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Πρόλογος
Τα Πρακτικά αυτά περιλαμβάνουν τα τελικά κείμενα δεκατεσσάρων συνολικά εισηγήσεων
οι οποίες παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας παρουσίασης
επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και
ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος, υπό την εποπτεία και την επιστημονική ευθύνη των
επιβλεπόντων τους, το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 στο Άργος στην Αίθουσα Τέχνης και
Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος».
Έρχονται σε συνέχεια δύο προηγούμενων προσπαθειών που έγιναν το ακαδημαϊκό έτος
2015-16 και αφορούσαν η πρώτη 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», με εισηγητές
τους διδάσκοντες στο Παράρτημα Πελοποννήσου αλλά και εκλεκτούς προσκεκλημένους
που συνδύαζαν το ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύρος με το κριτήριο της εντοπιότητας.
Η δεύτερη αφορούσε την παρουσίαση επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος, υπό την εποπτεία και την επιστημονική ευθύνη των
επιβλεπόντων τους.
Όπως τόνισα και στους προλόγους εκείνων των εκδόσεων αυτές οι προσπάθειες αποτελούν
το αποτύπωμα του επιστημονικού έργου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος και παρακαταθήκη
προκειμένου να αναδειχθεί 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. Τις επιστημονικές υπεύθυνες των δύο προγραμμάτων, την κ.
Αικατερίνη Κασιμάτη για το ΕΠΠΑΙΚ και την κ. Ουρανία Καλούρη για το ΠΕΣΥΠ, τους
διδάσκοντες στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ που είχαν την επιστημονική
επίβλεψη των εργασιών που παρουσιάστηκαν, τους σπουδαστές οι οποίοι δέχτηκαν να
παρουσιάσουν τις σύγχρονες τάσεις του επιστημονικού πεδίου τους και το έπραξαν με
απόλυτη επιτυχία και με τις υψηλού επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις που έδωσαν
κύρος στην ημερίδα μας, 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 πρόσφεραν τόσο ο
Δήμαρχος Άργους Μυκηνών όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος στηρίζοντας
ουσιαστικά το γενικότερο έργο της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ η ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος να συνεχίσει να βαδίζει και τα
επόμενα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας της προς την ολοένα και μεγαλύτερη αναβάθμιση
του επιστημονικού της κύρους με ανάλογες προσπάθειες προκειμένου να αναδειχτεί το
επιστημονικό της έργο.
Ο Διευθυντής των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος
Δρ. Παναγιώτης Γ. Μουσταΐρας
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Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ:
Μουσταΐρας Παναγιώτης,Dr
Μαυριδάκη Αργυρώ, MSc
Τσούμπα Ιωάννα, MSc
Στρίκλαντ Στέφανος, Dr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Dr
Κόκκινος Θεόδωρος, Dr
Λεζέ Ευαγγελία, Dr
Μιχαλόπουλος Γεώργιος, MSc
Στρίκλαντ Στέφανος, Dr
Τσίρος Χαράλαμπος, Dr
Τσιωτάκης Παναγιώτης, Dr.
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Πρόγραμμα ημερίδας

πτυχιακών εργασιών ακ.έτους 2016-17
Έναρξη-χαιρετισμοί

15:00-15:15

Α’ Μέρος
Προεδρείο: Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Λεζέ Ευαγγελία
Κόκκινος Θεόδωρος
Στρίκλαντ Στέφανος
15:15-15:30

15:30-15:45

Σκαρμούτσου Ελένη
Επιβλέπων: Ηλιόπουλος Παναγιώτης
“Η Παιδαγωγία ως άσκηση ψυχής και σώματος κατά
την αρχαιότητα”
Γεραμάνης Ανδρέας
Επιβλέπων: Ηλιόπουλος Παναγιώτης
“Παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις των τριών
Ιεραρχών”

15:45-16:00

Τσιώρος Γεώργιος & Φουρλάμη Ειρήνη
Επιβλέπων: Ηλιόπουλος Παναγιώτης
“Η κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Σύγχρονες
προσεγγίσεις”

16:00-16:15

Θανόγιαννη Ελένη & Θανόγιαννης Χρήστος
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία
“Εργασία των ανηλίκων: Έκταση, μορφές και
επιπτώσεις στη σχολική επίδοση και την
επαγγελματική σταδιοδρομία”

16:15-16:30

Νικοβγένη Σπυριδούλα & Πίκου Παρασκευή
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία
“Παιδική κακοποίηση: Μορφές, αίτια και
επιπτώσεις. Πρόληψη και αντιμετώπιση”

16:30-16:45

Μιχαηλίδη Πασχαλίνα & Πίκη Βαρβάρα
Επιβλέπων: Κόκκινος Θεόδωρος
“Αυτό-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών για τη
διαφοροποίηση της διδασκαλίας”
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Β’ Μέρος
Προεδρείο: Τσιωτάκης Παναγιώτης
Λεζέ Ευαγγελία
Τσίρος Χαράλαμπος
Στρίκλαντ Στέφανος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-17:45

Ρέβη Σπυριδούλα & Σταθοπούλου Σοφία
Επιβλέπων: Τσιωτάκης Παναγιώτης
“Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποίηση και ένταξη
στην εκπαιδευτική διαδικασία”

Ξιξή Χρυσούλα & Ντενέκου Συλβάνα
Επιβλέπων: Τσιωτάκης Παναγιώτης
“Το εκπαιδευτικό σενάριο ως εργαλείο εκπαιδευτικού
σχεδιασμού”

Ανδρινόπουλος Παναγιώτης
Επιβλέπων: Τσιωτάκης Παναγιώτης
“MOOCs-Massive Open Online Courses
(Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα)”
Σκλαβούνος Σωτήριος
Επιβλέπων: Στρίκλαντ Στέφανος
“Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη μέσω των
ΤΠΕ - Πρόταση διδασκαλίας μέσω ιστοεξερεύνησης”

17:45-18:00

Μακρυγιάννης Περικλής
Επιβλέπων: Τσίρος Χαράλαμπος
“Ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης διδακτικής
πράξης - Η.Σ.Α.ΔΙ.Π.”

18:00-18:15

Σαριπανίδης Ηλίας
Επιβλέπων: Τσίρος Χαράλαμπος
“Κυρίαρχος Αισθητηριακός τύπος και επιλογή
επαγγέλματος κατά Holland - Μελέτη περίπτωσης”
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18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

Αναγνωσταρά Αικατερίνη & Αναγνωσταρά Μαρία
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία
“Η αυτοαντίληψη σε παιδιά με επιληψία.
Μια συγκριτική μελέτη”
Φωτοπούλου Ξανθή
Επιβλέπων: Μιχαλόπουλος Γεώργιος
“Η συμβουλευτική στο ποιητικό έργο του Καβάφη”

Συμπεράσματα-Λήξη ημερίδας
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΩΣ ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Σκαρμούτσου Π. Ελένη (skarmeleni@yahoo.gr) ( Ο εκπαιδευόμενος/η)
Φυσικοθεραπεύτρια, Κ.Δ.Α.Π. Α.μ.Ε.Α Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,
Παράλιο Άστρος, Τ.Κ. 22001

Ηλιόπουλος Παναγιώτης (ksatriya@tri.forthnet.gr) (ο επιβλέπων)
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας,
Τρίπολη, Τ.Κ. 22132

Περίληψη

γι’ αυτό και το πρώτο σχολείο που παρακολουθούσαν οι
νέοι της Αθήνας ήταν η παλαίστρα. Αντίστοιχη
σπουδαιότητα είχε η σωματική άσκηση και στη Σπάρτη,
όπου από πολύ νωρίς γυμνάζονταν και τα αγόρια και τα
κορίτσια. Στους Ελληνικούς μύθους ως πρώτος
γυμναστής αναφέρεται ο Ερμής, που ήταν και ο
προστάτης της παλαίστρας. (Πορφυριάδου, 2008,
σελ.227)
Οι Έλληνες χειρίστηκαν τη γυμναστική και ως
θεραπευτικό μέσο, καθότι παρατήρησαν την ευεργετική
της επίδραση και στον υγιή και στον πάσχοντα
οργανισμό. Η προτροπή για άσκηση και διατροφή με
ωμοφαγία υπήρξε και η πρώτη καταγεγραμμένη
περίπτωση προληπτικής θεραπείας, κατά τον Τρωικό
πόλεμο. Υπό την απειλή λοιμού ο στρατηγός
Παλαμήδης ο Ναυπλιεύς πρότεινε την ελαφριά άσκηση
και διατροφή για τα στρατεύματα των Ελλήνων με
αποτέλεσμα την ανοσία τους στην επιδημία. Οι πράξεις
αυτές, καθημερινή άσκηση και διατροφή, καλούνταν
Φυσιοθεραπευτικές ( Οικονομοπούλου, 2015)
Ο αθλητισμός αρχικά είχε χαρακτήρα κοινωνικό.
Αργότερα συνδέθηκε με τη θρησκεία, με διάφορες
τελετές, με πανηγύρια και άλλες συγκεντρώσεις και
χρησιμοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο αγωγής για τους
νέους, από την προσχολική τους ακόμα ηλικία. Η
γυμναστική δυνάμωνε το σώμα και, με την επανάληψη,
του προσέδιδε επιδεξιότητα για τους πολέμους, που ήταν
συχνοί τα αρχαία χρόνια. Σκοπός της γυμναστικής ήταν
επίσης να αναπτυχθεί ο άνθρωπος αρμονικά, στο σώμα
και στην ψυχή, συνδυάζοντας τη σωματική διάπλαση με
την πνευματική καλλιέργεια. Τα γυμναστήρια, σε
αντίθεση με τις παλαίστρες, ήταν κτίρια δημόσια, όπου
μπορούσαν να γυμναστούν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως
τάξεως στην οποία ανήκαν, ενώ σε αυτά λάμβαναν χώρα
πλήθος φιλοσοφικών συζητήσεων, ομιλίες ποιητών και
ρητόρων και παρουσιάσεις έργων. ( Φούντα, 2006,
σελ.8)

Στην Αρχαία Ελλάδα σημαντική θεωρούνταν η εκγύμναση του
σώματος. Αγώνες διοργανώνονταν με θρησκευτικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ οι νικητές
απολάμβαναν τιμών. Η παλαίστρα ήταν και το πρώτο σχολείο
των νέων και μαζί με τη μουσική και το χορό συνέδεαν
αρμονικά την ψυχή με το σώμα. Πολλοί ήταν οι φιλόσοφοι που
ασχολήθηκαν με την σημασία της σωματικής άσκησης,
ανάμεσα τους και ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο
Πλούταρχος και ο Γαληνός. Από αυτούς ο Πλάτων θεωρούσε
τη γυμναστική χρηστική, κυρίως για τον πόλεμο, μα όχι
σπουδαία και υποστήριζε ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην
ανάπτυξη της ψυχής, που με τη σειρά της θα μεριμνήσει για το
σώμα. Οι υπόλοιποι φιλόσοφοι που αναφέρθηκαν υποστήριζαν
την ισομερή ανάπτυξη σώματος και ψυχής, χωρίς υπερβολές
βέβαια, καθώς θεωρούσαν πως και η άσκηση και η διατροφή
επηρεάζουν την ανάπτυξη της ψυχής, της φρόνησης και της
ηθικής.

Λέξεις κλειδιά: σωματική άσκηση, αγωγή, ψυχή,
φρόνηση

1. Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ο αθλητισμός θεωρούνταν πολύ σημαντικό κομμάτι
της ζωής των Ελλήνων, ήδη από το 3000 π.Χ.. Ως
αθλητισμό σύμφωνα με τον Παπαντωνίου (2003, σελ.
110)
εννοούμε όλες τις σωματικές, κινητικές
δραστηριότητες με τις οποίες κανείς επιδιώκει συνειδητά
κάποια σωματική επίδοση, όπως αυτή νοείται και
πραγματώνεται από το κοινωνικό σύνολο.
Γίνεται διαχωρισμός της παιδοτριβικής από τη
γυμναστική. Η παιδοτριβική αφορούσε την εκπαίδευση,
συνεπώς οι παιδοτρίβες ήταν οι δάσκαλοι της
γυμναστικής για τους νέους. Οι γυμναστές αντίθετα,
αναλάμβαναν την άσκηση επαγγελματιών αθλητών
(Πορφυριάδου, 2008, σελ.227)
Η άσκηση θεωρούνταν πολύ σημαντική και για τη
σωματική διάπλαση του νέου, αλλά και για την
αρμονική συγκρότηση ολόκληρης της υπόστασής του,

2. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Για τον Πλάτωνα η παιδεία είναι η περιστροφή της
ψυχής προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς το
Αγαθό, προς την ευδαιμονία όλων, όχι μόνο του εαυτού.
Ο ίδιος τονίζει ότι από την παιδική ηλικία πρέπει να
ξεκινήσει η διδασκαλία, χωρίς βία ή καταναγκασμό
(Βότση, 2010, σελ.34). Στα Ηθικά Νικομάχεια ο
Αριστοτέλης συμφωνεί με τον Πλάτωνα, ότι η σωστή
αγωγή θα έπρεπε να εισάγεται σε νεαρή ηλικία, και να
έχει σαν αποτέλεσμα να χαίρεται και να λυπάται κανείς

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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με όσα πρέπει. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β 1,
σελ. 73)
Κατά τον Πλούταρχο η παιδεία είναι από όλα τα
αγαθά το μόνο αθάνατο και θείο. Η παιδεία είναι το
μόνο αγαθό που ούτε ο πόλεμος δεν μπορεί να
αφαιρέσει. Η αγωγή θα πρέπει να ξεκινά νωρίς,
πλάθοντας τα παιδιά με κατάλληλη ηθική, καθώς ο
Πλούταρχος παρομοιάζει τα μικρά παιδιά ως μαλακά
κεριά, στα οποία η αγωγή, ως σφραγίδα, αφήνει το
αποτύπωμά της (Σιαμαντούρα, 2012, σελ. 43)
Οι αθλητικοί αγώνες δεν είχαν σκοπό να κάνουν τον
άνθρωπο απλώς έργο τέχνης για το σωματικό του
κάλλος. Μέσω του αθλητισμού μετατράπηκε η απλή
γνώση σε αγωγή, δηλαδή σε λειτουργία συνειδητής
οικοδόμησης σώματος και ψυχής. Έπλαθαν, έδιναν
δηλαδή μορφή, στο σώμα και τιθάσευαν το πνεύμα. Γι’
αυτό και στην Αθήνα ο νομοθέτης Σόλων έκανε τη
γυμναστική υποχρεωτικό μάθημα για τους νέους.
Αντίστοιχα και ο Λυκούργος στη Σπάρτη έθεσε τις
παραμέτρους της υποχρεωτικής γυμναστικής. Το
παράδειγμα των δύο σημαντικότερων Πόλεων – Κρατών
ακολούθησαν και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις
(Ζυγούρη, 2013)
Στην Αθήνα από μικρή ηλικία τα παιδιά, στον
γυναικωνίτη ως νήπια, καθοδηγούνταν σε κινητικά
παιχνίδια, που συντελούσαν στην αρμονική ανάπτυξη
του σώματος του παιδιού, καλλιεργώντας παράλληλα το
θάρρος, τη σεμνότητα, τη φρόνηση και το αίσθημα του
σωματικού κάλλους. Τα παιδιά προτρέπονταν να
εφεύρουν παιχνίδια που τα προετοίμαζαν για το
επάγγελμα που θα ακολουθούσαν μελλοντικά. Επιπλέον
με τη χρήση μπάλας, στις σφαιρίσεις, καλλιεργούσαν
επιπλέον ικανότητες κυνηγιού. Από τα επτά τους χρόνια
το πρώτο σχολείο που παρακολουθούσαν ήταν η
παλαίστρα, εξασκώντας το σώμα και καλλιεργώντας την
άμιλλα. Επόμενο στη σειρά ήταν το μουσικό σχολείο,
όπου διδάσκονταν και χορό, μια μορφή σωματικής
άσκησης δηλαδή, που προσδίδει αρμονία και εγκράτεια
στις κινήσεις του σώματος (Παπαμιχαήλ, 2007, σελ.21)
Αντίστοιχα στη Σπάρτη, μέχρι την ηλικία των επτά ετών,
τα παιδιά, και τα αγόρια και τα κορίτσια, όσο έμεναν
κοντά στη μητέρα γυμνάζονταν. Στη συνέχεια τα αγόρια
ακολουθούσαν αυστηρότερο πρόγραμμα σωματικής
άσκησης για να προετοιμαστούν για τη ζωή του
στρατοπέδου, ενώ τα κορίτσια εξακολουθούσαν να
γυμνάζονται, αλλά με σκοπό πια την προετοιμασία για
τη μητρότητα ( ΕΛΛΑΣ, 1997, σελ.412)

