοώ, τρέμω κι άναυδος μένω• σε
ικετεύω, Άρχοντα, δός μου τούτον τον ξένο. Εκείνον
που ευεργέτησε τον κάθε πονεμένο, Εκείνον που αγκάλιασε κάθε φτωχό και ξένο. Δεν είχε τόπο εδώ στη γη
την κεφαλή να γείρει κι οι Εβραίοι του έδωσαν να πιει
του Πάθους το ποτήρι. Γι΄ αυτό ζητώ το σώμα Του, το
ταλαιπωρημένο για να το θάψω, Άρχοντα, δός μου τούτον τον Ξένο».

i

Στο πλαίσιο της σύγχρονης γλωσσικής επικοινωνίας,
καθίσταται συχνά αναγκαία η διάκριση ανάμεσα στον
πνευματικό πολιτισμό ή κουλτούρα (culture στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, Kultur στα Γερμανικά) και τον υλικό
ή τεχνολογικό πολιτισμό (civilization στα Αγγλικά, civilisation στα Γαλλικά και Zivilisation στα Γερμανικά). Στο
ίδιο πλαίσιο, παρατηρείται η τάση να γίνεται διάκριση
μεταξύ των επιθέτων πολιτισμικός και πολιτιστικός,
ώστε να εκφραστεί η λεπτή διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό ως πνευματικό μέγεθος ή αφηρημένη έννοια και τον
πολιτισμό ως πράξη, ως σύνολο δραστηριοτήτων που
ικανοποιούν πνευματικές ή καλλιτεχνικές αναζητήσεις.
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1.

Εναρμόνιση: είναι η τακτική κατά την οποία ο
μετανάστης διατηρεί την εθνική του ταυτότητα,
αλλά ταυτόχρονα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι
της χώρας υποδοχής και αναπτύσσει σχέσεις με
άτομα της ευρύτερης κοινωνίας.

2.

Αφομοίωση: το άτομο απορρίπτει την πολιτιστική του ταυτότητα και ενσωματώνεται στην
κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.

3.

Διαχωρισμός: το άτομο εμμένει στη διατήρηση
της εθνικής του ταυτότητας και απορρίπτει τα
στοιχεία του νέου πολιτιστικού χώρου καθώς
και τις θετικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.

4.

Περιθωριοποίηση: είναι η ψυχολογική διεργασία με την οποία το άτομο χάνει την πολιτιστική και ψυχολογική επαφή τόσο με την ομάδα από την οποία προέρχεται όσο και με την
ευρύτερη κοινωνία της χώρας υποδοχής. Πανταζής, Σπ. Νάσαινας, Γ. Τσίγκα, Ε. (2002).
Πρακτικά από Π.Τ. .Ε. Πατρών και ΙΜΕΠΟ
2008.

Ε. Τσίγκα “Η εκπαιδευτική ανισότητα στο σύγχρονο
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Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πρόοδο Ρομά μαθητών στην
Ελλάδα
Δρ Γκόφα Παναγιώτα
Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους

tion: A Qualitative Investigation of Educational Success’
[«Έλληνες Ρομά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μία Ποιοτική
Μελέτη της Εκπαιδευτικής Επιτυχίας»] που κατατέθηκε το 2016
στο King’s College London και η οποία εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Περίληψη
Στην Ελλάδα, παρά την εφαρμογή προγραμμάτων που εστιάζουν στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, σχετικές έρευνες δείχνουν πως πολλοί Ρομά μαθητές εξακολουθούν να φοιτούν ελλιπώς στο σχολείο καθώς και να το εγκαταλείπουν πρόωρα. Σε αντίθεση
με τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη στρέφει το ερευνητικό ενδιαφέρον σε περιπτώσεις Ελλήνων Ρομά που έχουν
ακολουθήσει επιτυχημένες εκπαιδευτικές διαδρομές. Ειδικότερα, ελήφθησαν συνεντεύξεις από είκοσι Έλληνες Ρομά φοιτητές προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες
που συνέβαλαν στην εκπαιδευτική τους πρόοδο και την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα
εισήγηση εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο που, σύμφωνα
με τους συμμετέχοντες, διαδραμάτισαν δάσκαλοι και καθηγητές στην δική τους εκπαιδευτική πορεία. Θεωρητικές
έννοιες του Bourdieu πλαισιώνουν την παρούσα έρευνα
καθώς από τα ποιοτικά δεδομένα που περιλαμβάνονται
προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν πηγές πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου για τους Ρομά μαθητές
τους. Επιλογικά, τονίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά ζητήματα.

Θεωρητική Προσέγγιση
Τον Bourdieu απασχολούσε ο τρόπος με τον οποίο
αναπαράγονταν οι ανισότητες στην κοινωνία και αναφέρθηκε στα παιδιά εργατικής τάξης που η εκπαιδευτική
τους πρόοδος περιορίζονταν από το κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρό τους. Ο ρόλος που παίζουν στη
μαθητική πρόοδο χαρακτηριστικά όπως το ταξικό υπόβαθρο, οι πολιτισμικές γνώσεις και η εξοικείωση με το
σύστημα περιγράφονται από τον Bourdieu ως μορφές
κεφαλαίου (Bourdieu, 2004). Για τον Bourdieu, η μαθητική πρόοδος συνδέεται με το πολιτισμικό κεφάλαιο των
μαθητών, το οποίο κυρίαρχα μεταδίδεται στο οικογενειακό περιβάλλον (Reay, 2004). Με τον όρο «πολιτισμικό
κεφάλαιο» ο Bourdieu αναφερόταν σε μακροχρόνιες
προδιαθέσεις του σώματος και του πνεύματος (εγγενής,
εσωτερικευμένη μορφή), την πρόσβαση σε πολιτιστικά
αγαθά, όπως βιβλία και υλικά (εξαντικειμενικοποιημένη
μορφή) και τους εκπαιδευτικούς τίτλους (θεσμοποιημένη μορφή) (Bourdieu, 2004). Επιπλέον, ο Bourdieu αναφέρθηκε στη συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου στην
εκπαιδευτική πρόοδο των μαθητών. Με τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» γίνεται αναφορά σε ένα δίκτυο σχέσεων
αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα (Bourdieu and Wacquant, 1992). Στην
παρούσα εισήγηση, αξιοποιώ τις παραπάνω έννοιες για
να περιγράψω το πώς οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως
πηγές πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου για τους
ερευνητικούς συμμετέχοντες (Bourdieu, 2004).

.

Εισαγωγή
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας
και ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν συμβάλει στη βελτίωση πτυχών της εκπαίδευσης των Ρομά, ωστόσο, σημαντικές δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Στον ελλαδικό χώρο καταγράφονται βασικά προβλήματα σχετικά με την εκπαίδευση των Ρομά όπως η σχολική διαρροή, η ελλιπής φοίτηση, η χαμηλή επίδοση και τα περιστατικά διάκρισης εις βάρος τους (Βεργίδης, 1997•
Μαυρομμάτης, 2008• Kostouli & Mitakidou, 2009 • Nikolaou, 2009• Dragonas, 2012).

Μεθοδολογική Προσέγγιση
Η παρούσα εισήγηση βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της διδακτορικής μου έρευνας που μελέτησε είκοσι περιπτώσεις
Ελλήνων Ρομά που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία σημαντική δυσκολία που αντιμετώπισα
στο πεδίο ήταν ο εντοπισμός ερευνητικών συμμετεχόντων, κάτι που επιτεύχθηκε με τη συμβολή ακαδημαϊκών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, οι πρώτοι συμμετέχοντες με
οδήγησαν σε επόμενους πιθανούς συμμετέχοντες μέσω
της δειγματοληψίας χιονοστιβάδας (Flick, 2009). Διεξήγαγα σε βάθος συνεντεύξεις με είκοσι συμμετέχοντες
που παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:2

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται σε δεδομένα από τη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο ‘Greek Roma in Higher Educa-
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Όνομα
Αθηνά
Αλκμήνη
Αντιγόνη
Δημοσθένης
Έκτορας
Ηλέκτρα
Θεαγένης
Θεαίτητος
Ιάσων
Ιπποκράτης
Ισμήνη
Ιφιγένεια
Ιφικλής
Λαέρτης
Μιλτιάδης
Νέστορας
Πάρις 20
Πάτροκλος
Περικλής
Πυλάδης

Ηλικία Πεδίο Σπουδών
35
Νοσηλευτική
25
Φιλολογία
25
Πολιτικές Επιστήμες
20
Μηχανική
25
Οικονομικά
20
Φιλολογικές Σπουδές
20
Μηχανική
35
Θεολογία
30
Μετάφραση
50
Ιατρική
25
Οικονομικά
35
Νομική
25
Οικονομικά
30
Νομική
40
Βιολογία
55
Κοινωνιολογία
Οικονομικά
25
Οικονομικά
25
Κοινωνική Διοίκηση
20
Κοινωνική Ανθρωπολογία

μικά γνωρίσματα όπως το πείσμα, η υπομονή και η επιμονή, η διάθεσή τους για σκληρή δουλειά που σύμφωνα
με την εκτίμησή τους βοήθησαν την εκπαιδευτική τους
διαδρομή.
Οι παραπάνω παράγοντες παρουσιάζονται ξεχωριστά
στα πλαίσια της ανάλυσής μου αλλά τις περισσότερες
φορές συγχρόνως βοήθησαν τους συμμετέχοντες. Στα
πλαίσια της παρούσας εισήγησης, θα εστιάσω στους
σχολικούς παράγοντες και ειδικότερα στον ρόλο των
εκπαιδευτικών στην επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή
των συμμετεχόντων.
Σύμφωνα με δεκαεπτά συμμετέχοντες, ο ρόλος των
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική τους διαδρομή ήταν
καθοριστικός. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για ποικίλους
τρόπους υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς σε συναισθηματικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Ενδεικτικά,
αναφέρθηκαν σε εκπαιδευτικούς που:
τους παρείχαν ενθάρρυνση και εμψύχωση.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, κάποιοι εκπαιδευτικοί
προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν παραπάνω επειδή
αναγνώριζαν τις πρόσθετες δυσκολίες που εκείνοι αντιμετώπιζαν λόγω της ρόμικης καταγωγής τους
τους συμβούλευσαν να φοιτήσουν στο ολοήμερο σχολείο ή και σε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας
προκειμένου να βοηθηθούν σε γνωστικό επίπεδο.
τους υποστήριξαν σημαντικά σε περιστατικά
διακρίσεων εναντίον τους στο σχολείο λόγω της ρόμικης
καταγωγής του (ενδεικτικά περιστατικά διηγήθηκαν ο
Θεαγένης και η Αθηνά)
επικοινώνησαν με τους γονείς τους και τους ενθάρρυναν να επιτρέψουν τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους σε υψηλότερες βαθμίδες.

Πίνακας 1. Ερευνητικοί Συμμετέχοντες
Ο πίνακας παρουσιάζει τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων,
στρογγυλοποιημένη την ηλικίας τους και το πεδίο των σπουδών
τους.

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ευρήματα που
συνδέονται με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της διατριβής μου που αφορούσε στην ανάδειξη των παραγόντων που συνέβαλαν στην εκπαιδευτική επιτυχία των
συμμετεχόντων. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στον ρόλο
που διαδραμάτισαν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική
επιτυχία των συμμετεχόντων.

Σε μερικές περιπτώσεις η συμβολή των εκπαιδευτικών ήταν καίρια σε κρίσιμες περιόδους και γεγονότα.
Χαρακτηριστικά, η Αλκμήνη και ο Περικλής, παρόλο
που ήταν πολύ καλοί μαθητές, σκέφτονταν να μη συνεχίσουν στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και να κινηθούν προς τεχνικά επαγγέλματα. Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών ήταν σημαντική στην περίπτωσή
τους καθώς ενθάρρυναν τους γονείς τους να υποστηρίξουν τη μετάβαση των παιδιών από το Γυμνάσιο στο
Γενικό Λύκειο και να θέσουν ακαδημαϊκούς στόχους.
Μία ακόμη ενδεικτική περίπτωση ήταν εκείνη του Πάτροκλου, ο οποίος μίλησε για τον Καθηγητή Οικονομικών στο Επαγγελματικό Λύκειο που τον ενθάρρυνε να
σπουδάσει το αντικείμενο αυτό και του έδωσε σχετικές
ιδέες και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.
Άξιες ειδικής αναφοράς είναι και οι δύο περιπτώσεις
που ακολουθούν όπου ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε καθηγητές τους με ιδιαίτερη συγκίνηση. Η
Αλκμήνη ξεχώρισε μία φιλόλογό της στα μαθήματα κατεύθυνσης η οποία στην Γ΄ Λυκείου της έδωσε ένα δώρο
και της ευχήθηκε «Καλή επιτυχία». Η Αλκμήνη τόνισε
πως θυμόταν αυτήν τη σκηνή κάθε φορά που δυσκολευόταν στην προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων και αντλούσε δύναμη από τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και την πίστη της στις δυνατότητες της Αλκμήνης. Αναγνώρισε ως τόσο σημαντική τη συνεισφορά
της εκπαιδευτικού στην πορεία της που την προσκάλεσε

Αποτελέσματα - Συζήτηση
Η θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων (Strauss &
Corbin, 1998) ανέδειξε τους ακόλουθους πέντε παράγοντες ως βασικούς για την εκπαιδευτική πρόοδο των Ρομά συμμετεχόντων:
Α) Ο παράγοντας Σπίτι/Οικογένεια συνοψίζει τη στήριξη που δέχονταν από την οικογένειά τους οι συμμετέχοντες τόσο σε επίπεδο υλικό (κοινωνικο-οικονομικό
υπόβαθρο) όσο και σε επίπεδο ενθάρρυνσης και υψηλών
εκπαιδευτικών προσδοκιών.
Β) Οι Σχολικοί Παράγοντες αναφέρονται σε πρόσωπα
και φορείς του σχολικού περιβάλλοντος που συνέβαλαν
στην εκπαιδευτική πρόοδο των Ρομά μαθητών.
Γ) Ομάδες και φορείς από την ευρύτερη κοινότητα
αναφέρθηκαν ως βοηθητικοί παράγοντες.
Δ) Πολλοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον τόπο
στον οποίο μεγάλωσαν ως παράγοντα που επηρέασε την
εκπαιδευτική τους διαδρομή (π.χ. αν μεγάλωσαν σε Ρομά ή μη Ρομά περιοχές, αν μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα
όπου υπήρχε φιλική ή εχθρική στάση απέναντι στους
Ρομά).
Ε) Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί πως
κάποιοι συμμετέχοντες έδωσαν μεγάλη έμφαση σε ατο-
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στην αποφοίτησή της και η εκπαιδευτικός βρέθηκε εκεί
για να τη συγχαρεί από κοντά και να τη χειροκροτήσει.

οργανωμένα στα πλαίσια του επαγγελματικού τους ρόλου ούτε στα πλαίσια κάποιας εκπαιδευτικής παρέμβασης, αλλά κυρίως λειτούργησαν ατομικά, ως ευαίσθητοι,
καλόκαρδοι, βοηθητικοί άνθρωποι που υπερέβαλαν τα
όρια του επαγγελματικού ρόλου τους και βοήθησαν τους
Ρομά μαθητές τους. Συγχρόνως δείχνει πως πιθανά αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις καθώς τις περισσότερες
φορές δεν εμφανίζονται ανάλογες συμπεριφορές από
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Ρομά μαθητές. Ενδεικτικά, έρευνες που καταγράφουν αισθήματα εχθρότητας
εκπαιδευτικών απέναντι σε Ρομά μαθητές (Nikolaou,
2009) ενώ η εκπαίδευση/κατάρτιση των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε ανάλογα θέματα χαρακτηρίζεται ως ελλιπής
(Χατζησαββίδης, 2007• Μαυρομάτης, 2008) και δεν
οδηγεί σε ανάλογη υποστήριξη των Ρομά μαθητών τους.
Ωστόσο, φαίνεται πως όταν παρέχεται στήριξη σε Ρομά
μαθητές από τους εκπαιδευτικούς, αυτό μπορεί να έχει
ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στην ακαδημαϊκή πορεία
τους. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην
Ελλάδα σε διαπολιτισμικά ζητήματα (Palaiologou &
Faas, 2012), κάτι που ήδη προτάσσεται ως μέσο για την
ενίσχυση της εκπαιδευτικής προόδου των Ρομά και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (Council of the European Union,
2013 • FRA, 2014).

Ανάλογης σημασίας ήταν μια ιστορία που διηγήθηκε
ο Πυλάδης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον Λυκειάρχη στο σχολείο του που τον ενθάρρυνε να ολοκληρώσει το Λύκειο και να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Αυτός ο άνθρωπος για μένα, θα τον έχω ανεξίτηλα
χαραγμένο, πρώτα στην καρδιά μου, και μετά στο μυαλό
μου… Θα ’χω να λέω γι’ αυτόν τον άνθρωπο… μέχρι να
πεθάνω… Γιατί ήταν απ’ τους πρώτους ανθρώπους που
με στήριξε … μου έδωσε το κίνητρο, που μου έδωσε
στήριγμα… για να φτάσω μέχρι εδώ. Μου είπε «Εσύ
πρέπει να είσαι ο κρίκος, ο διαμεσολαβητής… Γι’ αυτό
πρέπει να συνεχίσεις»…
Μάλιστα, λόγω της κινητικής αναπηρίας του Πυλάδη,
ο Λυκειάρχης τον ενημέρωσε για την ειδική κατηγορία
με την οποία τελικά γράφτηκε στο ΑΕΙ όπου φοιτά.
Πρόσφατα αυτός ο καθηγητής πέθανε. Ο Πυλάδης επισκέφθηκε τη σύζυγό του για να τη συλλυπηθεί και εκείνη του έδωσε έναν φάκελο με 500 ευρώ που ο καθηγητής είχε ετοιμάσει ως δώρο για τον Πυλάδη για τα πρώτα του έξοδα στο πανεπιστήμιο.
Σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες, η επίδραση
των εκπαιδευτικών στους Ρομά μαθητές είναι μεγάλη
καθώς συχνά είναι οι μόνοι μορφωμένοι άνθρωποι με
τους οποίους έρχονται σε επαφή. Για τον λόγο αυτό,
λειτουργούν ως πηγή πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου για τους Ρομά μαθητές (Bourdieu, 2006), ενώ
σύμφωνα με την Ηλέκτρα, είναι οι μόνοι που μπορούν
να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην πορεία μαθητών που
προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα:
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Ζούμε ... σε μια περιοχή, που … το μορφωτικό επίπεδο είναι
πάρα πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό και… δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με (μορφωμένους) ανθρώπους. Οι μόνοι, ας πούμε, που είχα άμεση επαφή μαζί τους, ήταν οι καθηγητές μου και οι δάσκαλοί μου, που απ’ το Δημοτικό κιόλας μου
έχουν εμφυτεύσει πράγματα που ακόμα, ακόμα τα θυμάμαι και
τα κρατάω. Είναι οι μόνοι άνθρωποι, νομίζω, που μπορούν να
βοηθήσουνε παιδιά από τόσο χαμηλές τάξεις (;)
εεε… Τσιγγάνοι, Μουσουλμάνοι… Είναι οι Πομάκοι αυτοί,
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όλα τα παιδιά, μειονότητες…

Συμπερασματικά
Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν τον σημαντικό
ρόλο που οι εκπαιδευτικοί διαδραμάτισαν στην εκπαιδευτική διαδρομή Ελλήνων Ρομά μαθητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένοι
εκπαιδευτικοί παρείχαν συμβουλές και υποστήριξη προς
τους μαθητές τους σε πρακτικό γνωστικό επίπεδο αλλά
και σε επίπεδο ενθάρρυνσης, ενώ συγχρόνως λειτούργησαν για εκείνους ως πηγές πολιτισμικού και κοινωνικού
κεφαλαίου (Bourdieu, 2006). Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με έρευνες που αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο
που οι εκπαιδευτικοί παίζουν στην ακαδημαϊκή πορεία
των μαθητών τους (Tenenbaum et al., 2001; Rhamie &
Hallam, 2002; Vandevoort et al, 2004; Byfield, 2008;
Hoskins, 2012). Ωστόσο, χρειάζεται να επισημανθεί πως
οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν ενέργειες
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Η συμβολή του συναισθήματος στην παιδαγωγική σχέση
Παναγάκη Κωνσταντίνα
Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης
Περίληψη

Έχει διαπιστωθεί ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις
είναι ουσιώδεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι τελευταίοι χρειάζονται ένα θετικό ψυχοσυναισθηματικό
κλίμα που να ευνοεί τη μάθηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί
επιθυμούν να εργάζονται και να δημιουργούν σε ένα
φιλικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Υπογραμμίζεται ότι τούτη η δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσα στο πλαίσιο της τάξης, δεν ευνοεί μόνο την
προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά συμβάλλει
επίσης στη δημιουργία καλύτερου συναισθηματικού
κλίματος και στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και
μάθηση.