είναι ενδεικτική της υγείας του, του χαρακτήρα του και
της σωματικής του διάπλασης. Την καλή αναλογία των
τεσσάρων στοιχείων, που με σωστή συντήρηση οδηγούν
στην μακροζωία, ο Γαληνός την ονομάζει ευκρασία.
(Γαληνός, Υγιεινών, Α, 25 06, σελ. 93).
Η αναλογία των τεσσάρων στοιχείων όμως, επηρεάζει
και την ψυχή. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, στον
άνθρωπο εισχωρεί η ψυχή, αποτελώντας κράμα φωτιάς
και νερού. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή στη σύνθεση της
ψυχής, προκαλεί ψυχικές ασθένειες. (Ιπποκράτης, Περί
Διαίτης, Α, 7 2-3, σελ. 41).
Τα τέσσερα αυτά στοιχεία έχουν επιπλέον
διαφορετική αναλογία στο σώμα ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο ( Γαληνός, Υγιεινών, Α, 6 3-4, σελ. 69).
Καθότι, λοιπόν, στον άνθρωπο πρέπει να υπάρχει
σωστή αναλογία των τεσσάρων στοιχείων στο σώμα, για
να έχουν καλή κράση και να μην αρρωσταίνουν, οι
διαταραχές της σύνθεσης των στοιχείων, οδηγούν σε
νόσο. Για τους νοσούντες η θεραπεία που προτείνει ο
Γαληνός αφορά την επαναφορά της ισορροπίας των
στοιχείων, αυξάνοντας την αναλογία των αντίθετών
τους. Αν λοιπόν η κράση ξηρανθεί, πρέπει να την
υγράνεις. Αν κρυώσει η κράση, πρέπει να την θερμάνεις
και ούτω καθεξής. Εκτός από τη διατροφή, στην
ισορροπία των τεσσάρων στοιχείων βοηθά επίσης και η
άσκηση, καθώς προκαλεί θερμότητα στο σώμα και την
ψυχή (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 74 10-13, σελ. 155)

3.2 ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ
Κατά τον Ιπποκράτη η ψυχή αποτελείται από μείγμα
φωτιάς και νερού και δεν αναπτύσσεται εξίσου σε
όλους. Η φρόνηση της ψυχής είναι αποτέλεσμα της
σύστασης του σώματος από την ένωση της φωτιάς, με το
νερό. Ο συνδυασμός της υγρότερης φωτιάς με το
ξηρότερο νερό οδηγεί στην απόλυτη αυτάρκεια των
στοιχείων, καθώς ούτε η φωτιά απομακρύνεται
ψάχνοντας τροφή, ούτε το νερό βλάπτεται, άρα και στην
καλύτερη φρόνηση και μνήμη. Όλοι οι υπόλοιποι
συνδυασμοί των στοιχείων δημιουργούν κάτι με πολύ
λιγότερη φρόνηση. Η διατροφή, η άσκηση, τα
ατμόλουτρα, οι εντριβές και όλες οι άλλες μέθοδοι,
μπορούν να επηρεάσουν μόνο τη φρόνηση ή την
αφροσύνη της ψυχής. Οι διαθέσεις της ψυχής όμως,
δηλαδή η οξυθυμία, η απλότητα, η ερειστικότητα και η
καλή προαίρεση, είναι αδύνατο να αλλάξουν, καθώς
είναι αποτέλεσμα της φύσης των διόδων από όπου περνά
η ψυχή, δηλαδή των αγγείων από τα οποία διέρχεται,
των εμποδίων που συναντά και των στοιχείων με τα
οποία συνενώνεται (Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Α, 35, 116, σελ. 75-77).
Για τον Πλάτωνα το σώμα δεν έχει ζωή χωρίς την
ψυχή. Η ψυχή θειική προέλευση, είναι αθάνατη,
ανώλεθρη και κατατρίβει πολλά σώματα (Πλάτωνας,
Φαίδων, 87d 7-8, σελ. 127).
Η ψυχή εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά με το
σώμα, που δεν προϋπάρχουν, αλλά αναπτύσσονται με
την εκπαίδευση και την εξάσκηση. Η ψυχή
επιπροσθέτως έχει την ιδιότητα του γιγνώσκειν, η οποία

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ
3.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Σύμφωνα με τις αναφορές του Ιπποκράτη, στο Περί
Διαίτης, του Πλάτωνα, στον Τιμαίο, και του Γαληνού,
στο Υγιεινών, ο άνθρωπος συνίσταται ψυχή και σώμα
από τέσσερα στοιχεία. Αυτά είναι το υγρό, το ξηρό, το
θερμό και το ψυχρό. Η αναλογία αυτών στον άνθρωπο,
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ανάλογα ποια κατεύθυνση θα λάβει αποβαίνει είτε
χρήσιμη είτε άχρηστη (Πλάτωνος, Πολιτεία, Ζ΄,σελ.50)
Το σώμα γεννά χίλιες ασθένειες εξαιτίας της τροφής, οι
δε ασθένειες εμποδίζουν την ορθή αναζήτηση της
πραγματικότητας και είναι υπεύθυνες ακόμα και για
τους πολέμους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς
γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. (Πλάτωνος,
Φαίδων, 66b 6 έως 66d 1, σελ.65).
Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη ψυχή ως την πρώτη
εντελέχεια του σώματος, έννοια που ο Μπαμπινιώτης
(2012, σελ.410) ερμηνεύει ως τη ζωτική δύναμη που
ενυπάρχει σε κάθε ον και στρέφει κάθε ενέργειά του
προς την επίτευξη της πλήρους τελειότητας. Στα
Πολιτικά ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η ψυχή ηγείται του
σώματος στον άνθρωπο που έχει τέλεια υγεία, ενώ σε
ασθενείς έχει κανείς την εντύπωση ότι κυριαρχεί το
σώμα (Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1254a 37 - 1254b 10,
σελ. 99).
Ο Πλούταρχος συμβουλεύει να διατηρούν οι νέοι τη
μέση οδό και στην ψυχική τους διάθεση, να μην είναι
θρασείς, γιατί είναι σημάδι αδιαντροπιάς, ούτε άτολμοι
και καταφοβισμένοι. Για την ψυχή αναφέρει ότι
πλάθεται από πολύ νωρίς και γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει
να δίνεται σημασία από μικρή ηλικία στους μύθους που
διδάσκονται τα παιδιά, ώστε να μην γεμίζει η ψυχή τους
μωρία και διαφθορά (Πλούταρχος, Περί Παίδων Αγωγής,
4 2-4, σελ.40)
Για τον Γαληνό κινητήρια δύναμη των εκούσιων
κινήσεων, των κινήσεων των μυών του σώματος δηλαδή
και όχι της καρδιάς ή των σπλάχνων, είναι η ψυχή.
Θεωρεί ότι η μεγάλη αρχή και η πηγή της κίνησης είναι
ο εγκέφαλος και ονομάζει τις κινήσεις ψυχικές
(Γαληνός, Περί Μυών Κινήσεως, Α, 406 17-21,
σελ.253).

την ανάμειξη αυτή καλύτερη ή χειρότερη. Σκοπός της
διατροφής είναι να διατηρεί τα στοιχεία που υπάρχουν
στον άνθρωπο στην αναλογία που πρέπει. Μόνο η τροφή
όμως δεν αρκεί. Πρέπει να συνδυαστεί με τη
γυμναστική, που έχει αντίθετες ιδιότητες από τη
διατροφή. Οι ασκήσεις αναλώνουν ό,τι υπάρχει, ενώ το
φαγητό και το ποτό αναπληρώνουν τα κενά, έτσι
επιτυγχάνεται η ιδανική ισορροπία. Ο Ιπποκράτης
παρομοιάζει τη γυμναστική με την επεξεργασία σιδήρου
ή δέρματος. Ο σίδηρος λιώνει, χτυπιέται, συγκολλείται
και έτσι ισχυροποιείται. Αντίστοιχα και το ύφασμα
τραβιέται και πατιέται και έτσι γίνεται ανθεκτικότερο
και με τις κλωστές που πλέκονται ωραιότερο. Έτσι και ο
άνθρωπος αποβάλλει με την άσκηση την τροφή και
γίνεται πιο ισχυρός (Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Πρώτον,
36 1-4, σελ. 85)
Στην πορεία του έργου του εκφράζει τις αντιρρήσεις του
για έναν από τους τρόπους που διδάσκεται η γυμναστική
και η εκπαίδευση, ωθώντας δηλαδή τα παιδιά στην
παρανομία, την αδικία, τη βία και την κλοπή. Τα
πρότυπα αυτά αναπαράγονται αργότερα στην αγορά,
καθώς και οι πωλητές και οι αγοραστές εξαπατούν
(Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Πρώτον, 24 1-11, σελ.59)
Ο Ιπποκράτης επίσης πραγματεύεται τις ιδιότητες των
ασκήσεων. Οι φυσικές ασκήσεις, δηλαδή η όραση, η
ακοή, η ομιλία και η σκέψη, θερμαίνουν και ξηραίνουν
την ψυχή (Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Β, 61 2-14,
σελ.135)
Οι περίπατοι, που είναι φυσικές ασκήσεις με στοιχεία
βίαιων, αν γίνουν μετά τη λήψη της τροφής γεμίζουν το
κορμί με τα υγρά των τροφών, χωρίς να αφήνουν το
στομάχι να παχύνει, καθώς με την κίνηση θερμαίνονται
και το σώμα και η τροφή. Οι πρωινοί περίπατοι
μειώνουν το βάρος του σώματος, καθώς θερμαίνουν και
το σώμα και την ψυχή, αποβάλλοντας ταυτόχρονα υγρά
και χαλαρώνοντας την κοιλιά. Αδειάζοντας την κοιλιά,
αδειάζει και το κεφάλι, οπότε και καθαρίζει η όραση και
η ακοή και ο άνθρωπος αποκτά διαύγεια.
Οι περίπατοι μετά τη γυμναστική καθαρίζουν το σώμα,
εφόσον δεν επιτρέπουν στη σάρκα να συμπτυχθεί, και
κρατούν το σώμα καθαρό και αδύνατο. Οι δίαυλοι και οι
υπαίθριες ιπποδρομίες απευθύνονται στα εξωτερικά
τμήματα της ψυχής με αποτέλεσμα να αποσπούν την
υγρασία από το σώμα, να το αδυνατίζουν και να το
ξηραίνουν. Το ανεβοκατέβασμα των χεριών και οι
αιωρήσεις τους κατά το τρέξιμο παρότι θερμαίνουν
ελάχιστα τη σάρκα, ερεθίζουν το σώμα και τη ψυχή
(Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Β, 62 15-29, σελ.137)
Η σχέση τροφής και άσκησης διαφέρει από άνθρωπο σε
άνθρωπο, έτσι και ο Ιπποκράτης δεν μπορεί να θεσπίσει
ακριβείς κανόνες, υπάρχει όμως τρόπος να το
ανακαλύψει κανείς. Για να γίνει αυτό πρέπει να λάβει
υπόψη του τις ιδιοσυστασίες του ατόμου, την ηλικία, τη
γεωγραφική θέση του, τις αλλαγές των ανέμων και των
εποχών (Ιπποκράτης, Περί Διαίτης, Γ, 67 1-14, σελ.149)

4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Οι Έλληνες περνούσαν από το παιχνίδι στην
εκπαίδευση, μέσω του αθλητισμού. Στην Αρχαία
Ελλάδα είχε θεσπιστεί η μέθοδος της μυητικής
παιδαγωγίας, κατά την οποία τα παιδιά ηλικία πέντε έως
επτά ετών παρακολουθούσαν ανάμεσα σε άλλα
μελλοντικά τους μαθήματα τα δημόσια θεάματα, που
λάμβαναν χώρα στις παλαίστρες και τα γυμναστήρια.
Σκοπός ήταν η υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων
συμπεριφοράς, για να προωθήσουν την κοινωνικότητα,
τη γνώση και τον πολιτισμό. (Παπαμιχαήλ, 2007,
σελ.15).

4.1 Οι θέσεις του Ιπποκράτη
Η διατροφή στο έργο του Ιπποκράτη Περί Διαίτης
μεταφράζεται ως αγωγή και σε όλο το έργο συσχετίζεται
με την καλή υγεία, αλλά και με την καλή κράση του
ανθρώπου, που εμπεριέχει τη φρόνηση και την ηθική.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η φρόνηση και η αφροσύνη
της ψυχής οφείλονται στην ανάμειξη της φωτιάς και του
νερού και η αγωγή, δηλαδή η διατροφή, μπορεί να κάνει

4.2 Οι θέσεις του Πλάτωνα
Για τον Πλάτωνα η γυμναστική είναι απαραίτητη,
καθώς θεωρεί ότι ένα υγιές και εύμορφο σώμα υπηρετεί
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καλύτερα την ψυχή. Ταυτόχρονα ο υγιής συναγωνισμός
προσφέρει σωματική και πνευματική ωριμότητα. Θεωρεί
ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός κάνει τον άνθρωπο
δύστροπο και μειώνει τη χρησιμότητά του για την πόλη.
Και οι χοροί είναι μια μορφή σωματικής άσκησης και
διακρίνονται σε ειρηνικούς και πολεμικούς (Νέα
Ακρόπολη, 2017).
Στο έργο του Πολιτεία αναφέρεται στη μουσική και το
χορό, θεωρώντας τα σπουδαιότατα για την ανατροφή,
καθώς ενισχύουν τα χρηστά ήθη και προσφέρουν
ανάλογες ιδιότητες και στο σώμα. Η γυμναστική πρέπει
να καλλιεργείται από μικρή ηλικία με σοβαρότητα και
χωρίς διακοπή, δεν είναι όμως για τον Πλάτωνα το γερό
και καλό σώμα εκείνο που με την αρετή του θα κάνει
καλή και την ψυχή, αλλά το αντίθετο (Πλάτωνος,
Πολιτεία, Γ΄, σελ.117)
Η γυμναστική, στοχεύει στην αύξηση ή μείωση των
δυνάμεων του σώματος, του φθαρτού δηλαδή μέρους
του ανθρώπου και στην ενίσχυση της ανδρείας, ενώ
σκοπός της είναι η διάπλαση του πνεύματος (Γεράρης,
2014, σελ.3).
Είναι λοιπόν χρήσιμη, καθώς μετά από δύο με τρία
χρόνια ξεχωρίζουν με τους πολεμικούς αγώνες όσοι νέοι
έχουν αντοχή στους κόπους και στη θέα του αίματος,
διαμορφώνεται δηλαδή ο χαρακτήρας της τάξεως των
φυλάκων. Παράλληλα ο Πλάτων δίνει και συμβουλές
για αποφυγή του μεθυσιού και για σωστή διατροφή με
ψητά κρέατα χωρίς να καταναλωθούν γλυκά, για
καλύτερη αντοχή στον πόλεμο. Κοινός στόχος λοιπόν
της μουσικής και της γυμναστικής είναι να αναπτυχθούν
αρμονικά το ψυχωμένο τμήμα της ψυχής με το
φιλομαθές τμήμα. (Πλάτωνος , Πολιτεία, Ζ΄, σελ.53-54)
Επιπροσθέτως αναφέρει ότι και οι γυναίκες με
παραπλήσιο τρόπο με τους άνδρες θα πρέπει να
ανατρέφονται και να διαμορφώνουν χαρακτήρα και για
τον πόλεμο, αλλά και για τις δραστηριότητες της
καθημερινότητας (Πλάτωνας, Τιμαίος, 18c 1-4, σελ.35).
Η ψυχή τρέφεται με μαθήματα, ενώ το σώμα με τροφή
και είναι σημαντικό να προσέχει κανείς και την ποιότητα
των μαθημάτων, αλλά και της τροφής (Πλάτωνος,
Πρωταγόρας, 313c 2 - 313d 5, σελ. 33).
Όσοι γονείς έχουν τα μέσα, στέλνουν τα παιδιά τους
στον παιδοτρίβη, ώστε να μπορούν με καλύτερο σώμα
να υπηρετούν την ψυχή, που ήδη έχει αποκτήσει
αρμονία και προσαρμοστικότητα. Με τη γυμναστική ο
νέος δεν είναι καχεκτικός δεν φαίνεται δειλός στον
πόλεμο και σε άλλες πράξεις (Πλάτωνος, Πρωταγόρας,
326a 3 - 326c 3, σελ.61).
Οι Λακεδαιμόνιοι φημίζονταν και για τη φιλοσοφική
τους εκπαίδευση, εκτός από τη γυμναστική τους παιδεία,
τόσο που ορισμένοι θέλοντας να τους μιμηθούν
επιδίδονται σε ακραίες πράξεις, όπως το ξερίζωμα των
αυτιών τους, το τύλιγμα των ποδιών τους με ιμάντες και
η υπερβολική γυμναστική. Ο Πλάτων αντιτίθεται σε
αυτή την πρακτική, θεωρώντας ότι περισσότερο με την
παιδεία και όχι με τη γυμναστική κατακτάται η
φιλοσοφία (Πλάτωνος Πρωταγόρας, 342b 6 - 343a 1,
σελ.97).
Παράλληλα, παραδέχεται ότι η γυμναστική, μαζί με τη
στράτευση και την ιατρική, είναι από τα καλά πράγματα,

που όμως φέρνουν στεναχώριες. Θεωρούνται δηλαδή
αγαθά, που αρχικά απαιτούν κόπους, προκαλούν βάσανα
και στερούν ηδονές, στη συνέχεια όμως φέρνουν υγεία
και ευεξία στο σώμα και σωτηρία στην πόλη (Πλάτωνος
Πρωταγόρας, 353e 1 - 354b 5, σελ.123).
Για τον Πλάτωνα το να πηγαίνει κανείς στον πόλεμο
χρειάζεται ανδρεία. Για να μην είναι κανείς δειλός
χρειάζεται να ξέρει τα φοβερά. Άρα και για τον πόλεμο
χρειάζεται η παιδεία (Πλάτωνος Πρωταγόρας, 360d 1 360e 1, σελ.133)