Σήμερα, με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας βεβαιώνεται ότι η παιδαγωγική σχέση που
συντελείται στα πλαίσια ενός θεσμικά οργανωμένου χώρου, αποτελεί το περίγραμμα μέσα στο οποίο εντάσσονται
οι ενέργειες των μετεχόντων στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση και ότι από αυτήν εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η
επιτυχία της αγωγής και της μάθησης. Κάθε ενέργεια στη
σχολική τάξη φαίνεται να είναι γνωστικά και συγκινησιακά-συναισθηματικά σημασιοδοτημένη και συνεπώς κάθε
φορά στέλνει στον «παιδαγωγούμενο» το αντίστοιχο μήνυμα.
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να θιγούν οι
πρακτικές του συναισθηματικά νοήμονα δασκάλου και ο
τρόπος διάχυσής τους στη σχολική πραγματικότητα, ώστε
σύμφωνα με τους παιδαγωγικά διακηρυγμένους στόχους
του Σχολείου, να καταστούν οι μαθητές ισορροπημένες
προσωπικότητες, για να μπορούν να διοχετεύουν δημιουργικά όλο το δυναμικό τους απόθεμα.

Αυτή η σύζευξη της γνωστικής αλλά και συναισθηματικής διάστασης στην παιδαγωγική διαδικασία διαγράφει την ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο άτομο να ελέγχει, να κατευθύνει τη συναισθηματική του έκφραση, να οργανώνει τη συμπεριφορά του
και να προσανατολίζει συνειδητά τον εαυτό του σε κοινωνικά αποδεκτές και επιθυμητές συμπεριφορές. Να
αποκτά, με άλλα λόγια, συναισθηματική και κοινωνική
επάρκεια. Τελικά, ο κοινωνικά και συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται επιτυχώς προσωπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, αντιμετωπίζει με ευελιξία τις εκάστοτε καταστάσεις,
επιλύει προβλήματα και λαμβάνει αποφάσεις. Γι’ αυτό
και την τελευταία εικοσαετία, η ανάδυση νέων προκλήσεων στο σχολείο, φέρνει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η
συναισθηματική αγωγή θεωρείται πως μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στη σχέση του με την τάξη και με τον εαυτό του.
Μπορεί να βοηθήσει το άτομο στην προσωπική του εξέλιξη και αυτοπραγμάτωση και να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον δράσης, όπου δάσκαλος και μαθητές συναντιούνται στο κοινό ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους για το διδασκόμενο αντικείμενο και διατηρούν έναν δεσμό αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης.

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική σχέση, πρακτικές επικοινωνίας, συναίσθημα-συναισθηματική νοημοσύνη, εξέλιξη-αυτοπραγμάτωση.

Εισαγωγή
Όταν αναφερόμαστε στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο
κάθε βαθμίδας ακούγονται συχνά προβληματισμοί για
την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, των διδακτικών μεθόδων και γενικότερα του έργου
της αγωγής. Παρά το γεγονός της αναγνώρισης της συμβολής του φυσικού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική
διαδικασία, εντούτοις, το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο, παίζει
καθοριστικό ρόλο καθώς σχετίζεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαθησιακού κλίματος, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στις υφιστάμενες παιδαγωγικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές επηρεάζονται από την ποιότητα
της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ παιδαγωγού
και παιδαγωγούμενων.

Ο προβληματισμός της παρούσας εισήγησης αφορά
στα εξής σημεία:
Στη συνάρτηση της παιδαγωγικής σχέσης με την επιτυχημένη διαδικασία αγωγής και μάθησης στο σχολείο.

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Στον ρυθμιστικό ρόλο του συναισθήματος στην παιδαγωγική επικοινωνία για την επιτυχή προσαρμογή του
μαθητή στο σχολικό περιβάλλον και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητάς του.
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Στην προσφορά του συναισθηματικά ευφυή εκπαιδευτικού στο σύνολο των παιδαγωγικών σχέσεων και
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στο παρεχόμενο έργο της εκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα.

ρος ενός προδιαγεγραμμένου πλαισίου διαδραμάτισης
των ρόλων τους.

Στόχο, επίσης, αποτέλεσε και ο προβληματισμός όσων φέρουν της ευθύνη της αγωγής των μαθητών, σχετικά με έναν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας που επιτρέπει τον ευέλικτο χειρισμό των συναισθημάτων, των
επιθυμιών και των αναγκών των εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο καθοριστικός λοιπόν ρόλος του πλαισίου στην επικοινωνία επιβάλλει, πριν μιλήσουμε για τις σχέσεις και
την επικοινωνία μέσα στη σχολική τάξη, να σταθούμε σ’
αυτό. Θα αναφερθούμε στο πλαίσιο και υπό τις δύο του
έννοιες αυτή δηλαδή του εξωτερικού σκηνικού, (setting,
διάταξη) αλλά και αυτή του εσωτερικού σκηνικού της
επικοινωνίας (Ναυρίδης, 1994). Το εξωτερικό σκηνικό
αφορά στη διάταξη του χώρου και του χρόνου, κρύβοντας μία τάξη πραγμάτων και επηρεάζοντας το τι και το
πώς θα γίνει κι όχι περιγράφοντας μόνο τις εξωτερικές
συνθήκες μέσα στις οποίες εκτυλίσσεται το επικοινωνιακό γεγονός. Το εσωτερικό σκηνικό της επικοινωνίας
είναι οι αναμενόμενες, σχεδόν προϋπάρχουσες κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις των συμμετεχόντων,
στη βάση των αναπαραστάσεων ή στερεοτύπων που
έχουν για τους άλλους, για τον εαυτό τους και για ότι
συμβαίνει, καθώς και κάθε θεσμική, ιδεολογική, πολιτική ή άλλη συνθήκη μέσα στην οποία διαδραματίζεται η
επικοινωνία. Τα δύο αυτά σκηνικά αλληλοεμπλέκονται
και την ίδια τη στιγμή της επικοινωνιακής πράξης, αλλά
και στην πορεία του χρόνου, ισορροπώντας δυναμικά
και υπαγορεύοντας τους ρόλους μέσα στην παιδαγωγική
σχέση.

Η παιδαγωγική σχέση και η συνάρτησή της
με την επιτυχία της αγωγής και της μάθησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την κριτική που έχει
ασκηθεί κατά καιρούς, το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν αναγκαίο θεσμό που επιτελεί σημαντικές παιδαγωγικές και κοινωνικοπολιτισμικές λειτουργίες. Μέσα
από την οργανωμένη και μεθοδευμένη παιδαγωγική διαδικασία της αγωγής και της μάθησης, «εξοικειώνει»
τους μαθητές με τις αξίες, τους κανόνες, τις αντιλήψεις
και τους προσανατολισμούς της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία ανήκουν. Ο όρος αγωγή λοιπόν από τη
μια, εμπεριέχει τόσο τις συνειδητές ενέργειες των ενηλίκων όσο και τις επιδράσεις από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο που αποβλέπουν στη διαμόρφωση,
σταθεροποίηση ή αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδαγωγούμενου και ο όρος μάθηση από την άλλη, περιγράφει την προσωπική συμμετοχή και δραστηριότητα του
νέου στην παραπάνω διαδικασία, με στόχο να αποκτήσει
όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς του και την προσαρμογή του στο
φυσικό και κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον (Πυργιωτάκης, 2000).

Δύο άλλες βασικές διαστάσεις που διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις διαπαιδαγώγησης είναι,
αφενός, η συναισθηματική προσέγγιση του μαθητή από
τον εκπαιδευτικό και, αφετέρου, ο βαθμός αυτονόμησης
και ελέγχου του μαθητή από τον εκπαιδευτικό (Κωνσταντίνου, 2004). Η πρώτη διάσταση υποδηλώνει τη θετική
συναισθηματική στάση (αποδοχή, κατανόηση, υποστήριξη, συμπαράσταση προστασία, ασφάλεια, ενθάρρυνση,
ενίσχυση αυτοαντίληψης κ.ο.κ. ) και την αρνητική συναισθηματική στάση (ψυχρή και απορριπτική στάση,
επιθετικότητα, έλλειψη κατανόησης και συμπαράστασης
κ.ο.κ.) του παιδαγωγού προς τον παιδαγωγούμενο. Η
δεύτερη διάσταση περιγράφει τον βαθμό που ο εκπαιδευτικός ελέγχει και χειραγωγεί τον μαθητή ή τον βαθμό
που του παρέχει δυνατότητες να αυτενεργήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να εκφράσει ελεύθερα την άποψή
του, να ασκήσει κριτική κ. ά.. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται διαφορετικές μορφές αγωγής στη σχολική
πραγματικότητα – παιδοκεντρικές ή αυταρχικές, υπερπροστατευτικές ή αδιάφορες.

Συνάρτηση των σκοπών της αγωγής και της μάθησης
αποτελούν οι αμοιβαίες επιδράσεις που ασκούν τα άτομα στα πλαίσια ενός οργανωμένου χώρου –όπως είναι το
Σχολείο και η Σχολική Τάξη- που συγκροτούν την παιδαγωγική σχέση. Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή έχουν συγκεκριμένα
γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, τα οποία
εξελίσσονται στο χρόνο και εκτυλίσσονται, σε πολλαπλά
επίπεδα, παιχνίδια γνώσης και εξουσίας, στιγμιαία αλλά
και βαθύτερα, πολλές φορές επίπονα, στο προσκήνιο της
λεκτικής επικοινωνίας αλλά και στο παρασκήνιο της μη
λεκτικής.
Έτσι, η αλληλεπίδραση στην τάξη οργανώνεται με
βάση ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες προσδιορίζονται γενικά από τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αναλυτικά
προγράμματα, στρατηγικές διδασκαλίας, υλικοτεχνική
υποδομή, επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών κ.ά.,
(Κωνσταντίνου, 2004).

Αναλύοντας τη σχέση Παιδαγωγού – Παιδαγωγούμενου οι Ντάβου και Καράκιζα το 2000 διακρίνουν τέσσερις βασικές συνιστώσες: Μια γνωστική συνιστώσα (παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων), μια κοινωνική συνιστώσα (ο ρόλος του κριτή και της εξουσίας), μια συγκινησιακή συνιστώσα (ενδιαφέρον και προσφορά φροντίδας
για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή) και μια άδηλη, φαντασιακή συνιστώσα, στο επίπεδο του ασυνείδητου.

Η παιδαγωγική σχέση, η σχέση δασκάλου - μαθητή
είναι μια σχέση που δεν επιλέγεται αλλά αποτελεί βασικό συστατικό του πλαισίου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μαθητές και δάσκαλοι, από την πρώτη στιγμή που
συναντιούνται στη σχολική τάξη, «φέρουν» ήδη το βά-

Πράγματι, αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, στο ορατό κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται το
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διδακτικό αντικείμενο ή θέμα. Ο δάσκαλος είναι καταρχήν ο εισηγητής της γνώσης, ενώ ο βαθμός προσαρμογής του μαθητή στις απαιτήσεις του ρόλου ως αποτελεσματικού (με την έννοια της τυπικής αξιολόγησης και
όχι με την έννοια της δημιουργικότητας, της κριτικής ή
της ανασύνθεσης) αποδέκτη και αφομοιωτή αυτής της
προσφερόμενης γνώσης, έχει αποφασιστική σημασία για
την επιτυχία του στο σχολικό σύστημα αλλά και για την
επιτυχία του ίδιου του σχολικού συστήματος συνολικά.
Σε αυτό το πλαίσιο όπου η μάθηση είναι πάντα η αφορμή, η επικοινωνιακή σχέση έχει επίσημο, τυπικό και
πολλές φορές τελετουργικό χαρακτήρα, ενώ, η μη λεκτική συμπεριφορά του δασκάλου, οι χειρονομίες κυρίως,
και οι εκφράσεις του προσώπου είναι υποστηρικτικές
και επεξηγηματικές. Αυτή η πλευρά της παιδαγωγικής
σχέσης επιφυλάσσει για τους μαθητές προσαρμογή, καθώς και κάθε είδους κινητοποίηση για να δικαιωθεί μέσω των αξιολογικών κρίσεων η αναγκαιότητα και πολύ
περισσότερο η αποτελεσματικότητα αυτής της σχέσηςγνωστικής προσφοράς.

διδασκαλία ακόμα και στην πιο παραδοσιακή της μορφή
-τη μετωπική, δασκαλοκεντρική- είναι ένα ατέρμονο
πάρε-δώσε συναισθημάτων επιβεβαίωσης, αποδοχής,
επιβράβευσης ή απόρριψης, επίπληξης, νουθεσίας. Ο
δάσκαλος μιλά. Με τα λόγια (συναισθηματικά φορτισμένα ή μη), τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις
και τις στάσεις του σώματος μεταδίδει γνώσεις, προσελκύει τα παιδιά στη μάθηση και εκπέμπει διαρκώς μηνύματα παιδαγωγικά και κοινωνικά επιδρώντας θετικά ή
αρνητικά, αλλά σίγουρα καταλυτικά, στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας του μαθητή. Η λεκτική και η μη
λεκτική δυνατότητα έκφρασης δομούν τη διαδικασία
πλαισίωσης του μηνύματος και σημαίνουν την αξιοποίηση κατάλληλου διαύλου εξωτερίκευσης του πληροφοριακού περιεχομένου, με ταυτόχρονη συναισθηματική
του επένδυση. Η Boekaerts (1993), αναφέρει ότι όταν
αρνητικές συγκινήσεις διαμορφώνουν μία απαισιόδοξη
αντιληπτική διάθεση, στρέφουν την προσοχή του μαθητή σε θέματα άσχετα με το μαθησιακό ζητούμενο, τα
οποία ενεργοποιούν ενοχλητικές σκέψεις, που δίνουν
προτεραιότητα στην ενασχόληση με την αποκατάσταση
της ευεξίας κι όχι στην πραγμάτωση της μάθησης. Όπως
τελικά διαπιστώνεται, η επικοινωνία στην εκπαιδευτική
σχέση είναι μια απλή, καθημερινή διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων ή πληροφοριών ποικίλου περιεχομένου
και ταυτόχρονα μια σύνθετη διαδικασία επιθυμητής μετάδοσης συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, στάσεων και ενδιαφερόντων με καθορισμένη
δομή, συγκεκριμένο σκοπό και σαφές περιεχόμενο. Η
επικοινωνία έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα.

Η παιδαγωγική διαδικασία είναι μία πράξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου επικοινωνούνται στάσεις,
συμπεριφορές, κοινωνικά στερεότυπα, κυρίως από τη
μεριά του εκπαιδευτικού αλλά όχι αποκλειστικά. Μέσα
στη σχολική τάξη, εκτός από την εξειδικευμένη γνώση
διακινείται και η λεγόμενη κοινή γνώση, η οποία αφορά
στην επίδραση παραγόντων που χαρακτηρίζονται με τον
όρο κρυφό ή ανεπίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Μαυρογιώργος 1983). Πρόκειται για την κοινωνική μάθηση,
δηλαδή την επικοινωνία του μαθητή και την ικανότητά
του να δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις, και μπορεί εκτός
των άλλων να αφορά την παρουσία στο σχολείο εκείνων
των πολιτισμικών στοιχείων που περνούν από την κοινωνία στο σχολείο χωρίς κωδικοποίηση και που στηρίζουν τα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς επικυρώνοντας
τη χρήση τους στο χώρο της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης. Αλλά ακόμη και η ακαδημαϊκή μάθηση δεν είναι
συνάρτηση μόνο της διδασκαλίας αλλά και των συνθηκών των ανθρώπινων σχέσεων. Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνου (1998), κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από
τις διαστάσεις της σχέσης και του περιεχομένου. Με
άλλα λόγια όπου τα άτομα επικοινωνούν υπάρχει και η
αντίστοιχη σχέση η οποία αποτελεί και «το ερμηνευτικό
κλειδί» για την κατανόηση της δεύτερης διάστασης, του
περιεχομένου (αφορά τις πληροφορίες – γνώσεις, οι οποίες περιέχουν περισσότερα από ένα μηνύματα). Όταν
λοιπόν διαταράσσεται η σχέση επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή (λόγω για παράδειγμα μιας αρνητικήςάστοχης συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού) τότε ακολουθεί συνήθως απόρριψη και του περιεχομένου της
διδασκαλίας και κάποιες φορές και του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Η άδηλη συνιστώσα της παιδαγωγικής σχέσης, σ' ένα
τέταρτο επίπεδο εντελώς ανεπίσημο και άτυπο, διακινεί
ασυνείδητα συναισθήματα και συμπεριφορές, που γίνονται ορατά μέσα απ' τις συνέπειές τους. Στροβιλίζονται
στο χώρο του σχολείου παρορμητικές επιλογές, ανεξήγητες συμπάθειες ή αντιπάθειες, ενοχλήσεις από κάποιο
«αθώο» σχόλιο ή μορφασμό, σημεία που τις περισσότερες φορές αντιβαίνουν στη λογική των συμβατικών
πραγμάτων και επιχειρημάτων. Σχεδόν σε κάθε δραστηριότητά μας από την πιο ασήμαντη, καθημερινή, αυτοματοποιημένη ως την πιο σημαντική και καίρια για το
μέλλον μας, οι δύο όψεις του μυαλού μας (συγκινησιακό
και λογικό) ενεργοποιούνται ανάλογα και καθοδηγούν
τα βήματα μας στον κόσμο. Όπου το ένα αποκόπτεται
από το άλλο, είτε λόγω συγκινησιακής υπερφόρτισης –
οπότε ο συγκινησιακός νους καθυποτάσσει το λογικόείτε λόγω εσκεμμένης απομάκρυνσης του συγκινησιακού νου από τη λήψη αποφάσεων, η ισορροπία διασαλεύεται με ολέθριες μερικές φορές συνέπειες για τον
κάθε οργανισμό. Για την Καΐλα (1999), η παιδαγωγική
σχέση ταλαντεύεται στο χώρο των επιθυμιών του μαθητή και του εκπαιδευτικού, οι οποίες βρίσκουν απήχηση ή
αγνοούνται, σε μια υπόγεια διαδρομή.
Οι μαθητές ταυτίζονται μεταξύ τους και ενώνονται
απέναντι στο συμβολικό ενήλικα που τους πιέζει, ως ο
δυνατός ή αντίθετα που τους αγαπά όλους το ίδιο. Ο
δάσκαλος είναι βοηθός και ανταγωνιστής. Είναι και ένα
είδος «γονέα». Επιθυμία και άγχος συνυπάρχουν. Στο
επίπεδο αυτό των ασυνείδητων συμπεριφορών επικοινω-

Σ’ ένα τρίτο επίπεδο μέσω της συγκινησιακής συνιστώσας της παιδαγωγικής σχέσης, διακινούνται συναισθήματα. Το σχολείο είναι ο κατεξοχήν θεσμοθετημένος
χώρος μετάδοσης της γνώσης, όμως συμβαίνει να μην
είναι η γνώση εκείνη που ρέει αβίαστα και ανεμπόδιστα
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους αλλά το συναίσθημα. Η
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νούνται εν τέλει κοινωνικο-ηθικοί κανόνες αλλά και
ψυχο-πνευματικοί στόχοι.