4.3 Οι θέσεις του Αριστοτέλη
Ο Αριστοτέλης θεωρούσε τη γυμναστική ως μια από τις
επιστήμες και επιπλέον πίστευε ότι πρέπει να προηγείται
η ανάπτυξη και η εκπαίδευσή του σώματος από την
εκπαίδευση της ψυχής, όπως το σώμα εμφανίζεται πριν
τη ψυχή (ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2017).
Στο έργο του Περί Ψυχής αναγνωρίζει την ύπαρξη
θρεπτικού μέρους της ψυχής, το οποίο και είναι στην
ουσία υπεύθυνο για τη ζωή. Λειτουργίες του είναι η
γέννηση, και η χρήση της τροφής, χωρίς την οποία δεν
υπάρχει φυσικό ζωντανό ον (Αριστοτέλης, Περί Ψυχής,
415a 25 - 416b 27).
Ό,τι γεννήθηκε έχει ανάγκη να αναπτυχθεί, να ωριμάσει
και να παρακμάσει και αυτό δε γίνεται χωρίς τροφή.
Τα όντα που είναι προικισμένα με νόηση δεν μπορεί
παρά να ζουν μια ενεργητική ζωή. Ο άνθρωπος, ακριβώς
επειδή είναι άνθρωπος, πρέπει να χαίρεται μερικά
εξωτερικά αγαθά, άρα πρέπει να έχει υγιές σώμα, να
τρώει επαρκώς και να κάνει ό,τι άλλο συντηρεί τη ζωή
(Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, 434a 24-29).
Το ανώτερο από τα αγαθά είναι η ευδαιμονία, η οποία
εμπεριέχει και την υγεία. Για τον Αριστοτέλη δεν μπορεί
να είναι ευτυχισμένος κάποιος που δεν έχει καλή
εμφάνιση. Παρόλα αυτά αρετή ονομάζει μόνο την
ψυχική, στην οποία αποδίδεται έπαινος, ενώ για το σώμα
πλέκονται εγκώμια (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Α
9, σελ.41-43).
Οι αρετές δε γεννιούνται μέσα μας, έχουμε όμως
πλαστεί να τις δεχόμαστε και να τις τελειοποιούμε με τη
συνήθεια, όπως συμβαίνει και με τις τέχνες. Η άσκηση
της αρετής είναι δύσκολη στην αρχή, με τον καιρό όμως
γίνεται ευκολότερη, ενώ είναι απαραίτητη, καθώς η
έλλειψη ή η υπερβολή της αρετής είναι ολέθρια
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β 2, σελ.69).
Το ίδιο ισχύει και για τη σωματική άσκηση. Οι
άνθρωποι γυμνάζονται για σωματική δύναμη και υγεία.
Τα υπερβολικά γυμνάσια φθείρουν τη σωματική δύναμη,
όπως και τα λιγοστά. Αντίστοιχα για την υγεία τόσο η
υπέρμετρη κατανάλωση φαγητών και ποτού, όσο και η
ελλιπής, φθείρουν την υγεία. Αντίθετα η χρήση τους με
λογικό μέτρο εδραιώνοει την υγεία. (Αριστοτέλης,
Ηθικά Νικομάχεια, Β 2, σελ.71).
Ανάλογα με τον άνθρωπο που επιθυμούμε να
ωφελήσουμε, καθορίζεται και το μέτρο κάθε μέσου που
χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Ο Αριστοτέλης δίνει ένα
παράδειγμα για τη σωματική άσκηση και τη διατροφή,
λέγοντας ότι ένας αρχάριος στη γυμναστική και ένας
επαγγελματίας αθλητής δε μπορεί να καταναλώνουν την
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ίδια ποσότητα τροφής (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια,
Γ 4, σελ.83).
Το να προσέχει κανείς το σώμα του είναι για τον
Αριστοτέλη πολύ σημαντικό. Τα ελαττώματα του
σώματος κατακρίνονται, όπως και οι κακίες της ψυχής,
όταν οφείλονται σε παραμέληση εκγύμνασης του
σώματος και όχι σε φυσική ασχήμια. Αντίστοιχα
κατακρίνονται και οι αρρώστιες και οι αναπηρίες, όταν
δεν είναι εκ γενετής, από αρρώστια ή από χτύπημα, αλλά
οφείλονται σε πλημμελή φροντίδα της υγείας, όπως για
παράδειγμα η τύφλωση από υπερβολική οινοποσία.
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β 7, σελ.131)

υγρά στοιχεία, η αναπνοή τον αέρα και οι σφίξεις την
φωτιά, και έτσι προφυλάσσεται από τις φθορές ο
άνθρωπος (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 6 11 - 7 11, σελ.6971).
Το τέλειο σώμα επιτυγχάνεται με μέτριες και
ισορροπημένες ασκήσεις σε όλα τα μέλη του σώματος,
προσέχοντας την ποιότητα, την ποσότητα και τις
επιδράσεις τους και χωρίς υπερβολές (Γαληνός,
Υγιεινών, Ε, 313 4-17, σελ.117).
Το σωματικό βάρος επηρεάζει την κράση των
παιδιών, και η κράση επηρεάζει τη φρόνηση της ψυχής.
Συνεπώς κάποιος που έχει γεννηθεί με άριστη σωματική
κατασκευή και από πολύ νωρίς καθοδηγείται από την
τέχνη της υγιεινής και ακολουθεί καλό τρόπο ζωής,
απολαμβάνει κατά τον Γαληνό και ωφέλειες στην ψυχή.
Ακόμα και αν αργότερα στη ζωή του ακολουθήσει καλό
τρόπο ζωής και όχι από την αρχή, και πάλι θα ωφεληθεί
(Γαληνός, Υγιεινών, Α, 31 19 - 32 7, σελ.101).
Όταν το σωματικό βάρος είναι αυξημένο και
παρουσιάζεται δυσκινησία και πληθώρα υγρών, η
ψυχική δύναμη επιβαρύνεται (Γαληνός, Υγιεινών, Δ, 238
10-13, σελ.19). Η φύση όμως είναι εξοικειωμένη με την
κίνηση, και τούτο καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
κανείς δεν μαθαίνει στα βρέφη να μπουσουλάνε, αλλά
το κάνουν μόνα τους. Δεν πρέπει βέβαια να
εξαναγκασθούν να περπατήσουν γρηγορότερα, γιατί τα
μέλη τους θα στραβώσουν. (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 38
13-19, σελ.109)
Το υγιές σώμα βρίσκει μόνο του όσα το ωφελούν, αφού
καθοδηγείται από τις επιθυμίες του, ειδικά αν έχει
εκπαιδευτεί σωστά η ψυχή του (Γαληνός, Υγιεινών, Β,
132 20 - 133 3, σελ.231)
Το βρέφος θα πρέπει να τρέφεται με γάλα από τη
μητέρα του, που είναι η ιδανική γι΄ αυτό τροφή και
παράλληλα είναι οικεία προς το βρέφος και
καταπραϋντική. Καταπραϋντικό είναι επίσης και το
άγγιγμα της μητέρας. Επιπροσθέτως, το λίκνισμα του
μωρού και ο μελωδικός τόνος της φωνής, που ηρεμούν
τα βρέφη, αποδεικνύουν κατά τον Γαληνό τη φυσική
εξοικείωση του ανθρώπου με τη μουσική και τη
γυμναστική και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με αυτές
τις τέχνες μπορεί κανείς να εκπαιδεύσει άριστα και το
σώμα και την ψυχή (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 35 18 - 37 9,
σελ.107).
Τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο καλό είναι να
ασκούνται μέτρια στην πάλη, η υπερβολή μπορεί να
εμποδίσει την ανάπτυξή τους, και να μην καταναλώνουν
κρασί, καθώς θερμαίνει και γεμίζει το κεφάλι τους με
ατμούς, βλάπτοντας την ψυχή (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 54
1 - 55 1, σελ.129).
Στα παιδιά επτά έως δεκατεσσάρων ετών συστήνεται
να μην γυμνάζονται υπερβολικά έντονα και σταματήσει
η ανάπτυξη τους, και επίσης συστήνεται να
εκπαιδευτούν στην υπακοή και τη σεμνότητα. Από τα
δεκατέσσερα και έως τα εικοσιένα θα πρέπει να δίνεται
μεγαλύτερο βάρος στην άσκηση του σώματος, ώστε να
γίνει ο νέος γενναίος στρατιώτης ή παλαιστής, και
λιγότερο στην ανάπτυξη της ψυχής, εφόσον κυρίως σε
αυτήν την ηλικία διαμορφώνονται οι συνήθειες
(Γαληνός, Υγιεινών, Α, 61 1-6, σελ.137).

4.4 Οι θέσεις του Πλούταρχου
Για τον Πλούταρχο η αγωγή ξεκινά πριν τη γέννηση
και επηρεάζεται από την καλή καταγωγή του πατέρα και
την κατάστασή του την ώρα της σύλληψης, κυρίως τη
νηφαλιότητά του. Σημαντική είναι επίσης η επιλογή της
μητέρας. Αναφέρεται επιπλέον στη σωστή διατροφή που
πρέπει να λαμβάνει το παιδί από βρέφος, προτρέποντας
στο μητρικό θηλασμό, καθότι βοηθά στην ανατροφή του
παιδιού με μεγαλύτερη στοργή και φροντίδα. Ακόμα και
για τα δίδυμα έχει η φύση προνοήσει και έχει δώσει στις
μητέρες δυο μαστούς (Σιαμαντούρα, 2012, σελ.42).
Η γυμναστική έχει και αυτή σημασία. Το σώμα δεν
αρκεί να είναι υγιές, πρέπει να είναι και εύρωστο.
Αντίστοιχα ο λόγος δεν φτάνει να είναι χωρίς ελλείψεις,
πρέπει να έχει και δύναμη και γι΄ αυτό υπάρχουν τα
ρητορικά γυμνάσια (Πλούταρχος, Περί Παίδων Αγωγής,
9 16-24, σελ. 54).
Δύο είναι οι επιστήμες που ασχολούνται με την
επιμέλεια του σώματος, η γυμναστική και η ιατρική. Η
γυμναστική χαρίζει ευεξία και η ιατρική υγεία. Η ψυχή
όμως μοναδικό φάρμακο έχει τη φιλοσοφία, που
διδάσκει το καλό και το άσχημο, το δίκαιο και το άδικο
(Πλούταρχος, Περί Παίδων Αγωγής, 10 10-15, σελ.58).
Το να παραμελεί κανείς το σώμα δεν είναι σωστό, γι΄
αυτό και ο Πλούταρχος προτρέπει τους γονείς να
στέλνουν τα παιδιά τους στον παιδοτρίβη, ώστε να
γυμνάζονται αρκετά και να αποκτούν αρμονία και
δύναμη. Η ευεξία του σώματος για τον Πλούταρχο είναι
θεμελιώδης για να έχει κανείς καλά γεράματα. Η ευταξία
και η σωφροσύνη όταν ασκηθούν επαρκώς και χωρίς
υπερβολική καταπόνηση αποθηκεύονται για τα γηρατειά
(Πλούταρχος, Περί Παίδων Αγωγής, 11 1-7, σελ.62).
Επιπρόσθετα μέσω πολεμικών αγώνων στο ακόντιο,
το τόξο και το κυνήγι, προετοιμάζονται τα παιδιά για τον
πόλεμο. Οι υπερβολές είναι τροχοπέδη για την αγωγή
και του σώματος και της ψυχής, είτε είναι υπερβολικές
καταπονήσεις και κόπος είτε υπερβολική ξεκούραση και
ύπνος (Πλούταρχος, Περί Παίδων Αγωγής, 11 7-9,
σελ.62).

4.5 Οι θέσεις του Γαληνού
Για το Γαληνό η διατροφή είναι μέσο διατήρησης της
ισορροπίας των στοιχείων του σώματος, άρα της υγείας.
Η τροφή αναπληρώνει τα ξηρότερα στοιχεία, τα ποτά τα
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Ο χαρακτήρας της ψυχής διαφθείρεται από κακές
συνήθειες ως προς τη διατροφή, τη σωματική άσκηση,
τα θεάματα και τα ακούσματα και δεν είναι έργο μόνο
των φιλοσόφων η διαμόρφωση του χαρακτήρα.
Στοχεύουν στην υγεία της ψυχής και οι φιλόσοφοι και οι
γιατροί, οι πρώτοι με ανώτερο στόχο, οι δεύτεροι με
στόχο την υγεία του σώματος (Γαληνός, Υγιεινών, Α, 40
5-13, σελ.111).
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο Ιπποκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος και ο
Γαληνός υποστηρίζουν έντονα την αξία της σωματικής
άσκησης και την ευεργετική της επίδραση στην
ανάπτυξη της ψυχής. Θεωρούν ότι η υγεία, η ευεξία και
η αρμονία σώματος και ψυχής συνδέονται και οδηγούν
στην ύπαρξη ψυχικά και ηθικά ικανών ανθρώπων.
Το σώμα δεν πρέπει να παραμελείται και η
εκπαίδευσή του πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία Το
μέτρο στην άσκηση είναι πολύ σημαντικό για όλους
τους
προαναφερθέντες
φιλοσόφους,
εφόσον
υποστήριζαν ότι οι υπερβολικοί κόποι φέρνουν αντίθετα
αποτελέσματα.
Ο Πλάτων εξέφρασε διαφορετική άποψη. Θεωρούσε
τη γυμναστική χρήσιμη, καθότι προετοίμαζε τους νέους
για τους πολέμους που ήταν συχνοί τα αρχαϊκά χρόνια.
Παρόλα αυτά θεωρούσε το σώμα τάφο της ψυχής,
πίστευε ότι η ψυχή υπάρχει και χωρίς το σώμα και
υποστήριζε ότι μια ισχυρή ψυχή μεριμνά για το σώμα
περισσότερο από την άσκηση ή την τροφή.
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Περίληψη

καλλιέργησαν στο θερμοκήπιο της πίστεως. Στην
αγριελιά της αρχαιότητας κέντρισαν την καλή ελαία του
χριστιανισμού (Μαστρογιαννόπουλου Η., Οι πατέρες της
εκκλησίας και ο άνθρωπος, σελ. 271). Οι τρεις ιεράρχες
υπήρξαν κι αυτοί διδάσκαλοι, όχι όμως τόσο με την
ειδική έννοια της εκπαίδευσης αλλά με την γενική
έννοια της αγωγής και παιδαγωγίας όλων των
ανθρώπων, ιδιαίτερα δε των νέων. Το παράδειγμα γι’
αυτούς είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να δώσει ο
δάσκαλος στους μαθητές κάθε ηλικίας, γιατί αν λείπει
αυτό, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα λόγια καταντούν
ενοχλητικά και αστεία, όταν αυτός ο ίδιος που τα λέει
δεν τα πραγματοποιεί (PG 30,497).

Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι προστάτες της ελληνικής
παιδείας. Σύμφωνα με αυτούς η αγωγή ξεκινάει από τους
γονείς που έχουν την ευκαιρία να διαπλάσσουν τη ψυχή
του παιδιού τους σε μια ηλικία που αυτή είναι ακόμα
εύπλαστη για το καλό. Έπειτα αναλαμβάνουν οι δάσκαλοι
να οδηγήσουν τον νέο μαθητή στην αρετή, αφού όμως
πρώτα ασκηθούν οι ίδιοι σε αυτή. Η σχέση μαθητή
δασκάλου πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία αγάπη.
Οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούν οι παιδαγωγοί
πρέπει να ποικίλουν, και για τον κάθε μαθητή απαιτείται
διαφορετικός τρόπος προσέγγισης. Ο παιδαγωγός πρέπει
να είναι συγκαταβατικός και απλός. Βέβαια χρειάζεται και
η προσπάθεια του μαθητή για να είναι επιτυχής η
διδασκαλία. Οι τρεις μεγάλοι του Πνεύματος, δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στην σταδιακή προσθήκη των γνώσεων
και δε συμφωνούν με την επίθεση δυσβάστακτων φορτίων
στους μαθητές, γιατί έτσι θα χάσουν τελείως την διάθεση
για μάθηση. Ο καλύτερος δε τρόπος αγωγής είναι ο
παιγνιώδης. Σύγχρονες είναι και οι αντιλήψεις τους για
την οικογένεια, την ελευθερία, την εργασία, την ισοτιμία
των δύο φύλων, την ειρήνη , την κοινωνική δικαιοσύνη. Η
ανάλυση τους από τους αγίους, μας αποκαλύπτει αρκετά
στοιχεία που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην
τρέχουσα καθημερινότητά μας.

Λέξεις κλειδιά:
μαθητής, αγάπη.

Δάσκαλος,

αγωγή,

2. OΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
2.1. Η Ανατροφή των τέκνων
Σύμφωνα με τον Χρυσόστομο ένα παιδί δεν γεννιέται
ούτε καλό ούτε κακό. Η πρώτη αγωγή όμως που θα
πάρει είναι από τους γονείς και είναι καθοριστικής
σημασίας, γιατί ένας που ανατράφηκε εξ αρχής με πολλή
φροντίδα και επιμέλεια είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει
κακός. Στις παιδικές ηλικίες η ψυχή είναι ακόμα
εύπλαστη και διαπλάθεται ανάλογα με την αγωγή που
δέχεται. Ιδιαίτερα κρίσιμα αποτελούν τα δέκα πρώτα
χρόνια της παιδικής ηλικίας. Μάλιστα οι γονείς μπορούν
να πετύχουν θαυμαστά αποτελέσματα αυτή την
περίοδο(λόγω της εύπλαστης κατάστασης της ψυχής),
ώστε τα προβλήματα αργότερα να ελαχιστοποιηθούν.
Μετά το δέκατο έτος ο Χρυσόστομος αποδίδει ευθύνη
και στα παιδιά. (Yazigi Π., Εσχατολογία και ηθική, σ. σ.
317-318).
Η παιδαγωγία του Ιωάννου απαντάται όχι σαν
μετάδοση γνώσεως ή επιστημονική μόρφωση, αλλά σαν
βιωματική άσκηση, σαν εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό
τονίζει ότι αυτή δεν είναι μόνο για μια ηλικία, αλλά για
όλη τη ζωή του ανθρώπου. Για το “μελίρρυτο στόμα”
εκείνο που έχει προτεραιότητα είναι η εκμάθηση της
αρετής ως κεντρική τέχνη της ζωής, μέσω της οποίας ο
άνθρωπος καταφρονεί και υπερβαίνει τα “ενταύθα”
(Yazigi Π., Εσχατολογία και ηθική, σ.σ. 321-322).