(Goleman, 1997). Από τη μια μεριά το άτομο σκέφτεται
και από την άλλη νιώθει , συνυπάρχουν η Λογική και η
Συναισθηματική νοημοσύνη. Τα συναισθήματα και η
σκέψη δηλαδή αλληλεπιδρούν στη δόμηση της διανοητικής μας ζωής.

Συνοψίζοντας, οι τέσσερις συνιστώσες της παιδαγωγικής σχέσης (γνωστική, κοινωνική, συγκινησιακή και
άδηλη) συναρθρώνονται μεταξύ τους. «Οι γνωστικές
διεργασίες δεν νοούνται ως ανεξάρτητες από τη βιολογική, τη συγκινησιακή και την κοινωνική φύση του ανθρώπου, εφόσον η ανθρώπινη συμπεριφορά εκδηλώνεται από ένα σώμα που αισθάνεται και δρα σε μια κοινωνική ομάδα» γράφει η Ντάβου (2000, σ. 90).

Ένας από τους πιο διακεκριμένους μελετητές της νοημοσύνης, ο οποίος επισήμανε (1983) τη διάκριση ανάμεσα στις διανοητικές και τις συναισθηματικές ικανότητες, ήταν ο Howard Gardner με το έργο του περί πολλαπλής νοημοσύνης. Στον κατάλογό του με τα επτά είδη
νοημοσύνης συμπεριλάμβανε και «δύο προσωπικούς»
τύπους ικανότητας: το να γνωρίζει κανείς τον εσωτερικό
του κόσμο και την κοινωνική επιδεξιότητα (Gardner,
1993).

Η διάχυση του συναισθήματος στην παιδαγωγική επικοινωνία-σχέση

Η
συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια σύνθετη
έννοια που προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μελετητών τα τελευταία χρόνια λόγω των πρακτικών εφαρμογών της στο σχολικό και εργασιακό χώρο
και λόγω των διαφαινομένων δυνατοτήτων ανάπτυξής
της μέσα από τις κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Σήμερα έχουν επικρατήσει τρία κυρίως μοντέλα
που προσπαθούν να οριοθετήσουν και να καθορίσουν
την έννοια και τις διαστάσεις της.

Ο προσανατολισμός του σχολείου και οι αρχές στις
οποίες στηρίζεται αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό προϋποθέτει την ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων αλλά και τη δημιουργία ενός κατάλληλου
κλίματος, το οποίο θα διευκολύνει τη μάθηση και θα
προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Παράλληλα με την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, η τάξη πρέπει να λειτουργεί και ως εργαστήριο
συναισθηματικής ωρίμανσης και διαπραγμάτευσης. Η
κατανόηση των συναισθημάτων και η απόδοση βαθύτερου νοήματος στις εκπαιδευτικές ενέργειες βοηθούν
σημαντικά στην αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, καθώς συνδέουν το σχολείο με τη ζωή. Η προώθηση
των τυπικών γνώσεων στο σχολείο δεν επαρκεί εφόσον
ο ταχύτατος ρυθμός αλλαγών στις σύγχρονες κοινωνίες
καθιστά τις γνώσεις που λαμβάνουν οι μαθητές ανεπίκαιρες, ξεπερασμένες και απαρχαιωμένες όταν αυτοί
τελειώνουν τις σπουδές τους και αναζητούν εργασία.
Αυτό που χρειάζεται ο αυριανός πολίτης είναι βασικές
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες για να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να μαθαίνει αποτελεσματικά,
διαδραματίζοντας ουσιαστικούς ρόλους στην οικογένεια
και στην κοινωνία.

Το μοντέλο του Bar-on, όπου εισήγαγε τον όρο EQ
(Emotional Quotient) σε αντιδιαστολή με το IQ
(Intelligence Quotient), προτάθηκε τη δεκαετία του ’80.
Αποτελεί μια σύζευξη συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων καθώς και των ικανοτήτων που επηρεάζουν
την «έξυπνη» συμπεριφορά. Σχετίζεται με δεξιότητες
και παράγοντες που καθορίζουν πόσο αποτελεσματικά
κατανοούμε τον εαυτό μας και τους άλλους, προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές του περιβάλλοντος και ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές ανάγκες (Bar-On &
Parker, 2000).
Η
δεύτερη τάση που εκπροσωπείται από τους
Mayer & Salovey (1990), ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα αντίληψης, κατανόησης και
χειρισμού των συναισθημάτων για την διευκόλυνση της
σκέψης. Πιο συγκεκριμένα η θεωρία τους διακρίνεται σε
τέσσερις βασικούς κλάδους: τη συναισθηματική αντίληψη και αναγνώριση, τη συναισθηματική διευκόλυνση
της σκέψης, τη συναισθηματική κατανόηση με σκοπό
την επίλυση προβλημάτων, και τέλος, τη συναισθηματική διαχείριση. Βασική προϋπόθεση για τον τέταρτο αυτό
κλάδο είναι η σωστή λειτουργία των τριών προηγούμενων επιπέδων για κάθε άτομο (Mayer, Salovey &
Caruso, πρβλ. Bar-On & Parker, 2000, σ. 92-117).

Η απόδοση ακριβούς σημασίας του όρου «συναίσθημα» δεν είναι εύκολη υπόθεση, παρά την ποικιλία των
συναισθηματικών καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Ετυμολογικά, η λέξη στα αγγλικά (emotion) προέρχεται από τη λατινική motere, που σημαίνει κινώ, επομένως υπονοεί ότι ενυπάρχει τάση για κίνηση, για δράση. Υπάρχουν εκατοντάδες συναισθήματα, μαζί με τις
παραλλαγές, τις προσμίξεις και τις αποχρώσεις τους,
περισσότερα από όσα οι λέξεις μπορούν να ορίσουν.
«Κάθε συναίσθημα συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο
βιολογικό πλαίσιο και προσφέρει μια ξεχωριστή ετοιμότητα για δράση» (Goleman, 1997, σ. 33). Οι κοινωνιολόγοι υπογραμμίζουν την υπεροχή του συγκινησιακού
νου (καρδιάς) πάνω στον λογικό νου (μυαλό) σε κρίσιμες καταστάσεις που η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο –
όπου το να σταθούμε και να σκεφτούμε τι πρέπει να
κάνουμε θα μπορούσε να μας κοστίσει τη ζωή

Μια άλλη θεωρία προτάθηκε το 1995 από τον
Goleman. Η συγκεκριμένη βλέπει τη συναισθηματική
νοημοσύνη ως μια σειρά από ικανότητες και δεξιότητες
που καθοδηγούν την αποτελεσματική συμπεριφορά.
Γίνεται λόγος για αυτοεπίγνωση και αυτοέλεγχο, για
ζήλο, για επιμονή και ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί κίνητρα αυτοπαρώθησης, για δυνατότητα να
μπαίνει κάποιος στη θέση των άλλων και να τους κατα-
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νοεί, για ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία. Περιγράφονται δηλαδή ικανότητες που είναι σαφώς διαφορετικές (αλλά και συμπληρωματικές) από την ακαδημαϊκή
νοημοσύνη. Ο Goleman υπογράμμισε ότι η επιτυχία στη
ζωή δεν εξαρτάται απαραίτητα από τις γνωστικές ικανότητες, τις γνώσεις που αποκτώνται μέσα από σπουδές
και εκπαίδευση (Goleman, 1997). Το πώς τα πάμε στη
ζωή καθορίζεται τόσο από τη «διανοητική» όσο και από
τη «συναισθηματική» νοημοσύνη μας.

ξη και στην προαγωγή της θετικής προσαρμογής τους
(Lewis & Haviland-Jones, 2000). Υποστηρίζεται ότι τα
θετικά συναισθήματα μπορούν να επιδράσουν στην ακαδημαϊκή επίδοση και στη μάθηση των παιδιών, εφόσον μπορούν να κατευθύνουν την προσοχή και τη χρήση
γνωστικών διαδικασιών και, επίσης, μπορούν να προκαλέσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
πάνω σε συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό Είναι δυνατόν,
να ενεργοποιήσουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων
και να διευκολύνουν διαδικασίες αυτορρύθμισης που
σχετίζονται με τη μάθηση και την επίδοση, (Pekrun,
Goetz, Titz, & Perry, 2002).

Οι παραπάνω θεωρητικοί έχουν κατασκευάσει και
αντίστοιχα ψυχομετρικά εργαλεία (κλίμακες ή τεστ) για
τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, παραθέτοντας στοιχεία τόσο, για τη συνοχή της θεωρίας τους
όσο, και για την εγκυρότητά της, συσχετιζόμενη με κριτήρια όπως η επιτυχία στη ζωή, οι σπουδές και η εργασία. O Bar-On χρησιμοποίησε ως όργανο μέτρησης το
EQ-I (Emotional Quotient Inventory), που περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς τα οποία προσομοιάζουν με τα test μέτρησης της προσωπικότητας και μετρά
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη συναισθηματική
νοημοσύνη όπως προσήνεια, ενσυναίσθηση, ανησυχία
κ.τ.λ. (Bar-On, 1997). Οι Goleman, Boyatzis & Rhee
κατασκεύασαν το ECI 360 (Emotional Competence
Inventory 360), τα τεστ του οποίου αποτελούνται από
αναφορές άλλων (τεστ τύπου 360-μοιρών), δηλαδή ορισμένα άλλα πρόσωπα –γονείς, δάσκαλοι, προϊστάμενοικαλούνται να εκτιμήσουν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του ατόμου (Boyatzis, Goleman & Rhee,
2000). Οι Salovey, Mayer και Caruso έχουν αναπτύξει
όργανα μέτρησης όπως το MEIS (Multifactor Emotional
Intelligence Scale) και το διάδοχό του, το MSCEIS
(Mayer, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence, Scale),
το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τέσσερις κλίμακες
που αναφέρονται στη μέτρηση των τεσσάρων κλάδωνδιαστάσεων που περιγράφει η θεωρία. Είναι ο τρόπος
που εφαρμόζεται και στη μέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να παραγάγει
λύσεις σε προβλήματα ή να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις και βαθμολογείται ανάλογα με την επιτυχία που
σημείωσε (Mayer, Caruso & Salovey, 1999). Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται το αποτέλεσμα της προσαρμοστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ συναισθημάτων και νόησης και ως εκ τούτου η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να χειρίζεται πληροφορίες συναισθηματικής φύσεως. Αποκτά, λοιπόν, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με την επιτυχή προσαρμογή του σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής του:
σχολείο, οικογένεια, κοινωνική ζωή, εργασία.

Η κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της μάθησης τεκμηριώνεται και εμπειρικά. Οι Wang, Haertel
και Walberg το 1997, κάνοντας μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με βασικό στόχο τον εντοπισμό των πιο σημαντικών παραγόντων που επιδρούν
στη μαθησιακή διαδικασία, σημειώνουν ότι από τους
έντεκα παράγοντες που θεωρείται ότι επηρεάζουν τη
μάθηση, οι οκτώ αναφέρονταν σε κοινωνικές και συναισθηματικές παραμέτρους, όπως ο τρόπος διαχείρισης της
τάξης, η ομάδα των συνομηλίκων, το σχολικό κλίμα, οι
αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-μαθητή. Αντίθετα βρέθηκε ότι άλλα στοιχεία όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η
διδασκαλία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του
μαθητή είχαν μικρότερη αναλογικά επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία.
Μέρος της προβληματικής που αναδύεται από τα παραπάνω, συγκλίνει στην ανάγκη σύζευξης της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης στο χώρο στου σχολείου. Γίνεται σαφές, ότι το πλαίσιο της
εφαρμογής ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη διδασκαλία
αλλά και μέσα από διαδικασίες που βιώνουν οι μαθητές
και οι δάσκαλοι στο σχολικό περιβάλλον.

Τι κερδίζει ο συναισθηματικά νοήμων εκπαιδευτικός
Η διδασκαλία και η μάθηση σχετίζονται σαφώς με
γνώσεις και δεξιότητες αλλά ταυτόχρονα συνδέονται και
με συναισθηματικές πρακτικές. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τον φέρνει αντιμέτωπο τόσο με τα δικά του
συναισθήματα, όσο και με τα συναισθήματα άλλων
προσώπων αναφοράς (μαθητών, συναδέλφων, γονέων),
γεγονός το οποίο καθιστά τη διδασκαλία ένα αγχώδες
επάγγελμα με ποικίλες συναισθηματικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών καθίσταται ιδιαίτερα απαραίτητη καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί μια σημαντική αύξηση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι
έφηβοι – θέματα άγχους, ψυχικής υγείας, κοινωνικής
προσαρμογής, σχολικού εκφοβισμού.

Ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός για να εκπληρώσει τον πολύπλοκο και δύσκολο ρόλο του, απασχόλησαν ανέκαθεν τις Επιστήμες της Αγωγής. Σήμερα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα μηνύματα που εκπέμπει ο δάσκαλος κατά την επικοινωνία του με τους μαθητές, η βιογραφία του και εν τέλει η προσωπικότητά
του, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το παιδαγωγικό
κλίμα της τάξης, την ποιότητα του μαθησιακού περιεχο-

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα συναισθήματα
που βιώνουν οι μαθητές σε εκπαιδευτικά πλαίσια, επιδρούν σημαντικά στη μάθηση, στη μνήμη, στην ανάπτυ-
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μένου και γενικά την επικοινωνιακή σχέση του με τους
μαθητές (Κωνσταντίνου, 2004).

ντας τη συγκέντρωσή τους για την επίτευξη μαθησιακών
στόχων.

Καθοριστικό ρόλο στην παιδαγωγική σχέση διαδραματίζει και η συναισθηματική προσέγγιση του μαθητή
από τον εκπαιδευτικό. Η θετική συναισθηματική στάση
του δασκάλου προς το μαθητή (αποδοχή, κατανόηση,
συμπαράσταση, ενθάρρυνση, ενίσχυση αυτοαντίληψης
κ.ο.κ.) βοηθά στο να αναπτύξει το παιδί ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, διάθεση για
συνεργατικότητα και αυτενέργεια (Πυργιωτάκης, πρβλ.
Κωνσταντίνου, 2004, σ. 27).

Ο συναισθηματικά έξυπνος εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται από υπομονή και ηρεμία. Ο υπομονετικός δάσκαλος παρουσιάζει το μαθησιακό υλικό με πιο εξατομικευμένη και προσιτή μορφή, βοηθώντας τα παιδιά να διατηρούν τα κίνητρά τους για μάθηση και μειώνοντας τις
πιθανότητες να νιώσουν πλήξη και εκνευρισμό (Fontana,
1996). Δείχνοντας υπομονή απέναντι στις ανησυχίες και
τις δυσκολίες των μαθητών του, ξεπερνά το σκόπελο της
αποθάρρυνσης και της απογοήτευσής τους. Με την ηρεμία δείχνει στην τάξη ότι διαθέτει αυτοπεποίθηση και
μπορεί να δράσει πιο συνετά στους διάφορους τομείς
του παιδαγωγικού έργου και ιδιαίτερα στον τομέα της
διεύθυνσης της ομάδας. Οι μαθητές χαλαρώνουν, αποβάλλουν το άγχος το οποίο είναι συχνά αιτία συγκρούσεων και εντάσεων τόσο μεταξύ μαθητών, όσο και ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον σύμφωνα με την έρευνα του Γερμανού
Keilhacker (1949, σ. 56-62), οι ίδιοι οι μαθητές υπογραμμίζουν τα εξής χαρακτηριστικά στους εκπαιδευτικούς τους: νηφαλιότητα, αυτοκυριαρχία, ησυχία, δικαιοσύνη, υπομονή, καλοσύνη, αφοσίωση, ευθυμία και
συναισθηματική σταθερότητα. Σε άλλη έρευνα (Κωνσταντίνου, 1998), οι μαθητές θεωρούν καλό, τον εκπαιδευτικό που διακρίνεται για την αυτοκυριαρχία και την
αυτοκριτική, τη δικαιοσύνη και την ισότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, τη σαφήνεια των θέσεων και την
ευθύτητα, την πραότητα και την ηπιότητα, καθώς και
την καρτερικότητα και τη μετριοπάθειά του.

Το προφίλ του παιδαγωγού που περιγράφουμε, συμπληρώνεται και από ιδιότητες όπως είναι η αμεροληψία
και η συνέπεια, καθώς και η αίσθηση του χιούμορ. Ο
εκπαιδευτικός, ο περισσότερο ικανός στους χειρισμούς
της συναισθηματικής νοημοσύνης, αφενός, σέβεται τους
κανόνες της τάξης –π.χ. κανόνες συμπεριφοράς, τήρηση
ωραρίου- και αφετέρου, θέτει σε συνεννόηση με τους
μαθητές του σταθερά κριτήρια συμπεριφοράς και συνδιαμορφώνει συμφωνίες έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν ποια είδη συμπεριφοράς είναι παραδεκτά ή απαράδεκτα και να συνεργάζονται για τη στήριξή τους. Ας μην
ξεχνάμε, ακόμη, ότι η πραγματική ή φανταστική αδικία
μπορεί να τροφοδοτήσει μνησικακίες και εχθρότητες
στους μαθητές. Το χιούμορ, εφόσον βέβαια αποφεύγεται
η υπερβολική οικειότητα, βοηθά στο να δουν οι μαθητές
στο πρόσωπο του δασκάλου ένα σύμμαχο και φίλο με
τον οποίο είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν και να
γίνουν πιο δεκτικοί στη διδασκαλία του.

Η συναισθηματική επάρκεια, επομένως, αναδεικνύεται σε έναν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της
εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός που έχει τη δεξιότητα του
χειρισμού των συναισθημάτων των δικών του και των
άλλων, και τη δυνατότητα να μπαίνει στη θέση των μαθητών και να τους κατανοεί, δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα μάθησης και επικοινωνίας στην τάξη και στο
χώρο του σχολείου γενικότερα, δίνοντας στους μαθητές
πολύ περισσότερες δυνατότητες να μάθουν να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να εξελίσσονται. Το
θετικό συναισθηματικό κλίμα χαρακτηρίζεται από την
ορθή διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων, την προσαρμογή στην κοινωνική δυναμική της τάξης, αλλά και
την επιτυχημένη επίλυση προβλημάτων και απαιτητικών
καταστάσεων, λόγω της δημιουργίας σταθερών και υποστηρικτικών σχέσεων, και μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και διάθεσης για διαπραγμάτευση. Ο εκπαιδευτικός
με υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης θεμελιώνει και διατηρεί αναβαθμισμένη επικοινωνία και βοηθά το άτομο να
συνειδητοποιεί τα όρια, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
του και παράλληλα να αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση
και τα κίνητρά του. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο
εύκολη η επίτευξη στόχων, η βελτίωση του εργασιακού
κλίματος, η αύξηση της αποδοτικότητας και το δέσιμο
της ομάδας (Goleman, 1998). Οι εκπαιδευτικοί, επίσης,
που έχουν επίγνωση των συναισθημάτων των μαθητών
της τάξης, είναι περισσότερο ικανοί να σχεδιάσουν ένα
μαθησιακό περιβάλλον που ταιριάζει στους μαθητές και
να τους οδηγήσουν στην επιτυχία, καθώς λαμβάνουν
υπόψη στον σχεδιασμό του μαθήματος τις ικανότητες
και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων (Lees & Barnard,
1999). Παράλληλα, επιδεικνύουν μορφές συμπεριφοράς
που ενισχύουν την εσωτερική κινητοποίηση των μαθητών δεσμεύοντας το ενδιαφέρον τους και ενδυναμώνο-

Έχοντας μπροστά τους λοιπόν οι εκπαιδευόμενοι, έναν εκπαιδευτικό που βρίσκεται σε αρμονία και ισορροπία με τον εαυτό του, που είναι φιλικός, κοινωνικός και
προσιτός σ’ αυτούς και σ’ άλλους, που αξιολογεί και
κρίνει τις ενέργειές του, θα εμψυχωθούν κι αυτοί και θα
ακολουθήσουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, το
παράδειγμά του.
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σαφή
επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων τους και να
μην αναλάβουν να διαχειριστούν καταστάσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους, αποφεύγοντας με αυτό
τον τρόπο να γίνουν χειρισμοί που πιθανώς να µην είναι
οι καταλληλότεροι δυνατοί.