αρετή,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Τρεις Ιεράρχες Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο
Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο Θεολόγος, υπήρξαν
μεγάλοι θεολόγοι αλλά ασχολήθηκαν και με τα
καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων που τα
θεωρούσαν κι αυτά μείζονος σημασίας για την ομαλή ,
ισόρροπη ανάπτυξη του ανθρώπου. Η αγωγή του
τελευταίου αποτελεί για τους τρεις μεγάλους του
πνεύματος το σημαντικότερο όλων. Ο ορισμός που δίνει
ο Γρηγόριος για την αγωγή είναι από τους καλύτερους,
αφού την ονομάζει “τέχνη τεχνών και επιστήμη
επιστημών” (PG 35,425). Αποτελούν οι άγιοι τους
προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και της παιδείας,
αλλά σίγουρα δεν έχουν καταλάβει στα σχολεία την
θέση που τους αρμόζει με βάση τον τίτλο που φέρουν.
Αυτοί πήραν την σοφία της αρχαίας Ελλάδας και την
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Επίσης σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο η εγκατάλειψη
των παιδιών από τους γονείς παρατηρείται κυρίως στο
ότι οι τελευταίοι κατά κανόνα φροντίζουν να παρέχουν
στα παιδιά τους όλα εκείνα που αφορούν στο σώμα και
στη γνωσιολογική τους κατάρτιση, αδιαφορώντας για
τον ηθικό και πνευματικό τους εξοπλισμό. Έτσι αφήνουν
τα παιδιά τους αθωράκιστα στα προβλήματα,
πειρασμούς και κινδύνους που αναπόφευκτα θα
συναντήσουν μέσα στην κοινωνία κατά την πορεία της
ζωής τους (Τζιαβάρα Τ., Η κοινωνική διδασκαλία των
τριών Ιεραρχών, σελ. 61).
Ο τρεις ιεράρχες απευθύνονται επίσης στους γονείς
λέγοντας τους να μην αφήνουν πλούτο στα παιδιά, αλλά
αρετή, διότι αν έχουν τα πλούτη ως στήριγμα, δεν θα
φροντίσουν για τίποτα καλό και ενάρετο (PG 63,767).
Ούτε όμως και χρέη να μην αφήνουν σε αυτά, επιμένει ο
Βασίλειος, γιατί έτσι θα τους στερήσουν την ελευθερία
στη ζωή τους καθώς και την ευγένεια (ΕΠΕ 5, σ.σ.
88,90).
Το “χρυσό στόμα” επικεντρώνει την προσοχή των
γονιών και στις συναναστροφές των παιδιών τους. Έτσι
οφείλουν να τα παρακολουθούν με διακριτικότητα γιατί
αν τα παραμελήσουν θα βρουν μπροστά τους
αναρίθμητα προβλήματα (PG 63,765). Η σωστή
ανατροφή λοιπόν κατά τον ιερό πατέρα είναι το πρώτο
που πρέπει να δίνουν οι γονείς στα παιδιά, αν
πραγματικά τα αγαπούν. Αν τα καλά διδάγματα
εντυπωθούν στην ψυχή ενώ ακόμα αυτή είναι απαλή, δε
θα μπορέσει κανείς να τα εξαλείψει όταν θα γίνει
σκληρή σαν τη σφραγίδα, όπως συμβαίνει με το κερί,
γιατί το σκληρό δεν είναι εύκολο να αλλάξει σχήμα και
μορφή (ΕΠΕ 30,641).
Ο Ιωάννης παρομοιάζει τους γονείς με ζωγράφους και
γλύπτες, παροτρύνοντας τους να αφαιρούν από τα παιδιά
το περιττό και να προσθέτουν εκείνο που τους λείπει,
εξετάζοντας καθημερινά ποιο φυσικό πλεονέκτημα
έχουν ώστε να τους το αυξάνουν και ποιο ελάττωμα
έχουν ώστε να το εξαλείφουν. (ΕΠΕ 30,643).
Χρειάζονται λοιπόν, υπογραμμίζει ο Ιωάννης, να
τεθούν νόμοι στα παιδιά, σχετικά με τις αισθήσεις. Κατ’
αρχάς οι γονείς να διδάσκουν το παιδί να λέει λόγια
σεμνά, με σεβασμό. Να μην βρίζει ή ορκίζεται και να
αποφεύγει τις φιλονικίες. Κι αν παραβαίνει τον νόμο να
το τιμωρούν άλλοτε με λόγο αυστηρό και επιτιμητικό,
άλλοτε με λόγια που μπορούν να πληγώσουν, άλλοτε
πάλι με κολακείες και υποσχέσεις. Επίσης τους
προτρέπει να μην το χτυπούν εύκολα, αλλά να το
απειλούν πως θα τιμωρηθεί, με τρόπο όμως πειστικό
ώστε αυτό να φοβηθεί, η τιμωρία όμως να μην
πραγματοποιείται. Αν μάλιστα δουν ότι ο φόβος
ωφέλησε, να τον χαλαρώνουν, γιατί η φύση μας έχει
ανάγκη και από κάποια άνεση (ΕΠΕ 30,645,649 και
651).
Αν πάλι δουν οι γονείς να κατηγορεί κάποιον άλλο,
να του θυμίζουν τα δικά του σφάλματα. Τέλος το
‘‘χρυσό στόμα’’ γνωστοποιεί στους γονείς πού
κατοικούν οι αρετές και οι κακίες στο σώμα, για να
είναι σε θέση να τις παρατηρούν και να θεραπεύουν, ό,τι
δυσλειτουργεί στα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν αναφέρει
πως τόπος και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η

καρδιά που βρίσκεται μέσα σε αυτό, της επιθυμίας το
ήπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στον θυμό
υπάγονται αρετές, όπως της σωφροσύνης και της
επιείκειας, αλλά και κακίες όπως η θρασύτητα και η
σκληρότητα. Της επιθυμίας αρετή είναι η σωφροσύνη,
ενώ κακία η ασέλγεια. Του λογικού τέλος αρετή είναι η
φρόνηση, που συγκρατεί τα πάντα, ενώ κακία η
αφροσύνη (ΕΠΕ30, 679-681).

2.2. Ο Δάσκαλος
2.2.1. Το Διδασκαλικό αξίωμα
Ο ιερός Χρυσόστομος δίνει μεγάλη σημασία στην
περίβλεπτη θέση του δασκάλου, γιατί και τα μικρά
σφάλματα αυτών που βρίσκονται στην κορυφή
τιμητικών αξιωμάτων, φαίνονται στους άλλους μεγάλα
(ΕΠΕ 28,152). Έτσι ο δάσκαλος πρέπει να προσέχει
πολύ τη συμπεριφορά του γιατί υπερβαίνει σε
συμπάθεια, όταν είναι συνετός ακόμα και τον φυσικό
πατέρα (ΕΠΕ 21,472). Γιατί οι γονείς χαρίζουν στα
παιδιά τους το ζην ενώ οι δάσκαλοι το καλώς ζην (ΕΠΕ
19,394).Βέβαια ο δάσκαλος οφείλει πρώτα ο ίδιος να
καταρτιστεί και να ασκηθεί στην αρετή. Εύστοχα ο
Γρηγόριος αναρωτιέται πώς θα συγχωρεθεί η απραξία
του δασκάλου εκείνου, που αδιαφορεί όταν οι άλλοι
κινδυνεύουν; Άρα και για όσα δεν έπραξε ως όφειλε ο
δάσκαλος, θα κατηγορηθεί (ΕΠΕ 6,74 και116).
2.2.2. Το Έργο του δασκάλου
Οι νέοι παρατηρεί ο Μ. Βασίλειος γίνονται ευάγωγοι
όταν αντιμετωπίζονται με αγάπη. Διακρίνουν ποιος τους
νοιάζεται και ποιος όχι. Αν νιώσουν αυτήν την αγάπη
τότε θεωρούν πως έχουν όλο το χρυσάφι του κόσμου
(ΕΠΕ 8,256). Ο μελίρρυτος Ιωάννης αναλύει πόσο
σπουδαία είναι η αγωγή λέγοντας πως δεν αρκούν τα
φάρμακα για να θεραπεύσουν τον ασθενή, χρειάζονται
και εκείνοι που θα τον υποχρεώσουν να τα πάρει (ΕΠΕ
28,502). Και πως έργο του παιδαγωγού είναι να σώζει
αυτόν που βλέπει να χάνεται(ΕΠΕ 11,786), και να μην
εγκαταλείπει αυτόν έως ότου δει ότι ο λόγος που έσπειρε
έπιασε τόπο (ΕΠΕ 12,784).
Η επιτυχία της διδασκαλίας φαίνεται όταν οι μαθητές
δείχνουν προθυμία για την εφαρμογή των εντολών του
δασκάλου τους, κι όταν αυτός είναι παρών αλλά και
όταν απουσιάζει (ΕΠΕ 35,10). Για να καρποφορήσει
όμως το έργο του δασκάλου χρειάζεται και η προσοχή
του μαθητή (ΕΠΕ 35,222). Εξάλλου η οκνηρία του
τελευταίου μειώνει και το ζήλο του διδάσκοντος (ΕΠΕ
25,626).
Τέλος ο σωστός παιδαγωγός δεν επιδιώκει τους
επαίνους, ούτε τους αποφεύγει αν έρχονται αλλά ούτε
και αποθαρρύνεται από την έλλειψή τους. Αυτό που
πρέπει να κάνει είναι να προετοιμάζεται καλά, ώστε οι
λόγοι του να γίνουν αρεστοί (ΕΠΕ 28,250-252).
2.2.3. Προσόντα και αρετές του καλού δασκάλου
Κατάλληλος για δάσκαλος κατά τους τρεις ιεράρχες
είναι μόνο εκείνος που μπορεί να άρχει και να άρχεται,
γιατί πως είναι δυνατό να ωφελήσει άλλους όταν δε
μπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του και είναι γεμάτος από
κακία; (ΕΠΕ 16 Β,218-220). Επίσης ο σωστός
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παιδαγωγός δεν διαλέγεται σαν δάσκαλος με μαθητές,
αλλά σαν μαθητής με ισότιμους μαθητές (ΕΠΕ 19,86).
Με άλλα λόγια για τους ιερούς πατέρες ο διδάσκων
οφείλει να είναι απαλλαγμένος από κάθε έπαρση, να
είναι δηλαδή ταπεινός. Έτσι θα πρέπει να μην
χρησιμοποιεί ύφος προστακτικό ή εξουσιαστικό, αλλά
μάλλον υποχωρητικό και συμβουλευτικό (ΕΠΕ 20,590).
Όσο για την διδασκαλία, το “χρυσό στόμα” ζητά ο
λόγος να είναι ήπιος, ήρεμος, σύμφωνος με τον βίο του
διδάσκοντα, σύντομος αλλά ώριμος, με νοήματα
πολύτιμα και θάρρος στη γνώμη (Προς Τίτο 2,8 και ΕΠΕ
24,80). Ο δάσκαλος ακόμα κατά τον άγιο είναι φρόνιμο
να έχει υπομονή, δείχνοντας στους μαθητές τους
κινδύνους και την καταστροφή που οδηγεί ο μη ορθός
βίος (ΕΠΕ 16 Α,610). Προτρέπει ακόμα τον δάσκαλο να
μην απογοητεύεται όταν το ακροατήριο είναι ολιγάριθμο
(ΕΠΕ 36,172).
Κύριο χαρακτηριστικό του αληθινού παιδαγωγού
είναι να δείχνει πατρική αγάπη προς τους μαθητές και η
φιλοστοργία του να υπερτερεί και των φυσικών γονέων.
Τίποτα που συντελεί, λένε οι τρεις Φωστήρες, στην
πρόοδο των μαθητών να μην θεωρεί επαχθές.
Ενθουσιάζεται ο μαθητής, υποστηρίζει ο Θεολόγος
Γρηγόριος, όταν βλέπει ότι ο διδάσκαλος τον πλησιάζει
με
αγάπη
και
δεν
τον
παραθεωρεί
(Μαστρογιαννόπουλου Η., Οι πατέρες της εκκλησίας και
ο άνθρωπος, σ.σ. 274-275).
Για τους ιεράρχες ο διδάσκαλος για να διαγνώσει τις
ψυχικές δυνάμεις του διδασκομένου πρέπει να έχει
γνώσεις της ψυχολογίας και να είναι ακέραιος στον
χαρακτήρα,
αμνησίκακος,
χωρίς
αλαζονεία
(Μαστρογιαννόπουλου Η., Οι πατέρες της εκκλησίας και
ο άνθρωπος, σελ. 274). Ακόμα πρέπει να έχει μέτρο
στην διδασκαλία του και να βρίσκει τον κατάλληλο για
κάθε πάθος τρόπο θεραπείας. Ο Μ. Βασίλειος συνιστά
στον διδάσκοντα να μην επιπλήττει με αγριότητα και να
υπομένει τις αδυναμίες των πνευματικά αδυνάτων (ΕΠΕ
8,368-372). Ο Θεολόγος είναι κατηγορηματικός
λέγοντας προς αυτόν που θέλει να διδάξει, ή να διδάσκει
με τρόπο ή να μην διδάσκει. Γιατί ο καλός ζωγράφος
διδάσκει περισσότερο με τις ζωγραφιές του και άριστη
διδασκαλία είναι αυτή που ο λόγος συμβαδίζει με την
βιωτή (Βενέδικτου, Γρηγοριανό Ταμείο, σελ. 273).
Ο κάθε παιδαγωγός λοιπόν (γονέας, δάσκαλοςεκπαιδευτής, κληρικός, προϊστάμενος, πολιτικός και
όποιος άλλος άρχει), επιβάλλεται κατά τους πατέρες να
είναι φωτεινό παράδειγμα, γιατί αν κάποιος δεν
καθαρίσει τον εαυτό του πως θα οδηγήσει τους άλλους
σωστά; (Νευράκη Ν., Οι Τρεις Ιεράρχες, σελ. 99) Έτσι
θεωρούν πως οι εαυτού διδάσκοντες θα βρουν πολλούς
μιμητές. Γιατί ο δάσκαλος που είναι σαν το αναμμένο
λυχνάρι θα ανάψει και θα φωτίσει άπειρα άλλα
λυχνάρια, δηλαδή ανθρώπους, οι οποίοι συγκρίνοντας
τον εαυτό τους προς αυτόν θα συμμορφώνουν τη ζωή
τους προς τη δική του (ΕΠΕ 23,106).

του, όπως τα βρέφη στην κοιλία της μητρός τους (ΕΠΕ
5,228). Ο Χρυσόστομος πάλι λέει ότι τίποτα δεν
προσελκύει τόσο τον υφιστάμενο όσο το να έχει πεισθεί
ότι ο προϊστάμενός του, ανησυχεί γι’ αυτόν και την
πρόοδό του (ΕΠΕ 21,596).
Επιπλέον για τους πατέρες ο κυβερνήτης του πλοίου
πρέπει να έχει αρμονικές σχέσεις με τους ναύτες, γιατί
αν έρθουν σε σύγκρουση το πλοίο θα καταποντιστεί
(ΕΠΕ 33,434). Ο δάσκαλος τότε χαίρεται όταν βλέπει
τους μαθητές του να προκόβουν, οπότε κι αυτός θα
καταβάλλει μεγαλύτερο κόπο για να τους διδάξει, επειδή
θα γνωρίζει ότι δεν ρίχνει τους σπόρους στις πέτρες
αλλά σε εύφορη και καλά σκαμμένη γη. (Από την
παραβολή του σπορέως). Ιδιαίτερη δε φροντίδα να
δείχνει για τους ευφυείς μαθητές (ΕΠΕ 2,382).
2.2.5. Οι υποχρεώσεις των πνευματικών οδηγών και
τα καθήκοντα των μαθητών
Για τους πνευματικά αδύνατους ακροατές οι
παιδαγωγοί θα πρέπει να ετοιμάζουν διάφορα είδη
διδασκαλίας με παραδείγματα, κατασκευές, σύνολα που
εκφράζουν πλήρες νόημα και άλλα τέτοια, ώστε οι
διδασκόμενοι να μπορούν να ωφελούνται (ΕΠΕ 8 Α,
498). Επίσης κρίσιμο σημείο είναι η αγαπητική σχέση
εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, γιατί η διδασκαλία γίνεται
ελκυστική όταν κανείς αγαπά και ανταγαπιέται (ΕΠΕ
12,462).
Ο μελίρρυτος Ιωάννης θεωρεί βέβαια ότι για να είναι
καρποφόρα η διδασκαλία εξαρτάται κατά το ήμισυ και
από τους εκπαιδευομένους. Έτσι προτρέπει όλους όσους
βρίσκονται σε αυτή τη θέση να προσφέρουν νου και
ακοή με προθυμία, ώστε κανένας από τους σπόρους του
δασκάλου να μην πέσει στην πέτρα ή κοντά στο δρόμο ή
στα αγκάθια αλλά στην γη την αγαθή για να αποδώσει
άφθονο καρπό (ΕΠΕ 1,138 και 2,382).
2.2.6. Η Παιδαγωγική τακτική του δασκάλου
Ο Μ. Βασίλειος ζητά από τον παιδαγωγό να
χρησιμοποιεί
μεθόδους
προσαρμοσμένες
στο
ακροατήριο (Χαρώνη Β., Παιδαγωγική ανθρωπολογία
Μ. Βασιλείου, σελ. 511). Δεν μπορεί να πει τα ίδια
πράγματα σε όλους (Από Κολασσαείς 4,6). Ο
Χρυσόστομος πάλι λέει, πως ο δάσκαλος πρέπει να είναι
“ποικίλος” στη διδασκαλία του, παρομοιάζοντας τον με
καπετάνιο ο οποίος είναι φρόνιμο να γνωρίζει πολλούς
χειρισμούς του πηδαλίου και όχι μόνο έναν, όταν
αντιμετωπίζει σφοδρούς ανέμους (ΕΠΕ 28,270). Και ο
καλός παιδαγωγός προετοιμάζει τους μαθητές του για
μελλοντικούς κινδύνους πριν έρθουν αυτοί, ώστε να
είναι έτοιμοι όταν έρθουν (ΕΠΕ 27,618).
Καλό είναι επίσης κατά την διδασκαλία να κάνει
ερωτήσεις προς το σύνολο της τάξης, για να συγκρατεί
την προσοχή όλων (Μαστρογιαννόπουλου Η., Οι Τρεις
Ιεράρχες και ο άνθρωπος, σελ. 273). Να χρησιμοποιεί
και τον έλεγχο και την επίπληξη (σπανιότερα), αλλά
κυρίως την παράκληση και συμβουλή. Να μην
αποκαλύπτει τον σφάλλοντα αλλά να μην αφήνει και
κρυφό το σφάλμα, για να μην γίνει περισσότερο
αναίσχυντος αυτός που το έπραξε νομίζοντας ότι
διέφυγε της προσοχής του δασκάλου του (ΕΠΕ 8 Α,
322-324). Ο λόγος του γενικά να παιδαγωγεί παρά να

2.2.4. H Παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή
Ο Μ. Βασίλειος για τη σχέση δασκάλου και μαθητή
λέει πως ο δεύτερος είναι πνευματικό τέκνο του πρώτου,
γιατί εκείνος που δέχεται κάποια μόρφωση από άλλον
διαπλάσσεται από αυτόν και ολοκληρώνει την ύπαρξή
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τιμωρεί και να εξευτελίζει, να βοηθά παρά να επεμβαίνει
στη ζωή του άλλου (ΕΠΕ 17,304). Αυτός δε πρώτος να
έχει παιδαγωγικό ενθουσιασμό για να μεταδίδει
προθυμία για συμμετοχή και στους εκπαιδευόμενους.

Ο υψιπέτης Γρηγόριος επιμένει ότι καλύτερο το λίγο
και ασφαλές παρά το πολύ και επισφαλές, αφού η ήρεμη
βροχή δεν παρασύρει το έδαφος όπως η ραγδαία, αλλά
εισδύει βαθιά και το καθιστά γόνιμο. Έτσι και η
διδασκαλία (Μαστρογιαννόπουόυ Η., Οι πατέρες της
εκκλησίας και ο άνθρωπος, σελ. 272). Και ο Ιωάννης
δίνει ένα παράδειγμα από τη φύση, λέγοντας ότι το πιο
γλυκό πράγμα είναι το φως. Αν όμως η ακτίνα του ηλίου
συγκεντρωθεί στα μάτια πάνω από το κανονικό, το
γλυκύ γίνεται δυσάρεστο και ενοχλητικό. Υπάρχει
λοιπόν καιρός που ο παιδαγωγός πρέπει να σιωπά και
καιρός που να μιλά (MG 48,735-736).
Η προσθήκη νέων γνώσεων να γίνεται επομένως
σιγά σιγά και ο δάσκαλος να προχωρά από τα
απλούστερα στα δυσκολότερα, επαναλαμβάνοντας τα
βασικά σημεία. Για τον Μ. Βασίλειο η διδασκαλία
οφείλει να είναι επιμελημένη και μεθοδική. Να
διορθώνονται τα σφάλματα αλλά να επιδοκιμάζονται τα
ορθά, καθώς και η προσπάθεια (Xαρώνη Β., σ.σ. 514 και
562-563). Για τον ίδιο πατέρα οι κύριες γενικές αρχές
για μια αποδοτική διδασκαλία είναι η αυτενέργεια, η
βιωματικότητα, η εποπτεία, η οικονομία χρόνου, ο
διάλογος (Νευράκη Ν., Οι τρεις ιεράρχες, σελ. 96).
Ο “χρυσορρήμων” Ιωάννης αναφέρει πως η
διδασκαλία είναι υπόθεση σαφήνειας και καλής
ερμηνείας, κι’ αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω
παραδειγμάτων, γιατί υπογραμμίζει πως τα πράγματα
είναι ισχυρότερα των ονομάτων και πως πρώτα
βρέθηκαν τα πράγματα, ύστερα δε τα ονόματα.
Σημαντικό στοιχείο για τον ιερό πατέρα, παίζουν και οι
εικόνες γιατί δίνουν ζωντάνια στον λόγο. Τα
παραδείγματα δε να αφορούν επίκαιρα γεγονότα (MG
55,171). Γενικά απαιτείται να εκσυγχρονίζουμε την
διδασκαλία.
Επίσης στέκεται και στην ανάγκη αυτενέργειας των
εκπαιδευομένων γιατί όπως τονίζει αν όλα τους
ερμηνεύονται και επιλύονται τα πάντα θα γίνουν
αδιάφοροι για έρευνα. Επιπλέον να τους προβληματίζει
ο διδάσκων, ώστε να ρωτούν. Χρειάζεται να
τεκμηριώνει δε όσα λέει γιατί αλλιώς ενδέχεται να μην
γίνει ο λόγος αποδεκτός από τους πολλούς (MG 61,336).
Η ανακεφαλαίωση πρέπει να είναι επίσης μέλημα του
καλού παιδαγωγού, γιατί η επανάληψη βοηθά όλους(MG
48,766), ακόμα και τους δυνατούς μαθητές γιατί
εμβαθύνουν και συγκινούνται περισσότερο (MG 63,76)
ενώ προτρέπει τον διδάσκοντα να μην προχωρά στα
παρακάτω αν τα προηγούμενα που είχαν αξία δεν
εντυπώθηκαν καλά στη μνήμη των ακροατών (MG
51,281). Γιατί όπως υποστηρίζει, εκείνος που λησμονεί
συνέχεια όσα του διδάσκονται, θα έχει πάντοτε ανάγκη
από δασκάλους και δεν θα μάθει ποτέ καλά τίποτα (MG
59,69).
Άλλο πάλι που οφείλει να προσέχει ο παιδαγωγός
κατά τον Ιωάννη είναι να μην κρατά διαρκώς την
προσοχή των ακροατών, επειδή αυτή εύκολα διασπάται
και επέρχεται κόπωση και αρνητική επομένως στάση για
τη μάθηση, ούτε και να την χαλαρώνει συνεχώς γιατί η
διάνοια γίνεται νωθρή. Γι’ αυτό πρέπει να ποικίλει το
είδος της διδασκαλίας (MG 55,154-156). Ο λόγος
άλλοτε να είναι πιο απλός άλλοτε με υψηλότερα

2.2.7. Ο κακός δάσκαλος και η κατάχρηση εξουσίας
Ο Μ. Βασίλειος τονίζει πως ο δάσκαλος δεν πρέπει
να κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, προσβάλλοντας
την αξιοπρέπεια των υφισταμένων του (Χαρώνη Β.,
Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μ. Βασιλείου, σελ.515).
Έτσι πρέπει πρώτα αυτός να καταρτιστεί και
διαπαιδαγωγηθεί και μετά να αποσταλεί σε αυτό το
έργο. Γιατί αναρωτιέται πως είναι δυνατόν άνθρωποι
διεστραμμένοι και γεμάτοι κακία να ασκήσουν τόσο
μεγάλο έργο; (ΕΠΕ 5,404).
Μάλιστα η βλάβη από έναν τέτοιο άνθρωπο είναι λέει
ο Χρυσόστομος τόσο μεγάλη όσο μεγαλύτερη ρητορική
δύναμη έχει αυτός, γιατί ο δημαγωγός που μιλάει
ευχάριστα καταστρέφει τις ψυχές των ακροατών
κάνοντάς τους νωθρούς και άβουλους. Θεωρεί δε σημείο
κρίσεως και εκφυλισμού οι μαθητές να είναι καλύτεροι
από τους δασκάλους, επειδή οι δεύτεροι δεν θεράπευσαν
τον εαυτό τους. Για όλα προσθέτει ο πατήρ αιτία είναι
ότι η αγάπη έχει ψυχρανθεί (ΕΠΕ 31,144).

2.3. Η Διδασκαλία
2.3.1. Σκοπός, αξία και ωφέλειες της διδασκαλίας
Για τους τρεις ιεράρχες σκοπός της διδασκαλίας δεν
είναι οι στείρες γνώσεις αλλά να οδηγούν οι παιδαγωγοί
τους εκπαιδευόμενους στην πληρότητα του βίου, στην
αυτοπραγμάτωση θα λέγαμε σήμερα.
Το “χρυσό στόμα” τονίζει τον θεραπευτικό σκοπό της
παιδαγωγίας, εξηγώντας ότι μέσω αυτής σηκώνουμε μία
ψυχή που έχει πέσει και την καταπραΰνουμε όταν
φλέγεται και δοκιμάζεται (MG 48,665). Προς τους
μαθητές λέει να κοπιάζουν και πως δια της διδασκαλίας
θα γίνουν θερμότεροι και καλύτεροι άνθρωποι (MG
49,142).
Ο Γρηγόριος τέλος παρομοιάζει τον παιδαγωγό με
καλλιγράφο που έχει να κάνει δύο εργασίες. Πρώτα να
εξαφανίσει τα προηγούμενα γράμματα της κακίας και
μετά να εγγράψει εκείνα που αξίζουν να διατηρηθούν
μόνιμα στην ψυχή. Τόσο σημαντική και δύσκολη είναι η
αποστολή του δασκάλου, συμπληρώνει (Βενέδικτου ,
Γρηγοριανό Ταμείο, σελ. 272).
2.3.2. Πού και πώς πρέπει να γίνεται η σωστή
διδασκαλία
Οι άγιοι δίνουν μεγάλη σημασία στο άνετο
περιβάλλον της τάξεως, μακριά από θορύβους και ό,τι
μπορεί να αποσπάσει τον νου του ακροατή. Αν αυτός
δεν νιώθει άνετα στο χώρο που βρίσκεται δεν είναι
δυνατόν να προσέχει με ενδιαφέρον (MG 51,123).
Επίσης και οι τρεις πιστεύουν πως ο εκπαιδευτής δεν
πρέπει να επιθέτει πολλά φορτία στους μαθητές γιατί
τότε θα χάσουν κάθε προθυμία μη μπορώντας να
συγκρατήσουν στη μνήμη τους τόσα πολλά, γιατί όλα τα
αισθητήρια όργανα περιορίζονται από κάποιους νόμους,
που αν τους υπερβεί κάποιος, τότε αδυνατεί να
αφομοιώσει τα λεγόμενα (MG 31,481 και 1032).
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νοήματα. Να συμμετέχουν όμως και οι εκπαιδευόμενοι
(MG 59,88).
Η ποικιλία στη διδασκαλία την κάνει ευχάριστη,
τονίζει και ο ιερός Βασίλειος, και μόνο τα μαθήματα που
προσφέρονται με τρόπο ψυχαγωγικό κι ευχάριστο
μένουν μονιμότερα στην ψυχή και τον νου. Άρα, ο άγιος
πατέρας υπογραμμίζει, η διδασκαλία πρέπει να γίνεται
μετά τέρψεως και χάριτος και σοφός είναι ο παιδαγωγός
εκείνος που χρησιμοποιεί ευχάριστα μέσα. Ωφέλιμο
είναι υποστηρίζει επίσης, να ορίζει ο δάσκαλος και
βραβεία, οπότε και τον σκοπό του θα επιτύχει και
ευχαριστημένους μαθητές θα έχει, γιατί ο παιγνιώδης
τρόπος αγωγής είναι ο καλύτερος (Χαρώνη Β.,
Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μ. Βασιλείου, σ.σ. 563-564
και Μαστρογιαννόπουλου Η., Οι πατέρες της εκκλησίας
και ο άνθρωπος, σελ. 273).
Έπειτα ο διδάσκων, για τους τρεις φωστήρες, καλό
είναι να παρουσιάζει και τα ωφέλιμα και τα βλαβερά
στους ακροατές του, για να τους προστατέψει, όπως ο
γιατρός υποδεικνύει και την ασθένεια που προέρχεται
από απροσεξία και αμέλεια, αλλά και την υγεία που
στηρίζεται στην υπακοή και συμμόρφωση προς τις αρχές
της υγιεινής (MG 57,295).

η επιείκεια (ΕΠΕ 4,442), αλλά σπάνια απαιτείται και η
αυστηρότητα, απλά η ποινή να επιβάλλεται ήρεμα,
χωρίς θυμό ή οργή και με φειδώ (ΕΠΕ 8,56). Φειδώ
χρειάζεται και στις αμοιβές.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Οι πατέρες μίλησαν για όλα, τα κοινωνικά
προβλήματα, που νομίζουμε είναι προβλήματα κάθε
εποχής. Θα αναφερθούμε σε ορισμένα μόνο που
χρήζουν κατά τη γνώμη μας μεγαλύτερης προσοχής.

3.1. Γάμος - οικογένεια
Ο Χρυσόστομος λέει πως ο άνθρωπος εξέπεσε ως
πρόσωπο που ήταν αρχικά, δηλαδή από την αρμονική
συμβίωση με τους άλλους ανθρώπους, και έγινε άτομο.
Ως ατομιστής πλέον, στράφηκε από τον έτερο στον
εαυτό του. Την χαμένη αυτή ενότητα μεταξύ των
ανθρώπων έρχεται να την υποκαταστήσει ο γάμος. Με
αυτή την έννοια ο γάμος επαναφέρει την αγάπη και
γίνεται μέσο για την απόκτηση της αρετής, αλλά και
μέσο σωφροσύνης. Για το “χρυσαυγές στόμα” δηλαδή, ο
γάμος είναι κάτι σαν θεραπευτικό φάρμακο για τους
ανθρώπους, στον πόλεμο κατά του ατομισμού-εγωισμού.
Επίσης δεν δίνει στην τεκνογονία την πρώτη θέση στο
γάμο, μάλιστα την θεωρεί άξια λύπησης αν η τεκνογονία
δεν οδηγεί στην ενότητα και την αγάπη. Την πρώτη
λοιπόν θέση στο γάμο έχει για τον άγιο η “θεραπεία” του
ανθρώπου, με την κατάργηση του “εγώ”. (Yazigi Π.,
Εσχατολογία και ηθική, σ.σ. 300-308).

2.3.3. Τα αίτια της αποτυχίας της διδασκαλίας
Οι τρεις ιεράρχες θεωρούν κατ’ αρχάς την απροσεξία
των μαθητών σοβαρό εμπόδιο για μια ανώτερη
μόρφωση, και η ενόχληση μερικών από την διδασκαλία
έχει βασική αιτία την άρνηση εφαρμογής των
διδασκομένων (MG 32,1037). Αυτός που είναι όμως
συγκεντρωμένος στα λεγόμενα, δείχνει ότι είναι έτοιμος
να τα εφαρμόσει κιόλας, ενώ σύντομα θα γίνει
παιδαγωγός και για άλλους (MG 59,69).
Ως αίτιο αποτυχίας της διδασκαλίας θεωρούν οι
πατέρες και την υπερβολική ύλη, για την οποία
μιλήσαμε. Ο δάσκαλος φρόνιμο είναι να προχωρά στα
σημαντικά και επείγοντα και όχι τα επουσιώδη.
Κίνδυνος αποτυχίας υπάρχει και όταν ο διδάσκων
επιδιώκει να διδάξει τα δύσκολα πριν τον κατάλληλο
χρόνο. Να ανακατεύει δε και στα δύσκολα τα εύκολα
μήπως οι διδασκόμενοι κουραστούν και χάσουν τελείως
το ενδιαφέρον τους. Σημασία έχει και η ποικιλία στη
διδασκαλία όπως νωρίτερα είπαμε, σίγουρα πάντως να
μην γίνεται καταναγκαστικά και βίαια (MG 29,213).