Διαπιστώσεις - Προτάσεις
Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε, τόσο,
στην υπόσταση που αποκτά η παιδαγωγική σχέση μέσα
από μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης παιδαγωγού και παιδαγωγούμενων, όσο, και στο πολύπλοκο
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πλέγμα συναισθηματικών, κοινωνικών και μαθησιακών
διαδικασιών που διαχέονται στη σχολική τάξη. Περιγράφηκε, επίσης, και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού
με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και ο τρόπος που
οργανώνει την παιδαγωγική επικοινωνία.

θείο δώρο. Μπορεί να αναπτυχθεί και να διδαχθεί καθώς
οι συναισθηματικές δεξιότητες δεν είναι έμφυτα ταλέντα
αλλά ικανότητες που μαθαίνονται (Goleman, 1997). Ως
συνέπεια αυτής ακριβώς της άποψης, εκδίδονται τα τελευταία χρόνια ποικίλα εγχειρίδια και εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη επιχειρήσεων, κ. ά., για το
πώς θα προωθήσουν την ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης στους μαθητές, στα παιδιά, ή τους εργαζόμενους.

Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται στα επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης και εργασίας μιας σχολικής τάξης, διαμορφώνουν σε μεγάλο
ποσοστό και το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα. Το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα, επομένως, κάθε σχολικής τάξης,
είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτή. Η συγκεκριμένη επικοινωνία, μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητών, συνιστά την πεμπτουσία
της εκπαιδευτικής πράξης και προσδιορίζει σε εξαιρετικό βαθμό την αποτελεσματικότητά της. Η θετική παιδαγωγική σχέση επηρεάζει την κοινωνική αλλά και την
ακαδημαϊκή προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο,
καθώς ενδυναμώνει τη θέλησή τους να εργάζονται αρμονικά στις σχολικές δραστηριότητες προσπαθώντας να
αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές προκλήσεις.

Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε σε δύο προγράμματα
«συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης», που εφαρμόζονται τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. Το
πρώτο –το Emotionally Intelligent Teacher Workshopτων Brackett και Katulak (2007), στοχεύει, αρχικά, στην
ενίσχυση της ηγεσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ δασκάλων, μαθητών και άλλων συντελεστών
της σχολικής κοινότητας, και στη συνέχεια αποσκοπεί
στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και της συναισθηματικής επάρκειας των μαθητών. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία και οι δημιουργοί του σημειώνουν ότι λαμβάνει θετικής αποδοχής και παράγει οφέλη που είναι
μετρήσιμα. Το δεύτερο, στον ελληνικό χώρο με εφαρμογή στην τυπική εκπαίδευση είναι -το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική
και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο- που σχεδιάστηκε από τη Χρυσή Χατζηχρήστου και την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004. Αποσκοπεί στο να διαμορφώσει
μέσα στη σχολική πραγματικότητα ένα κλίμα αμοιβαίου
σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων και καλλιέργειας δεξιοτήτων σε θέματα επικοινωνίας. Η εφαρμογή του γίνεται από σχολικούς ψυχολόγους
ή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αφού λάβουν
ειδική κατάρτιση, και στόχος είναι όλος ο μαθητικός
πληθυσμός ή/και μαθητές στους οποίους υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλώσουν ή έχουν ήδη εκδηλώσει δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, με θετικά αποτελέσματα
όσον αφορά στη βελτίωση της επίδοσης, στην αλλαγή
των στάσεων των μαθητών απέναντι στο σχολείο και την
αύξηση των κινήτρων μάθησης.

Ο ιδανικός εκπαιδευτικός, ο ικανός στη διαχείριση
της συναισθηματικής νοημοσύνης διακρίνεται από ενσυναίσθηση (διείσδυση-κατανόηση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού), από αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο και
αυτοεπίγνωση, και την ικανότητα να επικοινωνεί ουσιαστικά και να συνεργάζεται. Έτσι οργανώνει την παιδαγωγική επικοινωνία μέσα σ’ ένα κλίμα συναισθηματικής
ασφάλειας και αποδοχής, με σεβασμό στις γνωστικές,
νοητικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών,
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εκφράσουν ελεύθερα
την άποψή τους. Προσεγγίζοντας λοιπόν παιδοκεντρικά
και δημοκρατικά ο εκπαιδευτικός τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, δίνει έμφαση σε δραστηριότητες
στις οποίες δε συμμετέχει μόνο η γνωστική πλευρά του
μαθητή, αλλά εξίσου και η συγκινησιακή – συναισθηματική, οι στάσεις και γενικά το σύνολο της προσωπικότητάς του.
Οι μαθητές, έχοντας ως πρότυπο το δάσκαλο, εξασκούνται στο να αντιλαμβάνονται και να ελέγχουν τα
συναισθήματά τους. Αυτή η ενασχόληση με τον εσωτερικό κόσμο, προωθεί την προσωπική τους εξέλιξη και
είναι αποφασιστική για την ψυχική τους υγεία (Μπρούζος, 1998). Γενικότερα, η συναισθηματική αγωγή και η
καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν δεκτικοί σε έννοιες όπως η
διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση
απέναντι στον συνάνθρωπο. Επιπροσθέτως, οι ίδιοι οι
εκπαιδευόμενοι διερευνώντας και κατανοώντας τα συναισθήματά τους έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν
καλύτερα τις δυνατότητές τους και να αισθάνονται πιο
χαρούμενοι και δημιουργικοί.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και
Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής που εφαρμόζονται στα
σχολεία, αλλά και σε συνεργασία και με άλλους φορείς,
όπως, το Κέντρο πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής», το
ΚΕ.Θ.Ε.Α (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων),
και η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (Εταιρεία Ψυχολογικής Υποστήριξης
Παιδιού και Εφήβου), υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής
υγείας, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής αγωγής. Στόχος των παραπάνω είναι η
βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας καθώς και η καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων,
συνειδητών - υπεύθυνων επιλογών και αποτελεσματικής

Η συναισθηματική νοημοσύνη του δασκάλου, που διευκολύνει την παιδαγωγική επικοινωνία και τους στόχους της αγωγής, δεν είναι σύμφωνα με τον Goleman
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επικοινωνίας των μετεχόντων στην παιδαγωγική διαδικασία.
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Η συμπεριφορά λοιπόν του εκπαιδευτικού, είναι μια
πολιτισμική κατάκτηση και δεν ανάγεται μόνο σε γενετικούς παράγοντες. Εναπόκειται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ελέγξει, να συνειδητοποιήσει τα σημεία που επιθυμεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει τη συμπεριφορά
του απέναντι στο μαθητή απολαμβάνοντας μια ποιοτικότερη και αποδοτικότερη παιδαγωγική σχέση. Χρήσιμο
θεωρείται να υποβάλλει ο διδάσκων τη συμπεριφορά του
σε διαρκή έλεγχο, ώστε κάθε ενέργειά του να είναι συνειδητή και προσεγμένη καθώς ο άστοχος τρόπος αντίδρασης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πνευματικοσυναισθηματική προσαρμογή του μαθητή. Ευπρόσδεκτη
είναι και η αυτοαξιολόγησή του με την αποτύπωση, για
παράδειγμα, των διδασκαλιών του, κατά διαστήματα,
στο μαγνητόφωνο ή το video και την ανάλυσή τους από
τον ίδιο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών αλλά και στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία. Η βιωματική
εκπαίδευση και επιμόρφωση, η άσκηση καθώς και η
συμβουλευτική υποστήριξη στα θέματα αυτά βοηθούν
τους δασκάλους να διαδραματίσουν καλύτερα το ρόλο
τους.
Με δεδομένη την ολοένα αυξανόμενη εκπόνηση προγραμμάτων παρέμβασης, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και έκδοσης βιβλίων για την άσκηση – καλλιέργεια
της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σκόπιμο να τεθούν επιστημονικά κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης τέτοιων παρεμβάσεων. Σημαντικός είναι και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών
με έγκυρο τρόπο, ώστε να αφορά όχι μόνο τη βραχυπρόθεσμη αλλά και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων τους (Zeidner, Roberts &
Matthews, 2002).
Οι προσπάθειες αυτές ουσιαστικά αποσκοπούν στο να
ενισχυθούν οι κοινωνικές και συναισθηματικές παράμετροι της μάθησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη
όλων των διαστάσεων της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και να βελτιωθεί η ακαδημαϊκή τους επίδοση
και γενικότερα η μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από την
καλλιέργεια των συναισθηματικών δεξιοτήτων, επίσης,
προάγεται και η ενδυνάμωση του διευρυμένου ρόλου
των εκπαιδευτικών, καθώς καθίστανται περισσότερο
αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
της σύγχρονης σχολικής τάξης.
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Περίληψη

κοινωνία και αφετέρου, διδάσκει στους μαθητές πως να
αναπτύξουν κατάλληλη συμπεριφορά στην ψηφιακή
κοινωνία με τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες της ψηφιακής κοινωνίας.
Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να εξετάσουμε
τον ρόλο και τη σημασία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της ψηφιακής ιθαγένειας, μέσα από την παράθεση
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελετών αναφορικά
με την ψηφιακή ιθαγένεια. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε και στη διεξαγωγή ποσοτικής μελέτης, σε σχολείο
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας εξετάζοντας αν οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στην ψηφιακή κοινωνία στο σχολείο και αν γνωρίζουν
πως να προστατευτούν. Μάλιστα, χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια από διάφορες πηγές ως οδηγός για τη
σύνταξη των ερωτηματολογίων που συντάχθηκαν για
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η
μελέτη αυτού του ζητήματος δεν είναι εύκολη. Υπάρχει
έλλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας, γεγονός που υποδεικνύει τη στάση της ελληνικής κοινωνίας έναντι αυτού
του ζητήματος.

Πόσο ασφαλείς νιώθουμε όταν χρησιμοποιούμε μια πιστωτική κάρτα για αγορά από το Διαδίκτυο; Για ποιό λόγο δημοσιεύουμε το μέρος που επισκεφτήκαμε με την οικογένειά
μας την περασμένη Κυριακή; Πότε ήταν η τελευταία φορά
που λάβαμε ένα έγγραφο από κρατική υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο ένα παιδί που έχει ανάρμοστη συμπεριφορά σε μια παιδική χαρά και σε έναν ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης; Οι
παραπάνω προβληματισμοί αποτελούν ορισμένα στοιχεία
από αυτό που ονομάζεται Ψηφιακή Ιθαγένεια (DigitalCitizenship). Ο σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει την
παρούσα κατάσταση της ψηφιακής ιθαγένειας και να ερευνήσει με ποιους τρόπους η εκπαίδευση συμβάλει στην ψηφιακή ιθαγένεια των μαθητών. Συγκεκριμένα θα ερευνηθεί
αν οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ψηφιακή κοινωνία στο σχολείο και αν γνωρίζουν πως να προστατευτούν σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Η μεθοδολογία της
έρευνας θα στηριχθεί σε ποσοτικό έλεγχο των υποθέσεων
σε μαθητές και εκπαιδευτές της δεύτερης βαθμίδας του εκπαιδευτικού μας συστήματος

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή ιθαγένεια, εκπαίδευση,
διδασκαλία, τεχνολογία

Βιβλιογραφική έρευνα

Εισαγωγή

Οι Ribble κ.α. (2004) προσδιορίζουν με σαφήνεια τι
ονομάζουμε Ψηφιακή Ιθαγένεια (DigitalCitizenship).
Συγκεκριμένα, σε μελέτη των Ribbleetal (2004) ως ψηφιακή ιθαγένεια ορίζονται οι κανόνες συμπεριφοράς των
ανθρώπων σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι
κανόνες αυτοί δεν εστιάζονται στη χρήση των τεχνολογιών μέσα στο σχολικό χώρο αλλά γενικά σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Για να γίνει πιο κατανοητή η
έννοια της Ψηφιακής Ιθαγένειας, οι συγγραφείς (Ribble
κ.ά., 2004) καθιερώνουν εννέα (9) τομείς/περιοχές που
απαρτίζουν την Ψηφιακή Ιθαγένεια και σε κάθε έναν
ξεχωριστά καθορίζουν παραδείγματα και στρατηγικές
εντός και εκτός του χώρου της εκπαίδευσης. Προκειμένου να γίνουν όλα αυτά περισσότερο κατανοητά παρουσιάζουν και τις δύο όψεις του νομίσματος δίνοντας παραδείγματα κατάλληλης και ακατάλληλης χρήσης της
τεχνολογίας σε κάθε έναν τομέα. Οι τομείς με τους οποίους ασχολούνται είναι η δεοντολογία/εθιμοτυπία
(etiquette), η επικοινωνία (communication), η εκπαίδευση για την τεχνολογία (education), η πρόσβαση (access),
το εμπόριο (commerce), η ευθύνη των «ψηφιακών»
πράξεων (responsibility), η υγιεινή και ασφάλεια
(safety) και η προστασία (security).
Οι Ribble και Bailey (2006) διαφοροποιούν την κακή
χρήση από την κατάχρηση της τεχνολογίας και συνδέουν
τις δύο αυτές πτυχές με το σχολείο. Οι συγγραφείς μάλι-

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και ευρεία χρήση
του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών οδήγησε ένα
πλήθος μελετητών και ακαδημαϊκών να μελετήσουν τη
σχέση των παιδιών με τη χρήση τους. Ταυτόχρονα, οι
αρμόδιοι φορείς προχώρησαν στη χάραξη δημόσιων
πολιτικών στοχεύοντας στην προστασία του χρήστη και
στη σωστή λειτουργία των τεχνολογιών αυτών. Είναι
γεγονός πως αναδύεται μία ψηφιακή κοινωνία στην οποία οι κανόνες συμπεριφοράς των ανθρώπων - χρηστών, ρυθμίζονται από την αναφερόμενη στη διεθνή
βιβλιογραφία
ως
Ψηφιακή
Ιθαγένεια
(DigitalCitizenship).
Η σημασία και ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση της ψηφιακής ιθαγένειας. Αφενός, στοχεύει στη δημιουργία σωστών πολιτών για την
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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στα αναφέρουν πως στόχος της εκπαίδευσης είναι να
δημιουργήσει σωστούς πολίτες για την κοινωνία, οι οποίοι να γνωρίζουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Κατά τη γνώμη τους αυτό δεν αρκεί και
θα πρέπει να διδάξουμε τους μαθητές πως να αναπτύξουν κατάλληλη συμπεριφορά στην ψηφιακή κοινωνία
με τη συμμετοχή τους σε συζήτηση για τους προαναφερθέντες εννέα τομείς (εθιμοτυπία, επικοινωνία, κλπ).
Οι μαθητές πρέπει να περάσουν από τέσσερα στάδια
για να αυξήσουν την κατανόηση της ψηφιακής ιθαγένειας. Τα στάδια που περιγράφουν ότι θα βοηθήσουν τους
μαθητές να καταλάβουν γιατί είναι σημαντικό να είναι
καλοί ψηφιακοί πολίτες είναι η επίγνωση (awareness), η
καθοδηγούμενη πρακτική (guidedpractice), η μοντελοποίηση (modeling), η ανατροφοδότηση (feedback) και η
ανάλυση (analysis).
Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ribble (2011) εστιάζοντας σε
αυτούς τους εννέα τομείς στην εκπαίδευση, προχωρά
στην ανάλυση και παράθεση παραδειγμάτων κατάλληλης και ακατάλληλης χρήσης, παρέχοντας επίσης λέξειςκλειδιά και διαδικτυακές πηγές.
Τέλος, χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια από διάφορες πηγές Princetonsurvey (2011) και Rideout V.
(2012) ως οδηγός για τη σύνταξη των ερωτηματολογίων
που συντάχθηκαν για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς.

96,5% των ερωτηθέντων διαθέτει υπολογιστή στο σπίτι
και συνεπώς πρόσβαση στην ψηφιακή κοινωνία. Το
89,6% είναι ευγενικό στις διαδικτυακές συνομιλίες του,
το 86,2% έχει εγκαταστήσει κάποιο πρόγραμμα για την
προστασία από ιούς, το 100% δε θα έδινε όλα τα προσωπικά του στοιχεία στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά μόνο
το 48,2% πραγματοποιεί αγορές μέσω διαδικτύου.
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν σε ερωτήσεις και τα μέχρι
στιγμής αποτελέσματα δείχνουν πως αναγνωρίζουν την
ύπαρξη της ψηφιακής ιθαγένειας, εντύπωση προκαλεί
ωστόσο η σχέση που έχουν οι ίδιοι με την ψηφιακή τεχνολογία στο σπίτι τους (για προσωπική και επαγγελματική χρήση) και η σχέση που έχουν με την ψηφιακή τεχνολογία στο σχολείο. Θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί από την ειδικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, όμως
αυτό είναι κάτι που θα προκύψει όταν ολοκληρωθεί η
ανάλυση των ερωτηματολογίων.
Τέλος, γονείς μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν σε ερωτήσεις για την ψηφιακή ιθαγένεια. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πιο θετικά από αυτά
που περιμέναμε. Οι γονείς δείχνουν να είναι απόλυτα
συνειδητοποιημένοι για την ψηφιακή κοινωνία. Το 80%
διαθέτει e-mail. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι
ενώ το 78,6% χρησιμοποιεί το ίδιο κάποιο από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, μόλις το 64,3% τα παιδιά των
συμμετεχόντων χρησιμοποιούν κάποιο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεθοδολογία

Συμπεράσματα

Ο
σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει την
παρούσα κατάσταση της ψηφιακής ιθαγένειας και να
ερευνήσει με ποιους τρόπους η εκπαίδευση συμβάλει
στην ψηφιακή ιθαγένεια των μαθητών. Συγκεκριμένα θα
ερευνηθεί αν οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ψηφιακή κοινωνία στο σχολείο και αν γνωρίζουν πώς να προστατευτούν.
Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί σε ποσοτικό
έλεγχο των υποθέσεων σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτές της δεύτερης βαθμίδας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε σχολείο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Στην έρευνα
θα συμμετέχουν 29 μαθητές, 14 εκπαιδευτικοί και 15
γονείς, οι οποίοι θα απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που ανταποκρίνονται στους εννέα
τομείς των Ribble και Bailey (2006).
Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε ως παράρτημα τα
ερωτηματολόγια (μέρος τους) που προορίζονται για τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

Τα αποτελέσματα που έχουν αναλυθεί προς το παρόν
δείχνουν πως η παρούσα κατάσταση ψηφιακής ιθαγένειας είναι θετική. Ειδικότερα, η ανεπτυγμένη Ψηφιακή
Ιθαγένεια των μαθητών επιβεβαιώνεται όπως και σε
προηγούμενη έρευνα (Dillinger, 2015). Αντίστοιχα είναι
και τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς. Στους δύο τελευταίους ρόλους βέβαια θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι προηγούμενες έρευνες που επιβεβαιώνουν σχετικά ευρήματα αναφέρονται σε ένα κομμάτι της Ψηφιακής Ιθαγένειας, όπως ορίζεται από τους
Ribble κ.ά (2004), και δεν εξετάζουν ολόκληρο το φάσμα των εννέα περιοχών.
Κάθε ερευνητική διαδικασία έχει όρια και περιορισμούς και η παρούσα έρευνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αρχικά αναφέρουμε τον χρόνο εκτέλεσης που περιορίζει την έρευνα σε μια σχολική μονάδα
και σε έναν νομό της χώρας. Θα ήταν ενδιαφέρον να
δούμε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους ανάλογα με την απόστασή τους από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης ένας
ρόλος που δεν ερευνήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι
αυτός του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Αποτελεί
σίγουρα κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα να συμπεριληφθεί και ο ρόλος αυτός στο κατά πόσο επηρεάζει την
Ψηφιακή Ιθαγένεια στο σχολείο του

Ανάλυση
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους για κάθε ένα από τους ρόλους της έρευνας (μαθητή, εκπαιδευτικό, γονιό).
Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου απάντησαν σε
ερωτήσεις για την ψηφιακή ιθαγένεια. Τα αποτελέσματα
που υπάρχουν μέχρι στιγμής δείχνουν ότι οι μαθητές
έχουν αναπτυγμένη ψηφιακή ιθαγένεια. Ειδικότερα, το
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Ηλικία
22-35 □
Φύλο
Άνδρας □
Έτη προϋπηρεσίας
1-10 □
11-20 □
Επίπεδο σπουδών
Πτυχίο □
ρικό □

36-50 □ 50 - □
Γυναίκα □
21-30 □ Πάνω από 30 □
Μεταπτυχιακό □ Διδακτο-

Τι μάθημα/μαθήματα διδάσκετε; Κοινωνικές επιστήμες □ Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά □
Ανθρωπιστικές επιστήμες □ Άλλο □
Έχετε smartphone – με άλλα λόγια, κινητό τηλέφωνο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να
στείλετε και λάβετε e-mail, να κατεβάσετε εφαρμογές και να συνδεθείτε στο διαδίκτυο;
Ναι □
Όχι □
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει
καλύτερα εσάς;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είμαι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και ενημερώνομαι πάντα για τα νέα gadgets που κυκλοφορούν □
Είμαι άνετος/η στη χρήση του υπολογιστή και τα
smartphones, αλλά δεν είμαι ο πρώτος/η συνήθως
που θα χρησιμοποιήσω νέες τεχνολογίες και εργαλεία □ Δεν είμαι πολύ άνετος/η στο να χρησιμοποιώ
τις νεότερες τεχνολογίες και εφαρμογές που κυκλοφορούν □

Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές
Τάξη
Γυμνάσιο □ Λύκειο □
Φύλο
Αγόρι □
Κορίτσι □
Έχεις smartphone;
Ναι □
Όχι □
Υπάρχει υπολογιστής στο σπίτι;
Ναι □
Όχι □
Αν ναι, σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού;
Υπνοδωμάτιο □ Σαλόνι □
Γραφείο □ Άλλο □
Στο σχολείο υπάρχει εργαστήριο υπολογιστών;
Ναι □
Όχι □
Έχεις email;
Ναι □
Όχι □
Πραγματοποιείς αγορές μέσω διαδικτύου;
Ναι □
Όχι □
Αν ναι, φροντίζεις οι ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι να είναι ασφαλείς;
Ναι □
Όχι □

Αφιερώνετε αρκετό χρόνο στην τάξη για να διδάξετε στους μαθητές πώς να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία; Ναι □ Όχι □
Παρέχετε στους μαθητές σας εκπαιδευτικό υλικό
το οποίο έχετε πάρει από ψηφιακή πηγή (π.χ.
blogs, ιστοσελίδες);
Ναι □

Όχι □

Πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές κανόνες σωστής
συμπεριφοράς όταν χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες; Ναι □ Όχι □

Λαμβάνεις ένα βίντεο στο οποίο κάποιος συμμαθητής σου ξυλοκοπείται. Το προωθείς; Ναι □ Όχι □
Έχεις εγκαταστήσει κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή/tablet/smartphone για την προστασία από
ιούς;
Ναι □
Όχι □
Θα έδινες όλα τα προσωπικά σου στοιχεία στο
διαδίκτυο;
Ναι □
Όχι □
Κάθε πότε σταματάς να βλέπεις την οθόνη όταν
εργάζεσαι στον υπολογιστή;
Κάθε 20 λεπτά □ Κάθε 50 λεπτά □ Κάθε 2 ώρες
□ Όταν τελειώσω τη δουλειά μου □

Αν απαντήσατε ναι στην προηγούμενη ερώτηση,
εσείς τι κάνετε γι’ αυτό; Τίποτα □
Δουλεύουμε μαζί στην τάξη για τους κανόνες
σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο □ Πόσες ώρες
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή/tablet/smartphone
την ημέρα;
1-3 □
3-5 □
5-άνω □ Άλλο □
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Κάθε πότε σταματάτε να βλέπετε την οθόνη όταν
εργάζεστε στον υπολογιστή; Κάθε 20 λεπτά □ Κάθε
50 λεπτά □ Κάθε 2 ώρες □ Όταν τελειώσω τη δουλειά μου □

Ναι □

Έχετε συζητήσει με το παιδί/ά σας πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο; Ναι □ Όχι □

Κάθε πότε προτρέπετε τους μαθητές σας να σταματούν να βλέπουν την οθόνη όταν εργάζονται στον
υπολογιστή;
Κάθε 20 λεπτά □
Κάθε 50 λεπτά □ Κάθε 2
ώρες □
Όταν τελειώσουν τη δουλειά τους □

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς
Ηλικία
22-35 □
36-50 □
50-άνω □
Φύλο
Άνδρας □ Γυναίκα □
Αριθμός τέκνων
1□2□
3□
4-άνω □
Το παιδί/παιδιά σας παρακολουθεί/θούν το Γυμνάσιο □
Λύκειο □
Και
τα
δύο □
Επίπεδο σπουδών
Υποχρεωτική εκπαίδευση □ Λύκειο □
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ□
Μεταπτυχιακό □
Διδακτορικό □
Έχετε smartphone - με άλλα λόγια, κινητό τηλέφωνο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να
στείλετε και να λάβετε e-mail, να κατεβάσετε εφαρμογές και να συνδεθείτε στο διαδίκτυο;
Ναι □
Όχι □
Έχετε email;
Ναι □

Όχι □

Δε γνωρίζω τι είναι □

Υπάρχει υπολογιστής στο σπίτι;
Ναι □

Όχι □

Αν ναι, σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού;
Υπνοδωμάτιο □ Σαλόνι □ Γραφείο □ Άλλο □
Γνωρίζετε τι είναι το διαδίκτυο;
Ναι □

Όχι □

Πραγματοποιείτε αγορές μέσω διαδικτύου;
Ναι □

Όχι □

Χρησιμοποιεί το παιδί/ά σας κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης;
Ναι □

Όχι □

Όχι □ Δε γνώριζα ότι γίνεται □

Δεν του το επιτρέπω □

Έχετε ελέγξει αν υπάρχουν πληροφορίες για το
παιδί/ά σας στο διαδίκτυο;
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ΚΑΙ HUSSERL: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Δρ Φιλοσοφίας

Περίληψη

φιλόσοφος διαβλέπει μια αυξανόμενη ομογενοποίηση
στον Δυτικό κόσμο. Αυτή η ομογενοποίηση είναι
υπεύθυνη για τη δημιουργία του ανθρώπου της μάζας, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κάθε
εσωτερικής αναφοράς. Για τον Husserl, η κριτική άποψη
για τον σύγχρονο κόσμο εκκινεί από την παραδοχή ότι ο
περιβάλλων αυτός κόσμος είναι μια έννοια που έχει
θέση αποκλειστικά μέσα στη σφαίρα του πνεύματος,
εντός μας και εντός της ιστορικής μας ζωής 3. Οι
επιστήμες του πνεύματος στερούν από τον εαυτό τους
την έσχατη πραγματική ορθολογικότητα, εκείνη που
καθίσταται δυνατή χάρη στην πνευματική θεώρηση του
κόσμου. Αυτή η έλλειψη μιας γνήσιας ορθολογικότητας
είναι η πηγή της ασάφειας με την οποία ο άνθρωπος
κατανοεί την ίδια του την ύπαρξη, την παιδεία, όπως και
τα έργα του που ανάγονται στην απειρότητα.
Κατά τον Ortega y Gasset, ο σύγχρονος
άνθρωπος, ως άνθρωπος της μάζας, εγκλωβίζεται σε μια
στατική σειρά παραδοχών που παύουν να ερείδονται σε
λογικές
αιτιολογήσεις
και
καταντούν
σχεδόν
μυστικιστικά αποδεκτές 4. Έτσι εκείνος που «πιστεύει»
στον ορθολογισμό στο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής,
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, και της παιδείας, με
τον ίδιο τρόπο όπως πιστεύει στο θείο, έχει παραδοθεί σε
μια πνευματική νωθρότητα, σε θέσεις οι οποίες
αποτελούν ιερατικά σχήματα και δραπετεύουν της
δυνατότητας του δημιουργικού λόγου 5. Εκκινώντας από
μια αντιμετώπιση του λόγου ως μια ζωική λειτουργία,
τέτοια όπως η αφή ή η όραση, ο Ortega επιζητεί να
επανατοποθετήσει τον λόγο στην ορθή του θέση, όχι να
τον απωθήσει, καθώς «ο στοχασμός είναι [κι αυτός] μια
ζωική λειτουργία» 6. Στην πραγματικότητα, ο Ortega
επιχειρεί να επιλύσει το ηθικό αδιέξοδο που δημιουργεί
ο ορθός λόγος, μέσω ακριβώς της ανύψωσης του ορθού
λόγου σε κυρίαρχο. Ο ισπανός φιλόσοφος δεν κατανοεί
γιατί ο λόγος τόσους αιώνες δεν αποκαλύπτει το σύμπαν
των αληθειών, γιατί επιπροσθέτως αφήνει την
ανθρωπότητα εναγκαλισμένη με πλήθος γνωμών και

Κατά τον Ortega y Gasset προέχει η κατανόηση της
ιστορικής πραγματικότητας, ως μιας προοπτικής, μιας
δυνάμει πραγματικότητας. Το θεμελιακό σφάλμα του
ορθολογισμού, που αποτυγχάνει στη διευκόλυνση τούτης
της προοπτικής, είναι η εξουσία του, που ασκείται ως
αντίληψη της πνευματικότητας αποστερημένης από τη
ζωικότητα, δηλονότι της κουλτούρας δίχως τη ζωή. Ως εκ
τούτου, ο Ισπανός φιλόσοφος διαβλέπει μια αυξανόμενη
ομογενοποίηση στον Δυτικό κόσμο. Αυτή η
ομογενοποίηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του
ανθρώπου της μάζας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την
έλλειψη κάθε εσωτερικής αναφοράς. Για τον Husserl, η
κριτική αναφορά στον σύγχρονο κόσμο εκκινεί από την
παραδοχή ότι ο περιβάλλων αυτός κόσμος είναι μια
έννοια που έχει θέση αποκλειστικά μέσα στη σφαίρα του
πνεύματος, εντός μας και εντός της ιστορικής μας ζωής.
Οι επιστήμες του πνεύματος στερούν από τον εαυτό τους
την έσχατη πραγματική ορθολογικότητα, εκείνη που
καθίσταται δυνατή χάρη στην πνευματική θεώρηση του
κόσμου. Αυτή η έλλειψη μιας γνήσιας ορθολογικότητας
είναι η πηγή της ασάφειας με την οποία ο άνθρωπος
κατανοεί την ίδια του την ύπαρξη, την παιδεία, όπως και
τα έργα του που ανάγονται στην απειρότητα.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κατά τον Ortega y Gasset προέχει η κατανόηση της
ιστορικής πραγματικότητας, ως μιας προοπτικής, μιας
δυνάμει πραγματικότητας 1. Το θεμελιακό σφάλμα του
ορθολογισμού, που αποτυγχάνει στη διευκόλυνση
τούτης της προοπτικής, είναι η εξουσία του, που
ασκείται
ως
αντίληψη
της
πνευματικότητας
αποστερημένης από τη ζωικότητα 2, δηλονότι της
κουλτούρας δίχως τη ζωή. Ως εκ τούτου, ο Ισπανός
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3
Zahavi Dan, Husserl's Phenomenology. Stanford:
Stanford University Press, Stanford 2003.
4
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 60.
5
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 60.
6
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 49. Πρβ. Bayón
Julio, Razón vital y dialéctica en Ortega, Revista de Occidente,
Madrid 1972.
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Díaz Janet Winecoff, The Major theme of
Existentialism in the Work of Jose Ortega y Gasset, University
of North Carolina Press, Chapel Hill 1970, passim.
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Πρβ. Bayón Julio, Razón vital y dialéctica en
Ortega, Revista de Occidente, Madrid 1972.
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αρεσκειών. Έτσι διαπιστώνει ότι ο ορθολογισμός τελικά
είναι αντι-ιστορικός 7.
Απότοκος της παραπάνω θεώρησης είναι η άποψή
του ότι ο λόγος συνιστά μονάχα μια μορφή και
λειτουργία της ζωής, δεν δύναται να την εξώσει. Τα
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι
προβλήματα που αφορούν την πνευματικότητα και την
παιδεία, προβλήματα που εκκινούν από εσφαλμένες
πρακτικές και νοητικές παραδοχές. Το θέμα του καιρού
μας συνίσταται στην υπαγωγή του λόγου στη ζωικότητα,
στην επισήμανσή του μέσα στο βιολογικό. Η κουλτούρα,
ο λόγος, η τέχνη, η ηθική οφείλουν να υπηρετούν τη
ζωή, όχι το αντίστροφο 8. Αυτό που έχει επιτύχει έως
τώρα ο «κουλτουραλισμός», όπως τον αποκαλεί ο
Ισπανός διανοητής, η ανάδειξη δηλαδή της επιστήμης,
της ηθικής, της τέχνης, της δικαιοσύνης σε θεμελιώδεις
αξίες, είναι να καταστεί ένας Χριστιανισμός χωρίς Θεό.
Το αντικειμενικό περιεχόμενο του κουλτουραλισμού
είναι δραστηριότητες ζωικής προέλευσης, άρα
εκφράσεις της ζωής, τις οποίες όμως ο κουλτουραλισμός
δεν εκτιμά παρά μόνο κατά τον βαθμό που είναι
αποσπασμένες από τη ζωικότητα που τις τρέφει 9. Τούτη
η αποχώρηση της πραγματικής πνευματικότητας από τη
ζωή είναι το παράδοξο της σύγχρονης εποχής, και
αποτελεί τον προάγγελο μιας κατάρρευσης στις
σύγχρονες κοινωνίες.
Ωστόσο αυτό που επιζητεί ο Ισπανός διανοητής δεν
είναι η ζωή χωρίς τον λόγο. Όπως διατυπώνει
χαρακτηριστικά ο ίδιος: «ούτε η ορθολογιστική
απολυτότητα, που διασώζει τον λόγο κι εκμηδενίζει τη
ζωή, ούτε ο σχετικισμός, που διασώζει τη ζωή
εξατμίζοντας τον λόγο» 10. Για τον Ortega, ο ερχομός του
μέλλοντος είναι η αναπόφευκτη κατάληξη κάθε
ανθρώπινης δράσης. Η ζωή είναι πράξη και κίνηση,
αλλαγή και εξέλιξη, κατά συνέπεια είναι Ιστορία 11. Η
Ιστορία είναι η μόνη πραγματικότητα του ανθρώπου.
Κάθε άτομο, λαός, εποχή, και η προσωπική σκοπιά τους,
αποτελούν ένα αναντικατάστατο όργανο για την
κατάκτηση της αλήθειας. Ο ορθολογισμός συνεπάγεται
τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος σφάλλει περισσότερο γιατί
δεν διατηρείται πιστός στην προσωπική σκοπιά του 12,
στο δικαίωμα της χρήσης της άμεσης και αυθόρμητης
πνευματικότητάς του. Οι γενιές που δεν εμπιστεύονται

την εσωτερική τους παρόρμηση, τη φυσική τους κλίση
προς μια νέα ιστορική θέση, αλλά αντιθέτως
επαναπαύονται παθητικά σε ιδέες, θεσμούς και
αρέσκειες που δημιουργήθηκαν από τις προηγούμενες
γενιές, είναι γενιές που απιστούν απέναντι στον ίδιο τους
τον εαυτό, που λιποτακτούν από τη δική τους μάχη 13.
Πρόκειται για ένα λάθος εκτίμησης, στρατηγικής, για
μια συνήθεια που ανατρέπει την πραγματική τάξη των
αξιών 14.
Ως ακολούθως, ο Ortega δικαίως ανησυχεί πως η
απορρόφηση του σημερινού ανθρώπου μέσα στη μάζα
τον αποστερεί από τη δυνατότητα της γνώσης. Αυτό που
είναι χαρακτηριστικό του καιρού μας, αποσαφηνίζει
σχετικά ο Ortega y Gasset, είναι «η κυριαρχία της
μάζας», el predominio del vulgo. Η κυριαρχία αυτή
συνδέεται με τη μετατόπιση μιας συνολικής
συμπεριφοράς της μάζας απέναντι σε εκείνα που
πάντοτε θεωρούνταν ασχολίες μιας ομάδας ελίτ, επί
παραδείγματι η ενασχόληση με την πολιτική ή με την
τέχνη. Ο κοινός άνθρωπος στο παρελθόν κατανοούσε
πως για να παρέμβει σε αυτή τη δυναμική, για να
διαφοροποιήσει τον τρόπο ύπαρξής του, θα έπρεπε να
αποκτήσει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που θα τον
καθιστούσαν ικανό για κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια,
γνώριζε ακριβώς τον ρόλο που του αναλογούσε, δίχως
ψευδαισθήσεις. Ωστόσο, η μάζα πλέον έχει αρχίσει να
υποκαθιστά τις μειοψηφίες, να αναλαμβάνει το έργο
τους, μολονότι δεν το πράττει με έναν τρόπο αυθεντικό
και δημιουργικά πνευματικό. Σε μια παγκόσμια
Υπερδημοκρατία που δημιουργείται σε αυτό το πρότυπο,
οι μάζες επιβάλλουν τις ορέξεις τους, ασκούν πιέσεις,
προωθούν τις φιλοδοξίες τους. Αυτή η εξέλιξη
προσλαμβάνει τον χαρακτήρα αγωγής επί του
κοινωνικού σώματος, επηρεάζοντας βεβαίως και την
παιδεία, τη θεσμισμένη και κοινωνικά αποδεκτή
εκπαίδευση. Η μάζα δεν έχει απλώς παρεισδύσει παντού,
δεν ενεργεί μόνο πάνω στον πραγματικό και στον
συμβολικό κόσμο, δεν παρεμβαίνει μόνο με τη
χυδαιότητά της στο κάθε τι, αλλά κυριολεκτικά κυβερνά
με σιδερένιο και αταλάντευτο χέρι 15.
Η αυτοαναφορά του μαζανθρώπου, του hombre
vulgar, είναι διαρκής χωρίς να είναι ουσιώδης.
Ακολουθεί τις επιθυμίες του, τις ασχολίες του, τις
επιδιώξεις του, δίχως να τον αναγκάζει κάποιος ή κάτι
να αντιληφθεί πως είναι ένα ον εξαιρετικά
περιορισμένων ικανοτήτων, ανίκανο να δημιουργήσει ή
να διατηρήσει τούτο το επίπεδο ζωής το οποίο είναι
μάλιστα υπαίτιο για τη αυτοκατάφαση και
αυτεπιβεβαίωσή της προσωπικότητάς του. Παρόλα αυτά,
οι αποφάσεις έχουν περιέλθει στα χέρια του ανθρώπου
της μάζας. Καθώς τώρα η εξουσία είναι ο ίδιος, ο
άνθρωπος της μάζας, μη έχοντας από πού να δεχθεί
διαταγές, ζει δίχως ένα πλάνο ζωής. Η εξουσία των
μαζών δεν δομεί τίποτε στον σύγχρονο κόσμο, παρόλο

7
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 41. Πρβ. Dujovne
León, La concepción de la historia en la obra de Ortega y
Gasset, Santiago Rueda, Buenos Aires 1968.
8
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 73.
9
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 85. Πρβ. Díaz Janet
Winecoff, The Major theme of Existentialism in the Work of
Jose Ortega y Gasset, University of North Carolina Press,
Chapel Hill 1970.
10
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 47.
11
Dujovne León, La concepción de la historia en la
obra de Ortega y Gasset, Santiago Rueda, Buenos Aires 1968,
passim.
12
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σσ. 112-113.