3.2. Η ειρήνη
Ο Γρηγόριος διακήρυξε ότι το πιο γλυκό πράγμα και
όνομα είναι η ειρήνη που ενώ πολλοί την επαινούν λίγοι
την φυλάσσουν (ΒΕΠΕΣ 59,116). Η χρυσήλατος
σάλπιγγα ταυτίζει την ειρήνη με την αγάπη, γιατί η
ειρήνη σχετίζεται με την εσωτερική κατάσταση κάποιου.
(Νευράκη Ν., Οι τρεις Ιεράρχες, σελ. 37). Αν ο
άνθρωπος δεν ειρηνεύει με τον εαυτό του δεν μπορεί να
ειρηνεύσει και με τον συνάνθρωπό του. Γι’ αυτό και οι
πόλεμοι και οι φιλονικίες. Και όπου υπάρχει το ίδιον
θέλημα, η ειρήνη παύει να υπάρχει. Οι άνθρωποι και οι
λαοί συνεχίζει ο Ιωάννης μεγαλουργούν όταν είναι
ενωμένοι και συμφιλιωμένοι. (Τζιαβάρα Τ., Η κοινωνική
διδασκαλία των τριών Ιεραρχών, σ.σ. 65-66). Με το
ειρηνικό ύφος πετυχαίνουμε και όσα επιθυμούμε να
πραγματοποιηθούν (ΕΠΕ 23,100).

2.3.4. Αμοιβές και ποινές
Για το λεπτό καθημερινό θέμα των αμοιβών και των
ποινών ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει πως δεν χρειάζεται
βία, αλλά πειθώ, και κανείς δεν οδηγείται στην αρετή ή
στην εκπαίδευση με ανελεύθερους τρόπους. Γενικά
απαιτείται λεπτός χειρισμός. Ο παιδαγωγός κατά τους
πατέρες ενδείκνυται να είναι ήρεμος την ώρα των
παρατηρήσεων και να ελέγχει τον εκπαιδευόμενο
ιδιαιτέρως, όχι δημόσια. Διαφορετικά ο τελευταίος
βλάπτεται είτε γιατί αποκτά τάση απομόνωσης, είτε και
εκδίκησης (Νευράκη Ν., Οι τρεις Ιεράρχες, σελ.95-96).
Για τον Χρυσόστομο επιβάλλεται να προηγείται
κάποιος έπαινος για τον εκπαιδευόμενο πριν τον έλεγχο,
ώστε να κατανοήσει αυτός ότι δεν απορρίπτεται εξ
ολοκλήρου, αλλά αποδοκιμάζονται κάποιες μόνο
στάσεις και αντιδράσεις του. Κανόνας για τον άγιο είναι

3.3. Διαπροσωπικές σχέσεις- Κοινωνικότητα
Ο Μ. Βασίλειος ονομάζει τον άνθρωπο κοινωνικό ον
(ΕΠΕ 8,98) (που επιθυμεί την κοινωνία με τους άλλους,
γιατί όπως χαρακτηριστικά λέει ούτε το ένα πόδι μπορεί
να περπατήσει χωρίς την υποστήριξη του άλλου, ούτε το
μάτι να δει καλά χωρίς τη συνεργασία του άλλου (MG
30,493).
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3.4. Η εργασία

Βέβαια κατά τους πατέρες δεν είναι ο πλούτος και η
φτώχεια από μόνα τους ούτε καλά ούτε κακά. Τα αγαθά
δόθηκαν για την υπηρεσία του ανθρώπου και όχι για να
γίνει αυτός δούλος τους. Ο πλούτος ωφελεί μόνο αν
συνοδεύεται από αρετή. Το πρόβλημα γενικά έχει το
κέντρο του στην υποδούλωση της καρδιάς. Φτωχός
τελικά για τους αγίους δεν είναι αυτός που δεν έχει
πολλά αγαθά, αλλά εκείνος που επιδιώκει τα πολλά. Ο
πλούσιος πάλι είναι φτωχότερος από τον πένητα γιατί τα
αρπάζει με την βία, ενώ ο φτωχός ζητάει λόγω της
ανέχειας.
Οι ιεράρχες όχι μόνο ανέπτυξαν το κοινωνικό
πρόβλημα, αλλά και ήλεγξαν τους πλουσίους και
πέτυχαν να τους αποσπάσουν με τον λόγο τους μεγάλο
μέρος του πλούτου που άδικα κατείχαν, και να
ανακουφίσουν πολλούς άπορους και δυστυχισμένους της
εποχής τους. {Παραπομπές: α)Ζήση, Η σωτηρία του
ανθρώπου και του κόσμου, σ.σ. 146-159, β) Τζιαβάρα Τ.,
Η κοινωνική διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών, σ.σ.7491, γ) Υazigi Π., Εσχατολογία και ηθική, σ.σ. 336-348}.

Ο “χρυσός” Ιεράρχης θεωρεί την εργασία ότι είναι
κατά φύση, αφού τον βοηθά στην ανάπτυξη και
τελείωσή του. Η ραθυμία και αργία απ’ την άλλη είναι
παρά φύση κατάσταση, κατά την οποία ο άνθρωπος
κατεργάζεται όλα τα κακά. Η εργασία προσθέτει, φέρνει
τον άνθρωπο σε σχέση και αλληλεξάρτηση με τους
άλλους και σε συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό,
συμπληρώνει ο άγιος, σπάει την ιδιοτέλειά του και
τελειοποιείται. Άρα απώτερος σκοπός της εργασίας δεν
είναι η επιβίωση αλλά η τελείωση (Yazigi Π.,
Εσχατολογία και ηθική, σ.σ. 324-330).

3.5. Τα ελληνικά γράμματα
Έπαινο αρετής ονομάζει την ποίηση του Ομήρου ο
Μ. Βασίλειος και πασίγνωστη είναι η πραγματεία του
προς τους νέους, που τους καλεί να ωφελούνται από τα
ελληνικά γράμματα. Ο Γρηγόριος πάλι συνιστά να
διαβάζονται τα βιβλία των ποιητών και αποκαλεί
απαίδευτους όσους πολεμούν την πλούσια παιδαγωγική
ελληνική παράδοση. Ο Χρυσόστομος τέλος, προτρέπει
τους νέους να διαβάζουν τα έπη των αρχαίων (Νευράκη
Ν., Οι τρεις Ιεράρχες, σελ. 52).

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας θα λέγαμε πως αυτό που ενδιέφερε
πρωτίστως τους πατέρες ήταν η αναμόρφωση της
εικόνας του ανθρώπου και η πλήρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του, που για τον άγιο Γρηγόριο
βρίσκεται στην παράδοξη “κράση” του ανθρώπου με τον
Θεό. Από την αναμόρφωση αυτή του ανθρώπου
εξαρτούν οι Πατέρες την λύση όλων των ηθικών και
κοινωνικών προβλημάτων για τα οποία αγωνιά διηνεκώς
ο άνθρωπος.

3.6. Πλούτος, φτώχεια και κοινωνική
δικαιοσύνη
Για τους πατέρες ρίζα του προβλήματος είναι η κακή
διάθεση του ανθρώπου, ο εγωισμός, η φιλοχρηματία, η
πλεονεξία. Στους πλουσίους έλεγαν πως είναι
διαχειριστές του πλούτου, και πως δεν είναι δικός τους,
τον έλαβαν. Το ψωμί που κρατάς, έλεγαν, είναι αυτού
που πεινάει, το ένδυμα του γυμνού, τα παπούτσια που
σαπίζουν είναι του ξυπόλητου, το αργύριο που έχεις
καταχωνιασμένο είναι αυτού που το χρειάζεται. Το
“μέτρο της χρήσεως είναι τελικά η απαραίτητη ανάγκη
της χρείας” (Μπουγάτσου Ν., Κοινωνική διδασκαλία
ελλήνων πατέρων, σελ. 27). Αν οι πλούσιοι, δρούσαν
έτσι, δε θα υπήρχαν ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί.
Ο Χρυσόστομος πάλι παρατηρεί πως ο πλούτος
καταστρέφει από την ψυχή κάθε αρετή, την ξηραίνει
τελείως. Διότι δεν γίνεται να πλουτίζει κανείς χωρίς να
αδικεί. Ο Θεολόγος στο ίδιο πνεύμα με τον Βασίλειο
κραυγάζει να μην γίνονται οι άνθρωποι πονηροί
οικονόμοι των αγαθών γιατί αυτά τους δόθηκαν για
διαχείριση όχι για ιδιοποίηση.
Ο Ιωάννης καταπολεμεί την επιδειξιμανία στην
ελεημοσύνη και θεωρεί ότι πλούσιοι και φτωχοί
αλληλεξαρτώνται. Η αγάπη κι εδώ θα συντελέσει στην
εξάλειψη της πενίας. Άλλωστε για τον ιερό πατέρα τα
αγαθά δεν ανήκουν σε μεμονωμένα άτομα αλλά στο
σύνολο, αφού μόνο ιδιοκτήτη αναγνωρίζει τον Θεό.
Μάλιστα πηγαίνοντας ακόμα πιο μακριά ο πατήρ θεωρεί
την ύπαρξη πλουσίων ως λειτούργημα, που αποσκοπεί
στη σωστή διαχείριση των χρημάτων και δεν παρέχει
στον πλούσιο κανένα δικαίωμα ιδιοτελούς χρήσης,
κατάχρησης δηλαδή του πλούτου. Η ζωή του
διαχειριστή- πλουσίου οφείλει να είναι λιτή. Ως λογικό
επακόλουθο, στηλιτεύει την τοκογλυφία και την εμπορία
της συμφοράς του άλλου.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον καθηγητή μας κύριο
Ηλιόπουλο για την δυνατότητα που μας παρέχει να
παρουσιάσουμε την πτυχιακή μας εργασία, αλλά και
όλους όσους συνέβαλαν στη σχολή για την άρτια
κατάρτιση μας και τους νέους ορίζοντες σκέψης που μας
διάνοιξαν.
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Περίληψη

μεγάλες μεταμορφώσεις των παραγωγικών δυνάμεων
και φέρνουν μεγάλες ανακατατάξεις στις κοινωνικές
σχέσεις.

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης συμβάλλει στην
κατανόηση ενός σημαντικού θεσμού που υπάρχει σε κάθε
κοινωνία - την εκπαίδευση. Είναι ένα διαφοροποιημένο
και ζωντανό πεδίο της κοινωνιολογίας που χαρακτηρίζει
τη θεωρία και την έρευνα που επικεντρώνεται στον τρόπο
με τον οποίο η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός
επηρεάζεται από αλλά και επηρεάζει άλλους κοινωνικούς
θεσμούς και την κοινωνική δομή συνολικά, και, πώς οι
διάφορες κοινωνικές δυνάμεις διαμορφώνουν τις
πολιτικές, τις τακτικές και τα αποτελέσματα της σχολικής
φοίτησης. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην
ιστορική εξέλιξη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,
στις πιο σημαντικές κλασικές θεωρίες και τους κύριους
εκπροσώπους τους καθώς και στις πιο πρόσφατες, και
τέλος στις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο χώρο της
εκπαίδευσης και που αποτελούν το πλαίσιο για νέες
μελέτες και έρευνες του κλάδου. Οι μελετητές διερευνούν
πτυχές του πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας και
των μεθόδων, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα
αναδυόμενα θέματα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
εκπαίδευση και χρήζουν έρευνας και μελέτης από τους
επιστήμονες.

1.1 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τους μελετητές η Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της κοινωνιολογίας
(Λάμνιας, 2001:xii). Η κοινωνιολογία είναι μία επιστήμη
που μελετά και εξηγεί τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της κοινωνίας μέσα από την παρατήρηση
φαινομένων που λαμβάνουν χώρα και εξελίσσονται
δυναμικά μέσα της. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο
μελέτης αποτελούν οι κοινωνικές ομάδες, οι θεσμοί, οι
αξίες, οι αντιλήψεις, κ.λπ. που υπάρχουν και
εκδηλώνονται σε κάθε κοινωνική οργάνωση (Λάμνιας,
2001:xii). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,
ασχολείται με την ανάλυση του θεσμού της εκπαίδευσης
και με τη μελέτη των επιλογών που πραγματοποιούνται
και των διαδικασιών μεταξύ του εκπαιδευτικού θεσμού
και των άλλων κοινωνικών θεσμών όπως η οικονομία,
καθώς και μέσα στον ίδιο το θεσμό της εκπαίδευσης
(Λάμνιας, 2001:xii). Ενώ η εκπαίδευση θεωρείται
συνήθως στις περισσότερες κοινωνίες ως ένα μονοπάτι
για την προσωπική ανάπτυξη, την επιτυχία και την
κοινωνική κινητικότητα, και ως ακρογωνιαίος λίθος της
δημοκρατίας, οι κοινωνιολόγοι που μελετούν την
εκπαίδευση παίρνουν μια κριτική άποψη αυτών των
υποθέσεων για να μελετήσουν πώς λειτουργεί το
εκπαιδευτικό σύστημα στην κοινωνία. Θεωρούν ποιες
άλλες κοινωνικές λειτουργίες μπορεί να έχει η
εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η κοινωνικοποίηση σε
θέματα φύλου και τάξης, και ποια άλλα κοινωνικά
αποτελέσματα μπορεί να παράγουν τα σύγχρονα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως η αναπαραγωγή της
ταξικής και φυλετικής ιεραρχίας μεταξύ άλλων.

Λέξεις
κλειδιά:
Κοινωνία,
Εκπαίδευση,
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Σύγχρονες
προσεγγίσεις, Θεσμός, Θεωρία.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κοινωνίες βρίσκονται συνεχώς σε έναν αέναο
αγώνα, από τη μία πλευρά να καταφέρουν να ελέγξουν
το φυσικό περιβάλλον τους και από την άλλη πλευρά να
εξελίσσουν διαρκώς την κοινωνική τους οργάνωση προς
την τελειότητα. Η κοινωνία βρίσκεται πάντα σε
εγρήγορση, χωρίς αυτό πάντα να σημαίνει ότι
βελτιώνεται, ή, ότι η εξέλιξή της είναι προοδευτική.
Υπάρχουν περίοδοι συγκρούσεων που προέρχονται από

1.2 Το πεδίο της Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης
Το πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης είναι
ευρύ. Αφορά τις γενικές έννοιες όπως η ίδια η κοινωνία,
ο πολιτισμός, η τάξη, το περιβάλλον, η
κοινωνικοποίηση, η εσωτερικοποίηση, η αφομοίωση, η
πολιτισμική υστέρηση, η κουλτούρα, κ.λπ. Συμμετέχει
περαιτέρω σε περιπτώσεις εκπαίδευσης και κοινωνικής
τάξης, κοινωνικής δύναμης, πολιτιστικής αλλαγής,
διαφόρων προβλημάτων δομής ρόλων, ανάλυσης ρόλων
σε σχέση με το συνολικό κοινωνικό σύστημα και τη
μικρο-κοινωνία του σχολείου, όπως η εξουσία, η

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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επιλογή και η οργάνωση της μάθησης και το πρόγραμμα
σπουδών. Ασχολείται με την ανάλυση των
εκπαιδευτικών καταστάσεων σε διάφορα γεωγραφικά
και εθνολογικά πλαίσια. Για παράδειγμα εκπαιδευτικές
καταστάσεις σε αγροτικές και αστικές περιοχές, σε
διαφορετικά μέρη μιας χώρας ή του κόσμου, με πλαισιο
διαφορετικές φυλές, κουλτούρες κ.λπ. Μας βοηθά να
κατανοήσουμε
την
αποτελεσματικότητα
των
διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων στη διδασκαλία
των μαθητών με διαφορετικά είδη νοημοσύνης. Μελετά
την επίδραση της οικονομίας στο είδος της εκπαίδευσης
που παρέχεται στους μαθητές. Επίσης τη σχέση ανάμεσα
στην κοινωνική τάξη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την
εκπαίδευση των γονέων, την κατοχή και την επίτευξη
των φοιτητών. Ο ρόλος και η δομή του σχολείου, η
ομότιμη
ομάδα
για
την
διαμόρφωση
της
προσωπικότητας των μαθητών είναι κάποια επιπλέον
θέματα μελέτης. Παρέχει μια κατανόηση των
προβλημάτων όπως ο ρατσισμός ή οι διακρίσεις λόγω
φύλου. Εξετάζει το ρόλο των σχολείων στην
κοινωνικοποίηση των σπουδαστών. Προτείνει τρόπους
για την ανάπτυξη της εθνικής ολοκλήρωσης, της
διεθνούς κατανόησης, του πνεύματος της επιστημονικής
ιδιοσυγκρασίας, της παγκοσμιοποίησης μεταξύ των
φοιτητών. Προωθεί ερευνητικές μελέτες σχετικές με τον
σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή διαφόρων
θεωριών στην εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι οι ανησυχίες
της εκπαίδευσης και της κοινωνιολογίας ως
αδιάσπαστης πειθαρχίας που επικεντρώνεται στα
προβλήματα της κοινωνίας.
Συμπερασματικά λοιπόν, η Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης
μελετά
τα
χαρακτηριστικά
των
οργανωμένων
εκπαιδευτικών
συστημάτων,
εφαρμόζοντας κοινωνιολογικού χαρακτήρα αναλύσεις.
Έτσι, αξιοποιεί τα συνεχώς εξελισσόμενα εννοιολογικά
πλέγματα της κοινωνιολογικής θεωρίας, καθώς και τις
μεθοδολογίες που η Κοινωνιολογία χρησιμοποιεί για τις
έρευνές της (Λάμνιας, 2001:xvi).

τουλάχιστον μέχρι σήμερα και έτσι η σκέψη των
κλασικών ήταν η πηγή νέων επιρροών στη σύγχρονη
κοινωνιολογία, αν και ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι
η σημασία τους είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ιστορική
(Antikainen et al, 2000).
Η μελέτη των κοινωνιολογικών φαινομένων αφορά
τόσο το ευρύτερο πλαίσιο δομών όταν εξετάζονται τα
κοινωνικά στοιχεία από την οπτική γωνία των μεγάλων
ομάδων ή των μεγάλων κοινωνικών συνόλων, τότε
εξετάζονται ενέργειες των ανθρώπων ή οι διαδικασίες
της ένταξής τους σε μεγάλης κλίμακας οργανισμούς
ή/και θεσμούς, όπως π.χ. στις κοινωνικές τάξεις, το
κράτος, τον πολιτισμό κ.λπ. και ονομάζεται μακρο –
περιβάλλον, ή μικρο – περιβάλλον όταν αφορά τις
σχέσεις των ανθρώπων σε μικρές ομάδες ή μικρά
κοινωνικά σύνολα στο πλαίσιο των οποίων η
επικοινωνία των μελών τους διενεργείται σε κλίμα
στενών διαπροσωπικών επαφών (Blackledge & Hunt,
1994).
Αν και συχνά αναφέρονται ως αντιφατικές
προσεγγίσεις,
είναι
στην
πραγματικότητα
συμπληρωματικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της
κοινωνίας. Η μακρο-κοινωνιολογία αναφέρεται σε
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και μεθόδους που
εξετάζουν πρότυπα και τάσεις μεγάλης κλίμακας στο
πλαίσιο της συνολικής κοινωνικής δομής, συστήματος
και πληθυσμού. Συχνά, η μακρο-κοινωνιολογία είναι
θεωρητική. Από την άλλη πλευρά, η μικροκοινωνιολογία επικεντρώνεται σε μικρότερες ομάδες,
μοτίβα και τάσεις, συνήθως σε κοινοτικό επίπεδο και
στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και των εμπειριών
των ανθρώπων. Είναι συμπληρωματικές προσεγγίσεις
επειδή στον πυρήνα της η κοινωνιολογία είναι για την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μεγάλης
κλίμακας πρότυπα και τάσεις διαμορφώνουν τη ζωή και
τις εμπειρίες ομάδων και ατόμων και αντίστροφα.
Οι κλασικές θεωρίες διακρίνονται τόσο σε μακρο –
κοινωνιολογικές
(φανξιοναλισμός,
θεωρία
συγκρούσεων) όσο και σε μικρο – κοινωνιολογικές
(ερμηνευτικές). (Blackledge & Hunt, 1994:153)
Ο κλασικός Γάλλος κοινωνιολόγος Émile Durkheim
ήταν ένας από τους πρώτους κοινωνιολόγους που
εξέτασαν την κοινωνική λειτουργία της εκπαίδευσης.
Πιστεύει ότι η ηθική εκπαίδευση ήταν απαραίτητη για
την ύπαρξη της κοινωνίας, διότι παρείχε τη βάση για την
κοινωνική αλληλεγγύη που συγκρατεί την κοινωνία.
Γράφοντας σχετικά με την εκπαίδευση, με αυτόν τον
τρόπο, ο Durkheim καθιέρωσε τη λειτουργική
προοπτική της εκπαίδευσης. Αυτή η προοπτική προάγει
το έργο της κοινωνικοποίησης που λαμβάνει χώρα στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων της
διδασκαλίας του πολιτισμού της κοινωνίας, των ηθικών
αξιών, της ηθικής, της πολιτικής, των θρησκευτικών
πεποιθήσεων, των συνηθειών και των κανόνων.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η κοινωνική λειτουργία
της εκπαίδευσης χρησιμεύει επίσης για την προώθηση
του κοινωνικού ελέγχου και την καταπολέμηση της
αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η προσέγγιση της
συμβολικής αλληλεπίδρασης στη μελέτη της
εκπαίδευσης επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις κατά

2. ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Στην ευρωπαϊκή κοινωνιολογία, το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα και οι αρχές του 20ου ήταν η περίοδος των
κλασικών. Ο Karl Marx (1818-1883), ο Emile Durkheim
(1858-1917) και ο Max Weber (1864-1920) καθένας
παρουσίασε τα δικά του κριτικά σχόλια για τις
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες που
διαμορφώνουν την κοινωνία και τον κόσμο στη
διαδικασία του εκσυγχρονισμού. Δημιούργησαν την
κλασσική κοινωνική θεωρία που έγινε ανεξάρτητη από
την ηθική φιλοσοφία και την πολιτική φιλοσοφία. Δύο
κοινωνικές αλλαγές, η Γαλλική Επανάσταση και η
Βιομηχανική Επανάσταση, θεωρείται ότι είχαν
αποφασιστική επίδραση στο περιεχόμενό της. Η
βιομηχανοποίηση και η ανάπτυξη του καπιταλισμού, ο
εξορθολογισμός και η ανάπτυξη της σύγχρονης
γραφειοκρατίας, καθώς και η αστικοποίηση και η
ανάπτυξη της δημοκρατίας ήταν οι συνθήκες και οι
διαδικασίες στις οποίες ζούσαν οι κλασσικοί της
κοινωνιολογίας και τις οποίες εξέφρασαν στα έργα τους.
Πολλές από αυτές τις διαδικασίες συνεχίστηκαν
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Η γνώση είναι κοινωνική κατασκευή.
Η γνώση αποτελεί «κοινωνική επινόηση». Το
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα προϊόν πίεσης εκ μέρους ταξικών
συμφερόντων, άρα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
είναι καθαρά ταξικό. Η κοινωνία καθορίζει μόνη της το
πρόγραμμα διδασκαλίας, ανταποκρινόμενο πάντα στις
δικές της πεποιθήσεις, ανάγκες και σκοπούς.
Η αλήθεια και η ορθότητα είναι κοινωνικές
κατασκευές.
Οι κοινωνικές συμβάσεις είναι εκείνες που
καθορίζουν τις έννοιες της «τεκμηρίωσης της αλήθειας»
ενός «ισχυρισμού», της «επιστημονικότητας» και της
«ορθολογικότητας».
Η ικανότητα και η ευφυΐα είναι κοινωνικές κατασκευές
και σε αυτές οφείλεται η σχολική αποτυχία.
Κατά τον Esland, οι δάσκαλοι έχουν υιοθετήσει
προκατασκευασμένες ιδέες σχετικά με μια ουσία που
ονομάζεται «ευφυΐα». Έτσι, έχουμε τους ορισμούς του
δασκάλου για τον «καλό» και τον «προβληματικό»
μαθητή, ο οποίος στην ουσία καθίσταται προβληματικός
λόγω μόνο των κριτηρίων με τα οποία γίνεται η
διαφοροποίηση. Η σχολική επιτυχία και αποτυχία είναι
απόρροια του πώς ορίζει ή κρίνει ο δάσκαλος. Εάν τα
κριτήρια αυτά μεταβάλλονταν, τότε θα είχαμε και
διαφορετική κατανομή επιτυχίας και αποτυχίας· η
κατανομή αυτή δε θα στηριζόταν στην ιδέα της
«πολιτιστικής ανεπάρκειας», αλλά της «πολιτιστικής
διαφορετικότητας» και τα παιδιά των εργατικών
στρωμάτων δε θα αντιμετωπίζονταν έτσι ως «ανεπαρκή»
ή «ανίκανα» (Blackledge & Hunt, 2004:449-452). Ίσως
η ενασχόληση με συγκεκριμένες δραστηριότητες θα
ήταν η λύση· ο R.S. Peters στο Ethics and Education (=
Δεοντολογία και Εκπαίδευση), υποστηρίζει πως σκοπός
της εκπαίδευσης είναι η μύηση των άλλων σε
δραστηριότητες αξιόλογες, όπως οι φυσικές επιστήμες, η
φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η ιστορία· σε αυτές είναι που
οφείλουμε να δώσουμε βάση, να τις εντάξουμε στα
αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς όποιος
καταπιάνεται μαζί τους εκπαιδεύεται σε τρόπους σκέψης
που αδυνατούννα περιοριστούν σε συγκεκριμένο τόπο
και χρόνο, κατακτά και αποκτά μια «εκπαίδευση ζωής»
(Blackledge & Hunt, 2004:482-483).
Δεν υπάρχει ιεραρχική θέση μεταξύ δασκάλουδιδασκομένου.
Η «εξουσία» του δασκάλου δεν έχει λόγο ύπαρξης
στην εκπαίδευση. Ο δάσκαλος δε θεωρείται αυθεντία
της τάξης που μεταδίδει γνώσεις στους «κατώτερους»
μαθητές. Η μάθηση επέρχεται μέσα από την
αλληλεπίδραση
διδασκομένου
–
διδάσκοντα
(Blackledge & Hunt, 2004:484). Αυτό στηρίζεται κυρίως
στη πεποίθηση ότι η γνώση που βασίζεται στο κοινό νου
είναι εξίσου σημαντική με αυτήν που βρίσκεται στα
αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Η μια γνώση η
εκπαιδευτική είναι των αστών και η άλλη γνώση, η
καθημερινή είναι της εργατικής τάξης. Η ανωτερότητα
της μιας γνώσης έναντι της άλλης απορρίπτεται, έτσι
απορρίπτεται και η κυριαρχία του δασκάλου απέναντι
στους μαθητές.

τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας και στα
αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων. Για
παράδειγμα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ σπουδαστών
και εκπαιδευτικών και οι κοινωνικές δυνάμεις που
διαμορφώνουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις όπως η φυλή,
η τάξη και το φύλο δημιουργούν προσδοκίες και στα δύο
μέρη. Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν ορισμένες
συμπεριφορές από ορισμένους μαθητές και αυτές οι
προσδοκίες, όταν μεταβιβάζονται στους μαθητές μέσω
της αλληλεπίδρασης, μπορούν στην πραγματικότητα να
παράγουν αυτές τις ίδιες συμπεριφορές. Για παράδειγμα,
εάν ένας λευκός δάσκαλος αναμένει από μαύρο φοιτητή
να εκτελέσει κάτω από το μέσο όρο σε ένα μαθηματικό
τεστ σε σύγκριση με τους λευκούς φοιτητές, με την
πάροδο του χρόνου ο δάσκαλος μπορεί να ενεργήσει με
τρόπους που ενθαρρύνουν τους μαύρους μαθητές να
υποφέρουν ικανοποιητικά.
Αντιστοίχως από τη θεωρία του Μαρξ για τη σχέση
μεταξύ εργαζομένων και καπιταλισμού, η προσέγγιση
της θεωρίας των συγκρούσεων στην εκπαίδευση
εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και η ιεραρχία των βαθμίδων συμβάλλουν
στην αναπαραγωγή ιεραρχιών και ανισοτήτων στην
κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η σχολική
φοίτηση αντικατοπτρίζει την ταξική, φυλετική και
φυλετική διαστρωμάτωση και τείνει να την αναπαράγει.
Για παράδειγμα, οι κοινωνιολόγοι έχουν τεκμηριώσει σε
πολλά
διαφορετικά
περιβάλλοντα
πώς
η
«παρακολούθηση» των σπουδαστών με βάση την τάξη,
τη φυλή και το φύλο κατατάσσει αποτελεσματικά τους
μαθητές σε τάξεις εργατών και διευθυντών /
επιχειρηματιών, που αναπαράγει την ήδη υπάρχουσα
δομή της τάξης παρά παράγει κοινωνική κινητικότητα.
Οι κοινωνιολόγοι που εργάζονται από αυτή την άποψη
δηλώνουν επίσης ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα
σχολικά προγράμματα είναι προϊόντα των κυρίαρχων
κοσμοθεωριών,
πεποιθήσεων
και
αξιών
της
πλειοψηφίας, οι οποίες τυπικά παράγουν εκπαιδευτικές
εμπειρίες που περιθωριοποιούν και μειώνουν τις
μειονότητες από την άποψη της φυλής, τη
σεξουαλικότητα και την ικανότητα, μεταξύ άλλων.
Λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, το εκπαιδευτικό
ίδρυμα συμμετέχει στο έργο της αναπαραγωγής της
εξουσίας, της κυριαρχίας, της καταπίεσης και της
ανισότητας μέσα στην κοινωνία.

4. Η «ΝΕΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η
«νέα»
κοινωνιολογία
της
εκπαίδευσης
αναπτύχθηκε ως αντίδραση στην κυριαρχία της
φονξιοναλιστικής
θεώρησης
στην
«παλιά»
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Συνδεόμενη κυρίως με
τον τόμο Knowledge and Control (=Γνώση και Έλεγχος)
και με τα κείμενα του M. D. Young, του Goeffrey
Esland και της Nell Keddie, ενδιαφέρεται για το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης και όχι για τη δομή ή την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. (Blackledge
& Hunt, 1994:449-452).
Η κυριότερη επιχειρηματολογία των κοινωνιολόγων
της «νέας» κοινωνιολογίας αναλύεται στα εξής στοιχεία:
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Η νέα προσέγγιση της κοινωνιολογικής υπόστασης
της εκπαίδευσης λογικό είναι να στηρίζεται στο
«καινούριο» και να θέτει υπό αμφισβήτηση πεποιθήσεις
που μέχρι τότε θεωρούνταν από τον εκπαιδευτικό κόσμο
αυτονόητες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει την απόρριψη
των παλιών πεποιθήσεων, αν και ο τρόπος που είναι
δομημένος ο λόγος των κοινωνιολόγων μπορεί να
προκαλεί την υποψία ότι μιλάει για απόρριψη κάθε
παλιάς θεώρησης. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια
κριτική επεξεργασία σχετικά με την ορθότητα ή όχι της
εισαγωγής ορισμένων γνωστικών αντικειμένων στο
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Εμπορίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της
Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ έχει προκαλέσει
πιέσεις
στις
αναπτυσσόμενες
χώρες
να
αμερικανοποιήσουν τις οικονομίες τους και να
χρησιμοποιήσουν ένα αμερικανικό μοντέλο στην
οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης. Η Κοινωνιολογία
της Εκπαίδευσης έχει να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση
μεταξύ των απομιμήσεων των προσεγγίσεων των
ανεπτυγμένων χωρών στην εκπαίδευση και εκείνων που
εκτιμούν τις συνεισφορές των τοπικών πολιτισμών και
πρακτικών. Οι μελετητές αναγνωρίζουν ότι σε έναν
κόσμο παγκοσμιοποίησης τα παιδιά στα σχολεία πρέπει
να είναι ανταγωνιστικά, αλλά δεν πρέπει να χάσουν την
πολιτιστική τους κληρονομιά. Διαφορετικά, θα εκτιμούν
μόνο αυτό που προέρχεται από τις ανεπτυγμένες χώρες.
Αυτή η παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα θεωρείται ότι
παρέχεται από την επιστήμη, τον ορθολογισμό και την
αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία
δημιουργούνται και εγκαθίστανται στα άτομα μέσω της
τυπικής εκπαίδευσης. Αυτή η εξήγηση στηρίζει τη
θεωρία για την εξάπλωση των εκπαιδευτικών
συστημάτων μέσω των διαδικασιών πολιτιστικής
διάχυσης. (Dale and Robertson, 2009).

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται
από μια σειρά κυρίαρχων ερευνητικών θεμάτων που
συχνά καθοδηγούνται από ερευνητικά ενδιαφέροντα και
μερικές φορές από πρακτικές ανάγκες. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους
τομείς του σύγχρονου κόσμου. Δεν θα μπορούσε αυτό
παρά να επηρεάσει και το χώρο της Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται συνεχώς μελέτες και
έρευνες πάνω σε αυτά τα φαινόμενα, οι παρατηρήσεις αν
και εύστοχες δεν είναι παγιωμένες μιας και αυτά είναι
ακόμα σε εξέλιξη. Παρακάτω αναφέρονται επιλεκτικά
ορισμένα αναδυόμενα θέματα στην κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης.