13
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 28.
14
Ορτέγκα υ Γκασσέτ, Το θέμα του καιρού μας, Οι
εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1971, σελ. 79.
15
Πρβ. Ortega y Gasset, La rebellion de las masas,
Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1979, p. 88.
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που οι δυνατότητές της είναι απεριόριστες 16. Τούτη η
παρουσία των δυνατοτήτων που δεν εξαργυρώνονται,
δεν πραγματώνονται σε κάτι ανώτερο, οδηγεί σε
παρακμή. Αυτό που διαγιγνώσκει ο ισπανός στοχαστής
είναι η ασυνέχεια, η διακοπή των σχέσεων μας με την
ιστορία και το παρελθόν, η κατασκευή ενός κόσμου
βαρβάρων, ενός κόσμου tabula rasa 17. Για τον Ortega η
συμπεριφορά του μέσου ανθρώπου ως «ικανοποιημένου
κυριούλη» (señorito satisfecho) είναι ακριβώς ο πυρήνας
του προβλήματος, η αντιπνευματική συμπεριφορά
εκείνου που διεκδικεί τις ηδονές, που επιβάλλει τη
θέλησή του, που αρνείται να προσφέρει οποιαδήποτε
ανιδιοτελή υπηρεσία, που μεριμνεί αποκλειστικά για τον
εαυτό του και τις ασχολίες του 18.
Για τον Husserl, που κινείται σε μια ανάλογη
ερωτηματική γραμμή περί της ορθολογικότητας και της
πνευματικότητας, η λέξη «ζωή» δεν μπορεί να έχει το
στοιχειώδες νόημα που έχει στη φυσιολογία, αλλά
σημαίνει ζωή ικανή για σκοποθεσία, ζωή που δημιουργεί
πνευματικά μορφώματα: με την ευρύτερη έννοια, ζωή
που δημιουργεί πολιτισμό στο πλαίσιο της ενότητας μιας
ιστορικότητας 19. Επί παραδείγματι, για τον Husserl, ο
ιστορικός περιβάλλων-κόσμος των Ελλήνων δεν είναι ο
αντικειμενικός κόσμος με το δικό μας νόημα, αλλά η
δική τους «παράσταση του κόσμου», δηλαδή ο δικός
τους υποκειμενικός τρόπος να αποδίδουν ισχύ στον
κόσμο και στις εγκόσμιες πραγματικότητες που ίσχυαν
για αυτούς, μεταξύ των οποίων συγκαταριθμούνταν, οι
θεοί, οι δαίμονες κ.ά. Έτσι, ‘περιβάλλων-κόσμος’ είναι
μια έννοια που έχει θέση αποκλειστικά μέσα στη σφαίρα
του πνεύματος. Το ότι ζούμε μέσα στον εκάστοτε
περιβάλλοντα-κόσμο μας, ο οποίος ισχύει για κάθε δική
μας μέριμνα και προσπάθεια, αποτελεί ένα δεδομένο που
λαμβάνει
χώρα
αμιγώς
στη
σφαίρα
της
πνευματικότητας. Ο περιβάλλων-κόσμος είναι ένα
πνευματικό μόρφωμα εντός μας, όπως και εντός της
ιστορικής μας ζωής 20.
Κάθε πολιτισμός που δεν έχει ακόμα δεχθεί το
άγγιγμα της επιστήμης, αποτελεί ουσιαστικά
δημιούργημα του ανθρώπου εντός της περατότητας. Για
τον προ-επιστημονικό άνθρωπο δεν έχει ακόμα
διανοιχθεί ο ανοικτός και άπειρος ορίζοντας εντός του
οποίου ζει: οι σκοποί του και η δράση του, η εργασία
του, ό,τι τον κινητοποιεί ως πρόσωπο και σε επίπεδο

ομάδων, όλα κινούνται εντός ενός περιβάλλοντοςκόσμου που μπορεί να εποπτευθεί στο σύνολό του με
τρόπο περατό. Δεν υφίσταται εδώ κανένα άπειρο έργο
και καμιά ιδεατή κτήση, δηλαδή κάτι που η ίδια η
ιδεατότητά του θα συνιστούσε ένα πεδίο εργασίας, και
μάλιστα κάτι που θα ενείχε, συνειδητά, για όσους
εργάζονται εντός του τον οντολογικό τρόπο ενός τέτοιου
άπειρου πεδίου έργων 21. Ο επιστημονικός πολιτισμός
στο έδαφος των ιδεών της απειρότητας (Unendlichkeit)
σημαίνει ότι επέρχεται μια επανάσταση σε όλο τον
πολιτισμό, ότι επέρχεται μια επανάσταση αναφορικά με
τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα υπάρχει ως
δημιουργός πολιτισμού. Σημαίνει επίσης και ότι
επέρχεται μια επανάσταση στην ιστορικότητα: συνιστά
την ιστορία της προϊούσας άρσης της περατής
ανθρωπότητας όπως αυτή λαμβάνει χώρα εντός της
προϊούσας μετατροπής της περατής ανθρωπότητας σε
ανθρωπότητα ενός άπειρου έργου, άρα σε απαρχή
διαρκούς παιδείας και προόδου 22.
Για τον Γερμανό διανοητή, η αναγνώριση πολλών
πραγμάτων που ενυπάρχουν στον ορίζοντα του κόσμου,
απαιτεί ιδιαίτερα κίνητρα ώστε αυτός που έχει
εγκλωβιστεί σε μια τέτοια ζωή εντός του κόσμου, σε
σχέση με αυτά τα πράγματα, να αλλάξει στάση και να
κατορθώσει να τα θεματοποιήσει, και να διαμορφώσει
ένα μόνιμο ενδιαφέρον για αυτά. Οι μεμονωμένοι
άνθρωποι που αλλάζουν στάση έχουν την καθολική τους
κοινότητα ζωής και, περαιτέρω, τα φυσικά τους
ενδιαφέροντα, ο καθένας δηλαδή τα ατομικά του
ενδιαφέροντα. Δεν μπορούν, αλλάζοντας στάση, απλώς
να απολέσουν αυτά τα ενδιαφέροντα: το να τα
απολέσουν θα σήμαινε για τον καθένα να πάψει να είναι
αυτός που είναι. Η αλλαγή στάσης, λοιπόν, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν μπορεί παρά να είναι
μεταβατική. Δεν μπορεί να έχει διάρκεια που θα ισχύει
ως έξις, για όλη την υπόλοιπη ζωή, παρά μόνο υπό τη
μορφή μιας απροϋπόθετης απόφασης της βούλησης να
υιοθετεί την ίδια στάση συνεχώς εκ νέου (σε περιοδικά
μεταβατικά διαστήματα με εσωτερική αλληλουχία), να
διατηρεί εν ισχύ και προς πραγμάτωση το νέο είδος
ενδιαφερόντων της (και τούτο, χάρη σε αυτή τη
συνέχεια) και να πραγματώνει αυτά τα ενδιαφέροντα
στο πλαίσιο αντίστοιχων πολιτισμικών μορφωμάτων 23.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Husserl, τούτη η
πρωτοβουλία της βούλησης αποτελεί ισχυρή κατάφαση
ενός υπόβαθρου που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της
υποκειμενικότητας ως πνευματικότητας και δεν

16
Ortega y Gasset, La rebellion de las masas, Revista
de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1979, p. 77. Πρβ.
Díaz Janet Winecoff, The Major theme of Existentialism in the
Work of Jose Ortega y Gasset, University of North Carolina
Press, Chapel Hill 1970.
17
Ortega y Gasset, La rebellion de las masas, Revista
de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1979, p. 39. Πρβ.
Bayón Julio, Razón vital y dialéctica en Ortega, Revista de
Occidente, Madrid 1972.
18
Ortega y Gasset, La rebellion de las masas, Revista
de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1979, p. 57.
19
Edmund Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής
ανθρωπότητας και η φιλοσοφία, Μτφ. Παύλος Κόντος,
Εκκρεμές, Αθήνα 2011, σελ. 3.
20
Edmund Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής
ανθρωπότητας και η φιλοσοφία, Μτφ. Παύλος Κόντος,
Εκκρεμές, Αθήνα 2011, σελ. 6.
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Edmund Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής
ανθρωπότητας και η φιλοσοφία, Μτφ. Παύλος Κόντος,
Εκκρεμές, Αθήνα 2011, σελ. 15. Πρβ. Husserl Edmund, The
Crisis of European Sciences and Transcendental
Phenomenology, trans. D. Carr, Northwestern University Press,
Evanston 1954.
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Edmund Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής
ανθρωπότητας και η φιλοσοφία, Μτφ. Παύλος Κόντος,
Εκκρεμές, Αθήνα 2011, σελ. 15.
23
Edmund Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής
ανθρωπότητας και η φιλοσοφία, Μτφ. Παύλος Κόντος,
Εκκρεμές, Αθήνα 2011, σελ. 18.
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μεταμφιέζεται ως ορθολογισμός αλλά ούτε αρνείται
εντέλει την αντικειμενικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθίσταται
κατανοητό πως δυνάμει της απαίτησης να τεθεί το
σύνολο της εμπειρίας κάτω από ιδεατούς κανόνες,
δηλαδή κάτω από κανόνες της απροϋπόθετης αλήθειας,
προκύπτει αυτόχρημα ένας μετασχηματισμός της
σύνολης πράξης της ανθρώπινης ύπαρξης και, συνεπώς,
της όλης πολιτισμικής ζωής, ένας μετασχηματισμός που
εκτείνεται περαιτέρω: αυτή η ζωή δεν επιτρέπεται πλέον
να επαφίεται στην κανονιστικότητα της απλοϊκής
καθημερινής εμπειρίας και παράδοσης, αλλά σε εκείνη
της αντικειμενικής αλήθειας 24. Με αυτό τον τρόπο, η
ιδεατή αλήθεια μετατρέπεται σε απόλυτη αξία που φέρει
μαζί της, τόσο στην κίνηση της παιδείας όσο και ως
προς τη σταθερή της επίπτωση στην εκπαίδευση των
παιδιών, μια καθολικά μετασχηματισμένη πράξη. Από
τη στιγμή που η καθολική ιδέα της αλήθειας καθαυτής
καταστεί καθολικός κανόνας για όλες τις σχετικές
αλήθειες που εμφανίζονται στην ανθρώπινη ζωή, για
όλες δηλαδή τις πραγματικές και υποτιθέμενες αλήθειες
αναφορικά με επιμέρους καταστάσεις, τότε αυτό θα
αφορά και όλους τους παραδοσιακούς κανόνες, εκείνους
του δικαίου, του ωραίου, των δεσποζουσών προσωπικών
αξιών, των αξιών αναφορικά με το χαρακτήρα των
προσώπων κτλ 25.
Για τον Husserl αποτελεί αναντίρρητο γεγονός πως οι
«νεότεροι χρόνοι», τόσο περήφανοι επί αιώνες για τη
θεωρητική και πρακτική τους επιτυχία, εισήλθαν τελικά
και οι ίδιοι σε μια αυξάνουσα έλλειψη ικανοποίησης,
ώστε να αισθάνονται την κατάστασή τους ως κατάσταση
ένδειας 26. Η επιστήμη χωρίς πνευματικότητα παραμένει
κενή,
μέσω
μιας
ψευδεπίγραφης,
τεχνητής
ορθολογικότητας 27. Τα έργα της απειρότητας βρίσκονται
ενωμένα με τρόπο αδιάρρηκτο στο εσωτερικό ενός
έργου: μόνον όταν το πνεύμα, εγκαταλείποντας την
απλοϊκή στροφή προς τα έξω επιστρέφει στον εαυτό του
και παραμένει στον εαυτό του και αμιγώς στον εαυτό
του, μόνο τότε μπορεί να είναι αύταρκες 28. Απολύτως
αυτόνομη επιστήμη του πνεύματος νοείται με τη μορφή
μιας εσωτερικά συνεκτικής αυτο-κατανόησης και
κατανόησης του κόσμου ως δημιουργήματος του
πνεύματος. Σε αυτή τη συνάφεια, το πνεύμα δεν είναι
πνεύμα μέσα ή δίπλα στη φύση, αλλά η ίδια η φύση

επιστρέφει μέσα στη σφαίρα του πνεύματος 29. Συνεπώς,
το εγώ, ως υποκείμενο, ως ατομικό πρόσωπο, δεν
αποτελεί πλέον ένα απομονωμένο πράγμα δίπλα σε άλλα
παρόμοια πράγματα εντός ενός κόσμου δοσμένου από
πριν, αλλά όλα τα εγώ ως πρόσωπα είναι στενά
συνδεδεμένα το ένα-εντός-του-άλλου και το ένα-ένεκατου-άλλου 30.
Εν κατακλείδι θα λέγαμε πως για τους δυο διανοητές
ισχυρή αφετηρία κριτικής στον άνθρωπο της μάζας που
στερείται την ουσιώδη αναφορά στην πνευματικότητά
του, αναπληρώνοντας την με έναν ρηχό και ανεπαρκή
ορθολογισμό, αποτελεί το στοιχείο της ιστορικότητας,
καθώς και η εσφαλμένη ανάγνωση της ατομικότητας. Ο
λόγος υπάρχει ώστε ο άνθρωπος να διαβιεί με τον
βέλτιστο τρόπο, τούτο όμως δεν επιτυγχάνεται με την
επιστήμη όσο με την υπαγωγή των ιδιοτήτων του λόγου
στην πρακτική διαδικασία της ζωής ώστε τα πράγματα
να μη συνιστούν μια αφαίρεση. Σε σχέση με αυτό
κατανοούν αμφότεροι πως ο καιρός μας είναι ο καιρός
που ακολούθησε μιαν δραματική έκρηξη αφθονίας. Η
μέγιστη ικανοποίηση που εμπεριέχεται στους καιρούς
της αφθονίας, υπαγορεύει μια αίσθηση κορεσμού. Η
ζωή, αντίθετα με την αφθονία αυτής της μορφής, δεν
φέρει αυτό το χαρακτηριστικό: η αυθεντική αφθονία της
ζωής δεν συνίσταται στον κορεσμό, στην ικανοποίηση,
είναι διαρκές γίγνεσθαι. Σε αυτό το γίγνεσθαι καλούνται
οι σύγχρονες κοινωνίες να διαμορφώσουν τον δικό τους
ιστορικό λόγο και να ασκήσουν παιδεία. Ο καιρός του
οποίου το ιδεώδες έχει υποχωρήσει στον κορεσμό δεν
διανοείται, δεν παιδαγωγείται, δεν προχωρά- είναι
εγκλωβισμένος σε μια ατελή εμπειρική κατανόηση για
το τι συνιστά το εφικτό. Στο δίλημμα ορθολογικότητα ή
πνευματικότητα, κόσμος ανιστορικός ή κόσμος
ιστορικός, επικουρεί καταληκτικώς η φράση του
Edmund Husserl: “Και όμως: οι ιδέες είναι ισχυρότερες
από όλες τις εμπειρικές δυνάμεις” 31.
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Η συμβατότητα της θρησκευτικής αγωγής με τη περιβαλλοντική εκπαίδευση
Δημήτριος Μπαλτατζής
Δρ Φιλοσοφίας
Περίληψη

ρύπανση της ατμόσφαιρας, των θαλασσών και των ποταμών, ο αφανισμός των φυσικών πόρων, η συσσώρευση ραδιενεργών κατάλοιπων και τόσα άλλα παρόμοια
φαινόμενα, αποδεικνύουν ότι συντελείται γύρω µας µια
βαθμιαία όσο και διαρκής καταστροφή του περιβάλλοντος.

Ο εμπλουτισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τα
βιώματα της Θρησκευτικής Αγωγής που προσφέρει το
μάθημα των Θρησκευτικών διευρύνει τους ορίζοντές της,
προσφέροντας στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς
μια «άλλη» θέαση της εκπαιδευτικής διεργασίας. Οι απόψεις του μαθήματος των Θρησκευτικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιηθούν, στην υλοποίηση
Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, για τη διερεύνηση των απόψεων τους τόσο
για το περιβάλλον, όσο και τη σχέση του μαθήματος των
Θρησκευτικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η έρευνα ήταν δειγματοληπτική και από αρκετά διαμερίσματα της χώρας.

Όλα αυτά κάνουν φανερή την ύπαρξη οξύτατης οικολογικής κρίσεως, για την οποία η ανησυχία γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η ανησυχία αυτή συνήθως εκφράζεται µε ατέλειωτες συζητήσεις οικολόγων, οι οποίοι
αναφέρονται στην κρίση και προσπαθούν να βρουν λύσεις για την αντιμετώπισή της. Με τον όρο οικολογική
κρίση εννοούµε αρχικά τον διαρκώς αυξανόµενο κίνδυνο για την βιόσφαιρα. Η παραµονή όµως στο πλαίσιο
αυτού του ορισµού δεν θα επέτρεπε την απαγκίστρωσή
του από τα στενά όρια του κύκλου των ειδικών στις φυσικές επιστήµες, όπως αυτό συνέβαινε πριν από µερικά
χρόνια. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην ανατολή του 21ου αιώνα
είναι το οικολογικό ή διαφορετικά, το πρόβλημα της
προστασίας του περιβάλλοντος. Η ραγδαία επιδείνωση
στην ισορροπία του οικοσυστήματος έφερε και τα σοβαρά προβλήματα στη φύση.

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη της οικολογικής
συνείδησης στους μαθητές και μέσα από το μάθημα των
Θρησκευτικών, ώστε το σχολείο να καλλιεργεί με το καλύτερο τρόπο τη φαντασία, την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα των παιδιών διαμορφώνοντας έτσι πολίτες με
ανοιχτούς ορίζοντες, πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση.

Σήµερα ο όρος απέκτησε µεγάλη «ευρυχωρία» και
σηµαίνει ουσιαστικά την κρίση στις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό κόσµο. Την κρίση αυτή συνιστούν η
ταυτόχρονη κρίση των κοινωνικών σχέσεων, της τεχνικής, του πολιτισµού, αλλά και η κρίση της ανθρώπινης
ταυτότητας. Ο ορθόδοξος χριστιανός που αγαπά τη φύση
είναι ευεργετικός, δραστήριος και ωφέλιμος για το περιβάλλον. Χαίρεται όταν βρίσκεται μέσα στη φύση, χαίρεται όταν βλέπει να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον
και η Δημιουργία του Θεού. Λυπάται όταν καταστρέφεται το περιβάλλον, λυπάται όταν αφαιρείται η ζωή από
κάθε ον λογικό ή άλογο. Λυπάται όταν προκαλείται πόνος στον κόσμο της δημιουργίας αρκείται στα ελάχιστα,
αρκείται στα απαραίτητα. Πιστεύει στο μεγαλείο του
Δημιουργού. Ελπίζει στην αειφορία της Γης.

1. Εισαγωγή
Για την επίλυση του περιβαλλοντικού ζητήματος έχουν διατυπωθεί προτάσεις με σημαντικές αποκλίσεις
μεταξύ τους. Για μερικούς η λύση θα έρθει με τη χρήση
της τεχνολογίας, κάποιοι άλλοι προκρίνουν λύση μέσω
της θέσπισης αυστηρών νόμων και, τέλος, κάποιοι θεωρούν ότι το πρόβλημα θα εξομαλυνθεί μέσω της καλλιέργειας της υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον διαμέσου της εκπαίδευσης.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση περιλαμβάνει μια
ποικιλία μορφών δράσης στα πλαίσια της σχολικής πρακτικής από σύνθετα ετήσια προγράμματα – εργασίες
μέχρι απλές παρεμβάσεις στα πλαίσια των διαφόρων
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Αποτελεί
θλιβερή διαπίστωση ότι το φυσικό περιβάλλον στις μέρες µας μολύνεται και καταστρέφεται επικίνδυνα. Η

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα δύο μέρη: Το
πρώτο περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και αναλύει τη
συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στη συνειδητοποίηση του οικολογικής συνείδησης και το δεύτερο περιλαμβάνει το πρακτικό μέρος και εμπεριέχει την πανελλαδική εμπειρική έρευνα, η οποία έγινε με την άδεια του
Υπουργείου Παιδείας. Στην εργασία αυτή παρατίθενται
το δείγμα και μόνο μερικοί πίνακες που αφορούν τη
συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στη συνειδητοποίηση της οικολογικής συνείδησης.

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση
πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Συγκεκριμένα, αποβλέπει η εργασία αυτή σε ερέθισμα για την κατανόηση και παραδοχή υπευθυνότητας,
από όλους μας, για τη διαφύλαξη, διατήρηση , διάσωση
του περιβάλλοντος, αλλά και τη παραδοχή της αγάπης
του Θεού προς τον άνθρωπο και δοξολογία από εμάς,
προς Αυτόν.
2

ο άνθρωπος οφείλει να είναι χρήστης και όχι καταχραστής (Ψαριώτης, 2001, σ.310).
Η οικολογική κρίση προκύπτει από την κρίση που
προκάλεσαν ο εγωκεντρισμός, η πλεονεξία, οι ηδονιστές, η χλιδή και η σπατάλη. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να διαμορφώσει το περιβάλλον σύμφωνα µε τις
ανάγκες του προκαλούσε πάντοτε φαινόμενα αλλοιώσεως και καταστροφής που τώρα έλαβαν τέτοιες δραστικές
διαστάσεις, ώστε να γίνεται λόγος όχι για οικολογικό
πρόβληµα, αλλά για οικολογική κρίση που οδηγεί µε
μαθηματική ακρίβεια σε οικολογική καταστροφή. Το
χριστιανικό ήθος, το ήθος της καινής κτίσεως, έχει μεταμορφωτικό χαρακτήρα. Είναι το ήθος της αγάπης, της
ειρήνης, της απλότητας, της στοργής, της συμπάθειας.
Το ήθος αυτό, έχοντας συμφυή την οικολογική διάσταση, δε συμβιβάζεται με την παράχρηση ή την κακοποίηση της κτίσης, αλλά υπαγορεύει την αγάπη και την προστασία της (Μπουρούντα, 2011, σ. 37).

Περιβάλλον και άνθρωπος

Περιβάλλον και άνθρωπος είναι αλληλένδετα και επηρεάζουν άμεσα ο ένας το άλλο. Αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη ζωή το περιβάλλον δεν θα είχε καμιά χρησιμότητα και αν δεν υπήρχε το περιβάλλον δεν θα μπορούσε
να υπάρξει ο άνθρωπος. Είναι το περιβάλλον για τον
άνθρωπο και ο άνθρωπος για το περιβάλλον. Όπου πορεύεται ο άνθρωπος πορεύεται και η φύση, η οποία με
τη σειρά της έχει άμεση επίδραση σε αυτόν. Ο άνθρωπος
δε δίνει στον συνάνθρωπό του, γιατί ξεχνά πως στην
ουσία τίποτε δεν του ανήκει, όλα τα αγαθά τού έχουν
δοθεί από το Θεό. Του έχουν δοθεί για να χρησιμοποιεί
ό,τι από αυτά χρειάζεται και να διαχειρίζεται για τους
άλλους αυτά που δεν του είναι απαραίτητα. Ο άνθρωπος
όμως έχει γίνει σφιχτοχέρης και αδιάφορος στην ανάγκη
του άλλου και δεν δίνει ακόμα κι αν έχει περίσσευμα.
Αυτή η συμπεριφορά του φαίνεται και στη σχέση του με
το περιβάλλον.

3. Η συμβολή της θρησκευτικής αγωγής
στην οικολογική κρίση της εποχής μας
Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως εννοείται
σήμερα διεθνώς, είναι αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης του οικολογικού προβλήματος και του κοινωνικού
αιτήματος για την επίλυσή του. Γίνεται αντιληπτό πως η
οικολογική κρίση βασίζεται στην αλλοτρίωση και την
αποξένωση του ανθρώπου από τον δημιουργό Θεό, με
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να στερείται την ελπίδα της
παρουσίας του Θεού στη δημιουργία και να οδηγείται
στην απελπισία και την απαισιοδοξία για το δικό του
μέλλον. Άμεσο επακόλουθο της αλλοτρίωσης αυτής του
ανθρώπου, αποτελεί η αντιπαλότητα του με τη φύση.
Κλονίζεται ο σύνδεσμος και η σχέση του μαζί της και
έτσι δημιουργείται δυσαρμονία, με αποτέλεσμα την ένταση της οικολογικής κρίσης (Μαντζαρίδη/ Πέτρου,
1994, σ. 90). Το οικολογικό πρόβληµα είναι κατ' ουσία
αποτέλεσµα της διάσπασης της κοινωνίας του ανθρώπου
µε τον Τριαδικό Θεό. Η διάσπαση αυτή ως ηθική κρίση
οδήγησε στην κατάχρηση των δυνάµεων που διαθέτει ο
άνθρωπος και τη συνέχεια στο βιασµό της φύσης. Ο
άνθρωπος, δυστυχώς, από φύλακας και οικονόµος του
φυσικού
περιβάλλοντος
κατέληξε
µε
τον
ανθρωποκεντρισµό του να είναι το τελικό σηµείο αναφοράς.

Στην σύγχρονη εποχή οι απόψεις γύρω από το ζήτημα
της οικολογικής κρίσης συγκλίνουν στο συμπέρασμα
πως αποτελεί πρώτιστα πνευματική και ηθική κρίση. Η
φυσική καταστροφή και μόλυνση είναι συνέπειες της
εσωτερικής μόλυνσης και της πνευματικής αλλοίωσης
του ανθρώπου. Η οικολογική κρίση προκύπτει από την
κρίση που προκάλεσαν τα πάθη, ο εγωισμός, η φιλαυτία,
ο εγωκεντρισμός, η πλεονεξία, η κενοδοξία, η ηδονή, η
χλιδή, η απληστία και η σπατάλη. Η εχθρική αυτή σχέση
του ανθρώπου με τη φύση στρέφεται ακόμη και απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του. Η αλόγιστη υπαγωγή της
επιστηµονικής και τεχνολογικής προόδου στην
ευδαιµονιστική χρήση της κτίσης, που συµβαδίζει µε
την εγκατάλειψη της ευχαριστιακής και ασκητικής θεώρησης από τον χριστιανικό κόσµο, δηµιουργεί μεγάλες
ανησυχίες για την εξέλιξη της οικολογικής κατάστασης.
Όσο ο άνθρωπος μετανοεί και διορθώνει τη ζωή του,
ωφελείται ενώ ταυτόχρονα ενεργεί θετικά και για το
περιβάλλον του. Στη σύγχρονη εποχή οι απόψεις γύρω
από το ζήτημα της οικολογικής κρίσης συγκλίνουν στο
συμπέρασμα πως αποτελεί πρώτιστα πνευματική και
ηθική κρίση (Ζήση, 1994, σ.11). Η εγωιστική στάση και
αντιπαράθεση του ανθρώπου προς το περιβάλλον
δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, σε σχέση µε τη φύση,
η οποία οδηγείται στην κακοποίηση και την οικολογική
κρίση. Η οικολογική κρίση δεν οφείλεται στα πραότατα
ή στις ιστορικές συγκυρίες, αλλά στον άνθρωπο. Αυτός
και όχι τα πραότατα ή τα γεγονότα της ιστορίας, τα οποία άλλωστε χάνουν το νόημα τους χωρίς τον άνθρωπο,
βαρύνει στην εξαφάνιση της. Η φύση μόνον και πάντοτε
ευεργετεί. Είναι αθώα πάντοτε και φιλάνθρωπος. Έχει
εντολή να παρέχει την περιουσία της στον άνθρωπο και

Η
χριστιανική αγωγή βασισμένη στη ευπρεπή κοσμολογία και θεανθρώπων ανθρωπολογία της Εκκλησίας, οδηγεί τον άνθρωπο στην αποκάλυψη του βαθύτερου, ανθρώπινου στοιχείου της ύπαρξής του, που συνιστά ο Θεός για τον άνθρωπο. «Η Οικολογική διάσταση
στη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας διαπερνά και διαφαίνεται στις καθημερινές ακολουθίες της εκκλησίας
(Δάντης, 1996, σ. 384)». Η οικολογική ευταξία και η
ειρηνική σχέση του ανθρώπου με τη φύση καθώς και η
συνάντησή του με το Θεό μέσο αυτής αποτυπώνονται με
ενάργεια στον προοιμιακό ψαλμό του Εσπερινού, για
παράδειγμα, ενώ ενσωματώνονται και στα αιτήματα για
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καιρούς ειρηνικούς και «ευφορία των καρπών της γης»
σε όλες τις ακολουθίες. Επιπλέον η διαπίστωση ότι μετά
την πτώση η φύση «συστεγάζει και σανιδώνει άχρι του
νυν», εξαιτίας του πεπτωκότος ανθρώπου δείχνει με σαφήνεια τη στενή σχέση του ανθρώπου με το Θεό.

σημαίνει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε οικολογική συνείδηση. Κατά τον Πορτελάνο, η ορθόδοξη θεολογία
παραθέτει μια διδασκαλία για την κτίση, μέσα από την
Αγία Γραφή, την εμπειρική της σοφία και την πατερική
γραμματολογία (Πορτολάνος, 2002, σ.158).

Η
Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος στη
θεία λατρεία. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του ανθρώπου ως
ιερέα της δηµιουργίας εκδηλώνεται σαφέστατα στη λειτουργική θεολογία και ζωή. Η ιεροσύνη του ανθρώπου
απαιτεί να μεταχειρίζεται την κτίση ως κάτι που προορίστηκε από το Θεό, όχι µόνο να επιζήσει, αλλά επίσης να
ολοκληρωθεί µέσα από τα χέρια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος διαδραματίζει το ρόλο του συνδετικού κρίκου
ανάµεσα στο Θεό και την κτίση. Έτσι το ρόλο του συνδετικού κρίκου, δηλαδή του γεφυροποιού στην κτίση δεν
τον αναλαβαίνουν ούτε οι άγγελοι ούτε οι ψυχές, αλλά
τα πρόσωπα: οι άνθρωποι ως πρόσωπα, ως προσωπικές
δηλαδή μοναδικές, και ανεπανάληπτες και αναντικατάστατες ψυχοσωματικές οντότητες (Αγοράς, 2002, σ.
123). Αυτό δε µπορεί να προκύψει από την σμίκρυνση
του ανθρώπου στο επίπεδο των άλλων ζώων, αλλά από
την ανάβαση του στην δοσμένη από το Θεό πνευματική
εξουσία, που είναι αυτό του ιερέα της κτίσεως (Ζάχος,
1998, σ. 261). Οφείλουμε να δούμε τους εαυτούς µας ως
ιερείς της δημιουργίας, ως προσφέροντες και λειτουργούς.

Ο
άνθρωπος απευθύνεται στον κτίστη, υπέρ της
κτίσης (Ψαραύτης, 2001, σ. 151) και έτσι γίνεται η ελπίδα της κτίσης. Όταν ο άνθρωπος ως ιερεύς της κτίσεως
της δηµιουργίας λαμβάνει στα χέρια του τον κόσµο και
τον αναφέρει στον Θεό, τότε ελευθερώνει την κτίση από
τα φθαρτά όρια της και της επιτρέπει να υπάρχει αληθινά. Έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι ιερέας της δηµιουργίας,
γίνεται επίσης και ο ίδιος δηµιουργός, συνδημιουργός
στην επιβίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ευθύνη
του κάθε πιστού ξεχωριστά και του συνόλου του εκκλησιαστικού σώματος είναι μεγάλη, όπως ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και εκείνη της ίδιας της θεολογίας, η οποία
προσφέρει έναν πλούτο ιδεών στο θέμα της οικολογίας
(Ζηζιούλα, 1999). Λυπάται όταν προκαλείται πόνος στον
κόσμο της δημιουργίας, αρκείται στα ελάχιστα, αρκείται
στα απαραίτητα. Πιστεύει στο μεγαλείο του Δημιουργού. Ελπίζει στην αειφορία της Γης. Τόνιζε ο Κοσμάς ο
Αιτωλός: Το δένδρο χαρίζει στον άνθρωπο αυτάρκεια.
Του εμπλουτίζει το τραπέζι, του χαρίζει θησαυρούς για
την αποθήκη και καύσιμα για τζάκι. Γι’ αυτό και επαναλάμβανε ότι «οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχότεροι, γιατί
δεν φυτεύουν δένδρα (Πάσχος, 2002, σ. 11)».

4. Η ορθόδοξη αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος

Αρκεί λοιπόν μόνο το Ευχολόγιο, για να διαπιστωθεί
η στάση της Ορθοδοξίας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Χρειάζεται μια εσωτερική επαναστατική αλλαγή
την οποία προσφέρει ο Χριστός, γιατί σύμφωνα με το
Ευαγγέλιο o άνθρωπος μπορεί να ανανεωθεί μόνο όταν
απορρίψει τις παλαιές κακές συνήθειες. Η Εκκλησία
μπορεί να προσφέρει μια ελπίδα στον άνθρωπο, ώστε
αυτός να εργαστεί για τη προστασία και σωτηρία του
περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος που έχει ελπίδα, σκέπτεται
δημιουργικά για τον εαυτό του και για το περιβάλλον
του.

Η
εκκλησία σε καθημερινή βάση μνημονεύει το
φυσικό κόσμο ιδιαίτερα δε κατά τη Θεία Λατρεία, όπου
προσεύχεται για την προστασία της ανθρωπότητας και
ολόκληρης της φύσης από φυσικές καταστροφές και
άλλα δεινά. Η ίδια ως συνεχιστής της ζωής και του βιώματος των αγίων και των Πατέρων της προβάλλει και
εφαρμόζει το βίωμα αυτό με συγκεκριμένες θέσεις και
ενέργειες. Καινοτόμο ρόλο διαδραματίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέσα από την πρωτοβουλία για την οργάνωση περιβαλλοντολογικών συνεδρίων, ξεκινώντας
με εκείνο στο νησί της Πάτμου 1988, με τη συμπλήρωση
των 900 ετών της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου
(Χατζηφώτη, 1989, σ. 603).

Κατά τον Τριλιανό (2002) η έννοια της δημιουργικότητας προσδιορίζεται με τον εξής τρόπο: Ως ένας τρόπος
επίλυσης προβλήματος για το οποίο υπάρχουν πολλές
λύσεις από τις οποίες το άτομο επιλέγει την καινοτόμο,
τη μοναδική εκείνη που ανοίγει νέες προοπτικές. Η οικολογική κρίση μπορούμε να πούμε ότι καθρεπτίζει την
εσωτερική κρίση του ανθρώπου, που τα κάνει όλα για να
τελειωθεί ως πρόσωπο, αλλά ματαιοπονεί. Η αγωνία του
και το άγχος του δεν είναι συμπτωματικό, αλλά οφείλονται στην εσφαλμένη αντίληψη για την αλήθεια του
προσώπου. Το πρόσωπο είναι ευτυχισμένο και τελειοποιείται όταν έχει καλές σχέσεις με τον Δημιουργό του
και με τους ανθρώπους.

Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για τα οικολογικά
θέματα και όχι άδικα. Η συνεχιζόμενη καταστροφή του
πλανήτη μας, είναι το Νο 1 πρόβλημα της ανθρωπότητας, ένα πρόβλημα που αφορά όλους τους λαούς, όλες
τις ηλικίες, όλες τις πολιτικές, όλες τις θρησκείες. Η
εμπειρία όμως των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει πως
δεν αρκεί μία απλή πληροφόρηση για τα οικολογικά
προβλήματα και ένα γενικό κάλεσμα για δραστηριοποίηση. Χρειάζεται μία βαθύτερη ευαισθητοποίηση, η οποία θα βασίζεται όχι μόνο σε μελλοντικούς φόβους και
απειλές για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά,
πολύ περισσότερο, σε θετικές αξίες, όπως η εκτίμηση
για τη φύση και η αγάπη για τα όλα τα έμψυχα όντα, η
ανάπτυξη επαφής του ανθρώπου με τη φύση, κ.α. Αυτό

Το πρόσωπο δεν τελειοποιείται ανεξάρτητο και μόνο
του, αλλά σε σχέση με τους άλλους. Μόνο δια μέσου
του άλλου ολοκληρωνόμαστε σε τέλεια όντα. Όταν ο
άνθρωπος απομονωθεί και δεν δίνει σημασία στον διπλανό του, τότε παύει να αγωνίζεται να γίνει τέλειο
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πρόσωπο. Τελείωση για τον άνθρωπο είναι η κατά χάρη
ομοίωσή του με το Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Στο υπόβαθρο της οικολογικής κρίσης βρίσκεται η επιθυμία του
ανθρώπου να τελειωθεί κάνοντας τα πάντα, χωρίς να
υπολογίζει το θέλημα του Θεού και χωρίς να επωμίζεται
την προσωπική ευθύνη του για τις πράξεις του.

Εκπροσωπεί ο άνθρωπος τον άκτιστο, άυλο Θεό στο
κτιστό φυσικό περιβάλλον και συμβάλλει στη λειτουργία του. Ταυτόχρονα δεσπόζεται από το Θεό αλλά συγχρόνως ο ίδιος δεσπόζει επί της γης. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι παντοδύναμο
αφεντικό των νόμων της φύσεως. Δεν είναι εξουσιαστής
του κόσμου, αλλά οικονόμος, υπηρέτης, διαχειριστής,
καλλιεργητής, φροντιστής, ιερεύς , τροφοδότης συνδημιουργός (Ευθυμίου, 2005, σ. 39). Ακόμη και ο «άγιος
των σκλάβων» έλεγε κάτι ανάλογο σχετικά με την προστασία και την αγάπη του ανθρώπου προς τη φύση:
«Φυτεύετε δένδρα. Οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχότεροι,
γιατί δεν φυτεύουν δένδρα (Πάσχος, 2002, σ. 11)».

Η λατρευτική παράδοση της εκκλησίας, δίνει στη φύση την καλύτερη θέση που θα μπορούσε, χρησιμοποιώντας για τη Θεία Κοινωνία, το κρασί και το ψωμί, δυο
καθημερινής χρήσεως υλικά που παράγονται από τη
φύση και τον ευλογημένο κόπο του αγρότη, του κατεξοχήν ανθρώπου του λαού, που συνυπάρχει και αναδημιουργεί με τη φύση. Μετατρέπει μυστηριωδώς, κατά τη
Θεία Λειτουργία, το κρασί και το ψωμί σε Σώμα και
Αίμα του Κυρίου. Έτσι η Εκκλησία, δίνει το στίγμα της
σχέσης της με τη φύση. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδίως
τελευταία με τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θεωρείται καταλύτης στην προστασία της
φύσης (Ψαραύτης, 2001, σ. 6) ».

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η διδασκαλία της
αξίας του περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα, καθώς η επιβίωση του ανθρώπου είναι εξαρτώμενη από
την επιβίωση και την καλή λειτουργία των διαφόρων
οικοσυστημάτων. Πρόκειται για την προσέγγιση και την
ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής ηθικής (Γεωργόπουλος,
2005, σ. 39). Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται σε
δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και
οι μαθητές, αναπτύσσοντας νέα μοντέλα μάθησης. Μέσα
από τη διαθεματική προσέγγιση, η οποία με ενεργητικές
μεθόδους διδασκαλίας μεγιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα, επιτυγχάνεται η κατάργηση των συνόρων
μεταξύ των μαθημάτων (Θεοφίλης, 2005, σ. 15). Πρόκειται για μαθητοκεντρική αυτενεργό μάθηση που προϋποθέτει δράση από τη πλευρά του μαθητή. Που θα οδηγήσει με τη σειρά της αυτή η μάθηση στην δημιουργικότητα του παιδιού. Δικαιολογημένα η δημιουργικότητα, η
πολύτροπη αυτή ικανότητα χαρακτηρίζεται στο δικό μας
το σχολείο από του Παρασκευόπουλο και Παρασκευοπούλου (2009) ως το «αποπαίδι της εκπαίδευσης»

5. Ο ρόλος της θρησκευτικής αγωγής στην
οικολογική κρίση
Η
οικολογική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Οι
λύσεις που προτείνονται για την αναχαίτισή της και καλές είναι και χρήσιμες. Δεν είναι όμως αρκετές. Χρειάζεται συνειδητοποίηση των πραγματικών διαστάσεων
του προβλήματος και αντίστοιχη οικολογική αγωγή.
Πρέπει η αγάπη για την κτίση και το Δημιουργό της να
ξεκινά και να καλλιεργείται από μικρή ηλικία στο σχολείο για να γίνει αργότερα τρόπος ζωής. Για το μάθημα
των Θρησκευτικών η οικολογική κρίση είναι άμεσα συνυφασμένη με την πνευματική και ανθρωπιστική κρίση
του ανθρώπινου πολιτισμού. Η θεολογική προσέγγιση
του οικολογικού προβλήματος προσφέρει μια εναλλακτική οπτική στα αδιέξοδα της σύγχρονης κοινωνίας. Η
χριστιανική αγωγή βασισμένη στη ευπρεπή κοσμολογία
και θεανθρώπων ανθρωπολογία της Εκκλησίας, οδηγεί
τον άνθρωπο στην αποκάλυψη του βαθύτερου, ανθρώπινου στοιχείου της ύπαρξής του, που συνιστά ο Θεός για
τον άνθρωπο. Η Οικολογική διάσταση στη λατρευτική
πράξη της Εκκλησίας διαπερνά και διαφαίνεται στις
καθημερινές ακολουθίες της εκκλησίας.

Με τη μέθοδο της βιωματικής προσέγγισης το μάθημα των Θρησκευτικών θα αποκτήσει πραγματικό ενδιαφέρον. Τα παιδιά θα βιώσουν τις χριστιανικές αλήθειες,
τις οποίες διδάσκονται μέχρι σήμερα μόνο θεωρητικά.
Θα καταλάβουν ότι ηθική, η καλοσύνη, η αγάπη είναι
αρετές που αποκτούνται με έργα και πράξεις και όχι
μόνο με λόγια και κατήχηση. Θα έχουν τη δυνατότητα
να συνδυάσουν τις χριστιανικές αλήθειες με κοινωνικά
πρότυπα συμπεριφορών, να μυηθούν σ' αυτές. Παράλληλα, με το δυναμικό παρόν της στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Ορθοδοξία εμπνέει στον
άνθρωπο το σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτά τα
στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στο
πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης στη θεματολογία των Σχολικών
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όσο πιο
πολύ το παιδί στο σχολείο και στο σπίτι βιώσει το χριστιανικό βίωμα με όλες του τις διαστάσεις, τόσο καλύτερα θα συνειδητοποιήσει την οικολογική κρίση στην
εποχή μας.
O άνθρωπος σε αντίθεση με τα άλλα δημιουργήματα
έχει την ελευθερία να δρα σύμφωνα με τη θέλησή του. Η
παρακοή όμως από το θέλημα του δημιουργού του, επει-

Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο για να
τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Ο άνθρωπος αποκτά
το δικαίωµα του εξουσιαστή και διαχειριστή του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Θεός είχε αναθέσει στον άνθρωπο
καθήκοντα «βασιλέα της κτίσεως (Γεν. 2, 15)» είναι
όµως υποχρεωμένος να προσέχει και να καλλιεργεί την
φύση, η χρήση της φύσης πρέπει να είναι συνετή και
λελογισμένη. Ακόμη ο Θεός από σεβασμό στη φύση
έκανε τον άνθρωπο με στοιχεία της φύσης. Δηλαδή επήρε ο πανάγαθος Θεός από την γη χώμα λάσπη και έπλασε έναν άνδρα καθώς είμεσθεν εμείς και του έδωσεν
ψυχήν αγγελικήν, αθάνατον (Ξανθοπούλου, 1973, σ.
135).
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δή προήλθε από αυτόν, τον οδηγεί στην αποξένωσή του
από Αυτόν. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Τούτο εστί το
κακόν, η του Θεού αλλοτρίωσις (Μ. Βασιλείου, PG 31,
148A) ». Ίσως ακούγεται παράξενο αλλά η οικολογική
κρίση είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής και ηθικής κρίσης του ανθρώπου. Τα αίτια δεν οφείλονται σε εξωτερικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, αλλά βαθιά στον
ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός κινεί τα νήματα της ανθρωπότητας. Όλα από αυτόν εξαρτώνται και ρυθμίζονται. Αυτός κρατά και τη λύση του προβλήματος, όσα μέτρα και
να παρθούν από κυβερνήσεις και οργανώσεις αν ο άνθρωπος δεν ξεπεράσει την ηθική του κρίση, το πρόβλημα θα παραμένει.

Θρησκευτικών την οικολογική του συνείδηση μαθαίνοντας να σέβεται και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον ως μέρος της δημιουργίας του Θεού. Έτσι θα κατορθώσει να ισορροπήσει στη σχέση του με αυτό αλλά και
με τον εαυτό του. Ένα από τα κριτήρια της πνευματικής
προόδου του ανθρώπου είναι και η σχέση και η στάση
του έμπρακτα απέναντι στο περιβάλλον.
Πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε στον εμπλουτισμό
της γνώσης αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών που προέρχονται από τη θρησκευτική αγωγή, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα και την περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων της ΠΕ
όσο και στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, στην ορθόδοξη
θεολογία το φυσικό περιβάλλον ανοίγεται και αποκτά τις
πραγματικές διαστάσεις. Ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα
της τύχης και της αναγκαιότητας μόνο, αλλά μέσο και
τόπος σωτηρίας. Έτσι είναι και το ενδιαφέρον της Εκκλησίας και της Ποιμαντικής της για τη σωτηρία όχι
μόνο του ανθρώπου αλλά και του κόσμου, με τη δημιουργία μιας θεολογικής οικολογίας και την κατάδειξη
των θετικών συνεπειών της.

Η κρίση δεν αφορά συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα,
αλλά ολόκληρη τη γη. Απαιτείται παγκόσμια συνεργασία και συντονισμένες προσπάθειες. Το θέμα αφορά τον
καθένα χωριστά και όλους συλλογικά. Κάθε άνθρωπος
έχει προσωπική ευθύνη για τη κρίση που υπάρχει μέσα
μας και γύρω μας. Η συνειδητοποίηση θα γίνει με μια
κοινωνική αγωγή, αλλά κυρίως με θρησκευτική αγωγή
που θεραπεύει τη ρίζα του κακού.

6. Συμπεράσματα

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη θρησκευτική
αγωγή και εξειδίκευση τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς στη διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων αυτών θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό στη συνειδητοποίηση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών.

Θα μπορούσε από τις διδακτικές ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών να αξιοποιηθούν ως υλικό και
ιδέες για την υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοιχεία από την λατρευτική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για παράδειγμα η
χρήση του νερού, του ελαιόλαδου, του κεριού, του σιταριού και του οίνου, θα μπορούσαν να ενταχθούν στη
θεματολογία των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ευαισθητοποιηθήκαμε όλοι στην
προστασία του περιβάλλοντος . Κατανοήσαμε ότι η
προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για την
ισορροπία της φύσης.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων (Μπαλτατζής, 2011, σ.
174) – Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη
της οικολογικής συνείδησης των μαθητών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το δείγμα

Επισημάναμε την ανυπολόγιστη προσφορά του Θεού
στο περιβάλλον αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις από
την ανθρώπινη παρέμβαση (αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στη γεωργία). Κατανοήσαμε
επίσης το θαυμαστό κόσμο της δημιουργίας του Θεού
και η αρμονία της φύσης μας έδωσε μαθήματα εργατικότητας, συνεργασίας, ομαδικότητας, αυτοθυσίας, σεβασμού στο Θεό αλλά και της δημοκρατίας. Η έμπρακτη
κατανόηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα
ζητήματα που συζητήθηκαν αξιολογείται μέσα από την
παρακολούθηση οποιασδήποτε δράσης και πρωτοβουλίας που αναλήφθηκε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Επισημάναμε το βαθμό επιτυχίας ή ολοκλήρωσης
κάποιον παρεμβάσεων και με τη μέθοδο αυτή απέκτησαν οικολογική συνείδηση.

Εκπαιδευτικοί
Στην έρευνα συμμετείχαν 375 εκπαιδευτικοί, από
τους οποίους 136 (36,3%) άνδρες και 237 (63.2%) γυναίκες ενώ 2 δεν δήλωσαν το φύλο τους. 144 (38,4%)
εκπαιδευτικοί είχαν διάρκεια υπηρεσίας 1-15 χρόνια,
ενώ 228 (60,8%) είχαν διάρκεια υπηρεσίας 16-35 χρόνια
(3 εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν). Οι περισσότεροι (246
άτομα ή 65,6%) διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών,
αλλά αρκετοί (125 άτομα ή 33,3%) είναι και οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο (4 εκπαιδευτικοί δεν
αναφέρουν ). Από την εξέταση που έγινε, προέκυψε πως
ο μικρός σχετικά αριθμός των ερωτηματολογίων που
απαντήθηκαν οφείλεται κυρίως στις πιεστικές συνθήκες
της περιόδου της έρευνας (σε περίοδο μεσούσης της
ελληνικής κρίσης Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2011). Δεν
εντοπίστηκαν άλλοι συστηματικοί λόγοι, που να αλλοιώνουν την αντιπροσωπευτικότητα των δείγματος. Έτσι,
τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά,
αφού άλλωστε υπάρχουν απαντήσεις από αντιπροσω-

Η θεολογία ενδιαφέρεται άμεσα για την οικολογία
γιατί αντιμετωπίζει τη φύση ως έργο του θεού, και τον
άνθρωπο, ως ένα από τα δημιουργήματά του. Αυτό το
πνεύμα πρέπει να διαπερνά και το μάθημα των θρησκευτικών. Το παιδί αναπτύσσει μέσα από το μάθημα των
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πευτικά σχολεία και δίνουν μια αρχική αποτίμηση της
κατάστασης.

Θρησκευτικών για το περιβάλλον , που σαν παρακαταθήκη κατανοούν τα πνευματικά προνόμια που δόθηκαν
από το Θεό κατά τη δημιουργία της κτίσεως και μπορούν να αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν και σε
προσωπική βάση. Αυτή η δυναμική συμβολή του μαθήματος των Θρησκευτικών τείνει, ώστε να ομοιάσει το
Δημιουργό του. Η σχέση που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός με την κτίση δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και
καλείται με από την πνευματική τελείωσή του να προστατεύσει το φυσικό αυτό περιβάλλον και όχι απλά να
ζήσει σε αυτό.

Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το
χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2009 μέχρι Φεβρουάριο
2010.
Τύπος έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω
αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων τα οποία απεστάλησαν στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου από τον
ερευνητή.

Πίνακας 2. Με αυτή την πρόταση: στο μάθημα των
Θρησκευτικών θα πρέπει να αυξηθούν οι ενότητες που
αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον; Η έρευνα έδειξε
ότι συμφωνούν σε ποσοστό 152 (59,1%) από « πολύ»
έως «αρκετά », σε ποσοστό 87(33,9%) από «λίγο » έως
«ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», και σε ποσοστό
18(7,0%) δεν συμφωνούν «καθόλου» με την πρόταση
αυτή.

Τόπος διεξαγωγής: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
μαθητές στα σχολεία κατά την διεξαγωγή του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Πληθυσμός: Ο πληθυσμός υπό διερεύνηση ήταν οι
μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων σε 72 Δημοτικά Σχολεία της Επικράτειας.
Στατιστική επεξεργασία: Η στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS έκδοση 17.

Βαθμός συμφωνίας

Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών
δεδομένων
Για την εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
SPSS 17.0. for Windows. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι
της περιγραφικής στατιστικής για την παρουσίαση και
περιγραφή των αριθμητικών δεδομένων.
Πίνακας 1. Με αυτή την πρόταση «στο μάθημα των
Θρησκευτικών αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και η αγάπη του παιδιού για το περιβάλλον ως δημιούργημα του
Θεού»; Το ποσοστό 175(67,3%) δάσκαλοι συμφωνούν
από πολύ έως αρκετά και 71(27,4%) απαντούν από λίγο
έως ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ και μόνο το 14(5,4 %)
απαντούν αρνητικά.
Βαθμός συμφωνίας

Πλήθος
απαντήσεων (Ν)

%

Πολύ

85

32,7

Αρκετά

90

34,6

Λίγο

55

21,2

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

16

6,2

Δεν συμφωνώ καθόλου

14

5,4

Σύνολο

260

100,0

Πλήθος
απαντήσεων (Ν)

%

Πολύ

92

35,8

Αρκετά

60

23,3

Λίγο

58

22,6

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

29

11,3

Δεν συμφωνώ καθόλου

18

7,0

Σύνολο

257

100,0

Η αύξηση των ενοτήτων στο μάθημα των Θρησκευτικών που αναφέρονται για το περιβάλλον συμβάλλει στο
να γνωρίσουν τα παιδιά και να συνειδητοποιήσουν την
ορθή θεώρηση της κτίσεως ως συνέπεια της ορθής θεωρήσεως του Θεού. Η ασέβεια προς το Θεό, οδηγεί μοιραία στην ασέβεια προς την εικόνα του Θεού, τον ίδιο
τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να οδηγεί στην ασέβεια
και προς τα έργα του Θεού, το φυσικό κόσμο.
Πίνακας 3. Με αυτή την πρόταση: Θεωρείτε ότι η
Ορθόδοξη θρησκεία ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του
κόσμου; Η έρευνα έδειξε ότι συμφωνούν σε ποσοστό
180 (70,9%) από « πολύ» έως «αρκετά », σε ποσοστό
64(25,2%) από «λίγο » έως «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», και σε ποσοστό 10(3,9%) δεν συμφωνούν «καθόλου» με την πρόταση αυτή.

Βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί απαντούν σε μεγάλο
ποσοστό στη συμβολή του μαθήματος των θρησκευτικών στην ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτό οφείλεται στις ιδέες του μαθήματος των
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Βαθμός συμφωνίας

Πλήθος
απαντήσεων (Ν)

%

Πολύ

93

36,6

Αρκετά

87

34,3

Λίγο

39

15,4

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

25

9,8

Δεν συμφωνώ καθόλου

10

3,9

Σύνολο

254

100,0

ση, δε συμβιβάζεται με την παράχρηση ή την κακοποίηση της κτίσης, αλλά υπαγορεύει την αγάπη και την προστασία της. Βλέπουμε ότι σε συντριπτική πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών απαντούν θετικά στην πρόταση αυτή.
Πίνακας 5. Με αυτή την πρόταση: Θεωρείτε απαραίτητο να συνδεθεί η θρησκευτική αγωγή με την περιβαλλοντική εκπαίδευση; Η έρευνα έδειξε ότι συμφωνούν σε
ποσοστό 214 (60,5%) από « πολύ» έως «αρκετά », σε
ποσοστό 117(33,1%) από «λίγο » έως «ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ», και σε ποσοστό 23 (6,5%) δεν συμφωνούν «καθόλου» με την πρόταση αυτή.
%
Βαθμός συμφωνίας

Όλα τα εμπόδια και τα αδιέξοδα που μπορούν να παρουσιαστούν, από τις προσωπικές ασθένειες ως την οικολογική κρίση ή καταστροφή βρίσκονται στον ίδιο
δρόμο, εκείνο της φθοράς και του θανάτου. Η οδός του
Χριστού οδηγεί στη σωτηρία, όχι μόνο του ανθρώπου
αλλά και ολόκληρης της φύσης. Μόνο με την πίστη στην
ανάσταση και την αιώνια ζωή γίνεται νοητή και αποδεκτή η σωτηρία του κόσμου.

Πλήθος

Αρκετά

84

33,5

Λίγο

64

25,5

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

33

13,1

Δεν συμφωνώ καθόλου

19

7,6

Σύνολο

251

100,0

109

29,1 30,8

Αρκετά

105

28,0 29,7

Λίγο

71

18,9 20,1

46

12,3 13,0

Δεν συμφωνώ καθόλου

23

6,1

Χωρίς απάντηση

21

5,6

Σύνολο

375

διαφωνώ

6,5

100,0 100,0

Η σύνδεση της θρησκευτικής αγωγής με την περιβαλλοντική συνείδηση είναι απαραίτητη, γιατί η θρησκευτική αγωγή αποβλέπει στη συμμετοχή του μαθητή στο
γεγονός της κοινωνίας με τη φύση και της αυτοσυνειδησίας της οικολογικής κρίσης. Ο άνθρωπος οφείλει να
γίνει ένα λειτουργικό ον μέσω της θρησκευτικής αγωγής, αν θέλει να ξεπεράσει την οικολογική κρίση. Επιπλέον οι προσευχές της εκκλησίας για τη φύση και την
ευφορία των καρπών της γης, τοποθετούν τη Λειτουργία
στην καρδιά της δημιουργίας. Βλέπουμε, επίσης, σε συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ότι βοηθάει
τους μαθητές η σύνδεση της θρησκευτικής αγωγής με τη
περιβαλλοντική εκπαίδευση να αποκτήσουν οικολογική
συνείδηση, να μπουν στο πνεύμα της αειφορίας και στον
περιορισμό της κατανάλωσης. Τέλος τους βοηθάει να
αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές οικολογική συνείδηση.

%

51

Πολύ

Ούτε συμφωνώ ούτε

απαντήσεων (Ν)
Πολύ

%

απαντήσεων (Ν)

Πίνακας 4. Με αυτή την πρόταση: στο μάθημα των
Θρησκευτικών διαμορφώνουν και αναπτύσσουν οι μαθητές την οικολογική τους συνείδηση; Η έρευνα έδειξε
ότι συμφωνούν σε ποσοστό 135 (53,8%) από « πολύ»
έως «αρκετά », σε ποσοστό 97(38,6%) από «λίγο » έως
«ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», και σε ποσοστό
1897,6%) δεν συμφωνούν «καθόλου» με την πρόταση
αυτή.
Βαθμός συμφωνίας

Πλήθος

20,3

Προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύγχρονη θρησκευτική αγωγή, πως δηλαδή διαμορφώνει και
αναπτύσσει την οικολογική συνείδηση των μαθητών.
Όσο ο άνθρωπος μετανοεί και διορθώνει τη ζωή του,
ωφελείται ενώ ταυτόχρονα ενεργεί θετικά και για το
περιβάλλον του. Γνωρίζει ο μαθητής στο μάθημα των
Θρησκευτικών, ότι όσο μετέχει στην εν Χριστώ καινή
κτίση, ζει και μεταδίδει τη χάρη της και στη φθειρόμενη
κτίση. Το χριστιανικό ήθος, είναι ήθος της αγάπης, της
ειρήνης, της απλότητας, της στοργής, της συμπάθειας.
Το ήθος αυτό, έχοντας συμφυή την οικολογική διάστα-
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