5.2 Εκπαίδευση και κοινωνική διαστρωμάτωση
Οι εκπαιδευτικές διαφορές και οι ανισότητες
απαντώνται σε όλες τις κοινωνίες όπου ο ανταγωνισμός,
οι αγορές και η οικογένεια είναι κεντρικοί θεσμοί.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματικές ιεραρχίες και
τα μοντέλα κοινωνικής κινητικότητας είναι εκπληκτικά
παρόμοια σε όλες τις βιομηχανικές κοινωνίες (Erikson
and Goldthorpe, 1992). Καθώς η εκπαίδευση και η
συμμετοχή στην κοινωνία επεκτείνονται, η επίδραση του
κοινωνικού περιβάλλοντος εξασθενεί ελαφρώς, αλλά
αυτή η αποδυνάμωση μπορεί να είναι διαφορετική για
τους σπουδαστές σε διαφορετικούς τομείς σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εμμονή των διαφορών και
των ανισοτήτων διακρίνεται σε διαφορετικές μορφές,
συμπεριλαμβανομένων τόσο των κοινωνικών όσο και
των οικονομικών αξιών της σχολικής εκπαίδευσης,
καθώς και το περιεχόμενο και τη μορφή κάθε είδους
εκπαίδευσης (Bills, 2004). Ανεξάρτητα από την
παγκοσμιοποίηση,
οι
διακρατικές
διαφορές
εμφανίζονται σαφώς στην εκπαιδευτική ανισότητα.
Συνδέονται με γενικότερες κοινωνικές διαφορές, έτσι
ώστε σε χώρες με σοσιαλιστικό ή σοσιαλδημοκρατικό
καθεστώς οι διαφορές να είναι μικρότερες από ό, τι στις
χώρες με φιλελεύθερες οικονομίες αγοράς. Ισχυροί
παράγοντες που εξηγούν τις διαφορές είναι η
εξατομίκευση
και
ο
σχηματισμός
διαφόρων
ταξινομήσεων στην εκπαίδευση (Marks, 2005).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Marks (2005:494-5)
όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των σχολείων
στην απόδοση των σπουδαστών τόσο ισχυρότερη είναι η
επίδραση του ταξικού υποβάθρου. Η ακαδημαϊκή
προκατάληψη μπορεί να στρεβλώσει τις προσπάθειες
και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, υποτιμώντας το
τεχνικό σχηματισμό και τα πιστοποιητικά. Οι κοινωνικοί
αγώνες μπορούν να οδηγήσουν σε εμπόδια όπως η
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα κοινωνικά εμπόδια είναι

5.1 Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση
Η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει σημαντικά τα
εκπαιδευτικά συστήματα των αναπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων εθνών, με πολλές από τις συνέπειές
της να είναι απρόβλεπτες. Οι σύγχρονες κοινωνίες
βρίσκονται σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών, όπου ο
εθνικός χωροχρόνος έχει χαθεί, σταδιακά, από τη
δεκαετία του '70. Η υπεροχή σε σχέση με την
αυξανόμενη σημασία του χωροχρόνου παγκοσμίως και
τοπικά, οδήγησε στην κρίση των εθνικών κοινωνικών
συμβάσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της
σύγχρονης ανάπτυξης των κεντρικών κρατών. Τα πιο
εμφανή αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στις
εκπαιδευτικές
πολιτικές
απορρέουν
από
την
αναδιοργάνωση των προτεραιοτήτων των κρατών για να
γίνουν πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή για να προσελκύσουν
επενδύσεις πολυεθνικών εταιρειών στις χώρες τους.
Υποστηρίζεται επίσης ότι η διακρατικοποίηση της
εκπαίδευσης είναι μια μορφή παγκοσμιοποίησης
χαμηλής έντασης (Teodoro, 2003: 183–210), κυρίως
λόγω της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ διεθνών
οργανισμών και της διαμόρφωσης αυτών των πολιτικών.
Από την άλλη πλευρά, ο Meyer (1997:144-181)
επισημαίνει ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος κοινός
πολιτισμός που βλέπει την ανάπτυξη των εθνικών
εκπαιδευτικών συστημάτων που βασίζονται στα
παγκόσμια πρότυπα εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα
θεσμικά όργανα του κράτους διαμορφώνονται με
πρότυπα, ιδεολογίες και καθολικές κοινές αξίες.
Ωστόσο, η Ball (2003) επεσήμανε ότι η ευθυγράμμιση
των ανεπτυγμένων χωρών με τις οικονομικές (και
εκπαιδευτικές) πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού
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ένας συνδυασμός παραγόντων που εμποδίζουν κάποιον
χωρίς
πόρους
από
την
εκπαίδευση.
Οι
κοινωνικοπολιτιστικοί φραγμοί αντιπροσωπεύουν μια
ισχυρή τάση μεταξύ του επιπέδου της ποιότητας της
εκπαίδευσης και χαρακτηριστικών όπως η εκπαίδευση
των γονέων, το επάγγελμα και η θέση εργασίας τους. Οι
εδαφικοί φραγμοί καθορίζονται από διάφορους
παράγοντες: τον τύπο της κατοικημένης περιοχής, την
απόσταση από την κατοικημένη περιοχή στο σχολείο,
την πρόσβαση στη μεταφορά, τον αριθμό των σχολείων
σε απόσταση και το επίπεδο αστικοποίησης στην
περιοχή. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες μπορεί
να είναι είτε εμπόδιο είτε πόρος. Κατά την ανάλυση των
οικονομικών εμποδίων είναι σημαντικό να ληφθούν
υπόψη όχι μόνο οι ανοικτοί παράγοντες πρόσβασης,
όπως το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και οι
λανθάνουσες, όπως η χρέωση των σχολικών υπηρεσιών
(ορισμένες φορές ως ανεπίσημη πρακτική). Τα θεσμικά
εμπόδια
είναι
συγκεκριμένα.
Εάν
εδαφικοί,
κοινωνικοπολιτιστικοί και οικονομικοί φραγμοί μπορούν
να αναπαραχθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτοί
οι θεσμικοί φραγμοί δημιουργούνται από αυτό. Η
σημαντική έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
αφιερώνεται έτσι στην εξέταση τόσο των εμποδίων όσο
και των μηχανισμών που τις δημιουργούν και
διαιωνίζουν (Konstantinovskiy, 2003). Εκτός από την
κοινωνική τάξη, τα εκπαιδευτικά συστήματα
χαρακτηρίζονται από το φύλο και τις φυλετικές (εθνικές)
διαφορές. Η κοινωνική τάξη, το φύλο και η φυλή ως
συλλογικές ταυτότητες δεν μπορούν να συνγχωνευτούν
μεταξύ τους, αλλά δεν είναι και ξεχωριστές: μάλλον,
είναι διαθεματικές. Ως αποτέλεσμα, οι ανισότητες
μπορούν να βασίζονται σε πολλαπλούς λόγους, και να
διασταυρώνονται και συμπίπτουν μεταξύ τους σε
συστήματα ταξινόμησης.

κουλτούρα της «Λευκής» και της μεσαίας τάξης στη
σύγχρονη Βρετανία. Στις Κάτω Χώρες, ενώ ο
πολυπολιτισμισμός ήταν κάποτε ο κύριος στόχος για το
μέλλον της ολλανδικής κοινωνίας, είναι σήμερα εμφανές
ότι η αφομοίωση ζυγίζει πολύ περισσότερο. Οι πολιτικές
που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του εκπαιδευτικού
μειονεκτήματος στις Κάτω Χώρες συχνά υπαγορεύονται
από την πολιτική ιδεολογία όποιου πολιτικού κόμματος
είναι στην εξουσία, με τις κυριότερες διαφορές μεταξύ
των αριστερών και των δεξιών κομμάτων να
επεκτείνονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη
Γερμανία κυβερνητική πολιτική και ιδεολογία βοήθησε
να προωθηθεί μια «ευρωπαϊκή εθνική ταυτότητα» ώστε
να προωθηθούν οι ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας. Η Γερμανία συνεχίζει να αγωνίζεται με τη
μετατόπιση της εκπαιδευτικής της πολιτικής από τη
διατήρηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας σε μια νέα
διάσταση της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας. Οι
εκπαιδευτικές πολιτικές στη Γερμανία και η εκπαίδευση
του πολίτη συνέβαλαν πάντα στη διαμόρφωση της
κοινωνίας. Στις ΗΠΑ, ένα βασικό ζήτημα που κυριαρχεί
στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο ήταν τα πολιτικά
δικαιώματα και η έλλειψη ισότητας των εκπαιδευτικών
ευκαιριών. Η επέκταση των πολιτικών δικαιωμάτων, η
άφιξη νέων μεταναστευτικών ομάδων και η
παγκοσμιοποίηση έχουν αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό
σύστημα των ΗΠΑ σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό που
κάποτε θεωρούνταν τομέας των τοπικών αρχών
περιλαμβάνει σήμερα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι
αυξημένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν στη
διάθεσή τους τόσο οι μειονεκτούσες ομάδες όσο και οι
μετανάστες έχουν μειώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας
των μαθητών αυτών που προέρχονται από τη γηγενή
μεσαία τάξη. Επιπλέον, εκφράζονται αυξανόμενοι φόβοι
από τον επιχειρηματικό τομέα όσον αφορά την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας του αμερικανικού εργατικού
δυναμικού εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης και τη συνολική επίπτωση της οικονομικής
παγκοσμιοποίησης. Η σημαντική αύξηση των
μεταναστών στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική
Αμερική οδήγησε σε ουσιαστική έρευνα σχετικά με τις
προσαρμογές διαφόρων ομάδων στην αυστραλιανή
κοινωνία. Η εκπαίδευση έχει πολιτικοποιημένη φύση.
Τα φαινόμενα που εμφανίζονται στην εκπαίδευση
αντανακλούν και εξυπηρετούν ορισμένες πολιτικές
ατζέντες που δεν συμπίπτουν κατ 'ανάγκη, με την έννοια
της πολυπολιτισμικότητας. Μέσα από τις ταχείες
κοινωνικές αλλαγές που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση
τα κράτη και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
επιβεβαιώσουν τη δύναμή τους να προωθήσουν
πολιτικές που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες που καθορίζονται από αυτούς που
βρίσκονται στην εξουσία, όπως συμβαίνει από τα τέλη
του 19ου αιώνα.( Dworkin, et al., 2013)

5.3 Η πολιτική της εκπαίδευσης στα
ανεπτυγμένα έθνη: η περίπτωση της
πολυπολιτισμικότητας
Ένα από τα σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με
την πολιτική της εκπαίδευσης είναι οι τρόποι με τους
οποίους οι κρατικοί θεσμοί, οι πολιτικές ιδεολογίες και
τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, εντός και εκτός της
εκπαιδευτικής κοινότητας, επηρεάζουν το περιεχόμενο,
τη μορφή και τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Ορισμένες
μελέτες που επικεντρώνονται στις πολιτικές πτυχές της
εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής πολιτικής εξετάζουν
πώς αντιμετωπίζεται η έννοια της πολυπολιτισμικότητας
σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Για παράδειγμα στη
Βρετανία, η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που
χαρακτηρίζεται από φυλετικές ανισότητες, δεδομένης
της αισθητά χαμηλής απόδοσης των εθνοτικών παιδιών
μαύρης
και
μειονοτικής
στα
σχολεία.
Ο
πολυπολιτισμισμός επισκιάζεται από τις έννοιες που
αφορούν την ποικιλομορφία, την ιδιότητα του πολίτη
και την οικοδόμηση του έθνους. Η ριζοσπαστικοποίηση
των νεαρών μουσουλμάνων στη Βρετανία, η συνοχή της
κοινότητας και οι εκπαιδευτικές πολιτικές που
καθορίζουν οι κυβερνήσεις είναι κεντρικές, όπως και η
σημασία της «λευκότητας» και ο ρόλος που παίζει η

5.4 Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Συστήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης υπάρχουν
εδώ και αιώνες. Ωστόσο, η πρόθεση της αξιολόγησης
έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 30 έως 40 χρόνια.
Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, η δοκιμή των
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φοιτητών λειτουργούσε ως διαγνωστικό εργαλείο για
την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις
ελλείψεις των μαθητών που χρειάζονταν αποκατάσταση
ή ενισχυμένη διδασκαλία. Ενώ αυτοί ρόλοι
εξακολουθούν να υφίστανται, νέοι στόχοι εμφανίστηκαν
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυρίως
λόγω των σημαντικών αλλαγών στις οικονομικές και
πολιτικές σχέσεις μεταξύ των εθνών. Η εξέταση στη
χρήση της συχνά πλέον χρησιμεύει ως δείκτης της
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και των
επαγγελματιών του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
χρησιμοποιούνται για να κρίνουν εάν θα κλείσουν
σχολεία και θα αντικαταστήσουν προσωπικό, είτε σε
επίπεδο σχολείου, ή θα κρίνουν την επάρκεια ενός
εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του συνολικού
εκπαιδευτικού δυναμικού (Teodoro, 2007). Οι
κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να
αναγνωρίζουν ότι οι διαφορές στην ακαδημαϊκή
απόδοση του φοιτητικού σώματος ενός έθνους έχουν
ευρείες διακλαδώσεις (Pigozzi, 2006:39–50). Οι χώρες
με πληθυσμούς που εκπαιδεύονται επαρκώς μπορούν να
ευδοκιμήσουν, ενώ εκείνες χωρίς τέτοιους πληθυσμούς
παραμένουν στάσιμες. Το αν ένα έθνος ευδοκιμεί ή
παραμένει στάσιμο δεν αφήνεται στην τύχη. Τα
προνομιούχα
έθνη-κράτη
εκμεταλλεύονται
το
πλεονέκτημά τους για να διατηρήσουν την ηγεμονία
πάνω στους πόρους. Αυτή είναι η λογική του
νεοφιλελευθερισμού, με έμφαση στην «εμπορική
διάδοση» της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών
θεσμών (Ball, 2003). Οι τυποποιημένες αξιολογήσεις
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της φαινομενικής
αντικειμενικότητας και ορθολογισμού, ενώ παράλληλα
τείνουν να απεικονίζουν εκείνους με οικονομικά και
πολιτικά πλεονεκτήματα ως τους πιο ικανούς. Οι
διεθνείς αξιολογήσεις, όπως τα προγράμματα PISA,
TIMSS και PIRLS παρέχουν καταρχήν τα απαραίτητα
στοιχεία για τους διεθνείς οικονομικούς υπεύθυνους
λήψης
αποφάσεων,
ποιες
χώρες
διαθέτουν
ικανοποιητικό πληθυσμό νέων και μελλοντικό εργατικό
δυναμικό και ποιες όχι. Με τη σειρά τους, οι αποφάσεις
σχετικά με την τοποθέτηση της βιομηχανίας και την
επιλογή των διαφόρων ειδών αγορών εργασίας που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορούν να καθοριστούν
από τα αποτελέσματα μιας ενιαίας τυποποιημένης
αξιολόγησης. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις αυτές δεν
επικεντρώθηκαν στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία
τους όταν εφαρμόζονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
Υπάρχει ακόμα μια ανησυχία. Η Ball (2003: 31)
σημείωσε ότι η ευθυγράμμιση των ανεπτυγμένων χωρών
με τις οικονομικές (και εκπαιδευτικές) πολιτικές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του ΔΝΤ, της
Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ είχε ως
αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις στις αναπτυσσόμενες
χώρες να «αμερικανοποιήσουν» τις οικονομίες τους.
Τέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εκπαιδευτική
ευθύνη είναι δυσλειτουργική για τους σπουδαστές, τους
εκπαιδευτικούς, τα σχολεία ή τα αναπτυσσόμενα έθνη.
Αυτά τα συστήματα αξιολόγησης που επιδιώκουν τη
διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών αποτελούν
αξιοσημείωτες τακτικές. Επιπλέον, το Διεθνές

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της UNESCO
προωθεί το στόχο της «Εκπαίδευσης για Όλους» και
λειτουργεί ετήσια Φόρουμ, τα οποία ασχολήθηκαν με
θέματα πρακτικών κατά της διαφθοράς στα σχολεία και
στα υπουργεία.

5.5 Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία
Η ανησυχία πολλών χωρών είναι η προετοιμασία των
νέων για παραγωγικούς ρόλους στην κοινωνία. Οι
κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης ενδιαφέρονται για αυτά
τα πρότυπα εισόδου στο εργατικό δυναμικό και την
αποτελεσματικότητά
τους.
Ορισμένες
χώρες
προσφέρουν θέσεις απασχόλησης από το σχολείο ως
μαθητεία για εργασία. Οι προγραμματισμένες
οικονομίες καθορίζουν εκ των προτέρων τις ανάγκες
τους για εργατικό δυναμικό και εκπαιδεύουν ανάλογα
τους νέους. Άλλα έθνη σχεδιάζουν μεταβάσεις μέσω
διαφόρων βημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε
πολλά συστήματα, παρέχεται λίγη καθοδήγηση στους
μαθητές που πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας. Οι Ballantine και Hammack
(2012) σημείωσαν την αύξηση της «πιστωτικής κρίσης»,
στην οποία οι απόφοιτοι κολλεγίων δεν μπορούν πλέον
να υπολογίζουν στους βαθμούς που οδηγούν στην
πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου. Ενώ το
πρόβλημα είναι σημαντικό στη Δύση, υπάρχουν
σημαντικές ενδείξεις για την υποαπασχόληση των
μορφωμένων ατόμων σε άλλα μέρη.

5.6 Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση
Η εκπαίδευση των ενηλίκων έχει μακρά ιστορία που
σχετίζεται με την κοινωνία και ειδικότερα με τα
κοινωνικά κινήματα. Από τον 20ο αιώνα, η εκπαίδευση
ενηλίκων έχει επίσης γίνει θέμα κρατικής πολιτικής.
Τόσο στον φιλελεύθερο καπιταλισμό της ευημερίας όσο
και στο συντηρητικό μοντέλο, τα κοινωνικά δικαιώματα
περιορίζονται και ο ρυθμός αποδόμησης είναι χαμηλός.
Το σκανδιναβικό μοντέλο, περιλαμβάνει «εκείνες τις
χώρες στις οποίες οι αρχές της οικουμενικότητας και της
αποκατάστασης
των
κοινωνικών
δικαιωμάτων
επεκτείνονταν και στις νέες μεσαίες τάξεις». Το
σκανδιναβικό
μοντέλο
εκπαίδευσης
ενηλίκων
περιλαμβάνει υψηλό ποσοστό συμμετοχής, υψηλό
ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης και δημόσιους
προμηθευτές και υψηλό μερίδιο προσωπικού
ενδιαφέροντος για
την
εκπαίδευση
ενηλίκων
(Antikainen, 2010:530-550). Για δεκαετίες, η συμμετοχή
στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει μελετηθεί. Οι διαφορές
στη συμμετοχή σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση, το αρχικό επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία,
το φύλο, τον αστικό και αγροτικό χώρο και την εθνοτική
(μειονοτική) ομάδα. Αυτοί ονομάζονται «καθοριστικοί
παράγοντες της συμμετοχής» και οι συνδυασμοί τους,
«πρότυπα συμμετοχής». Η καινοτομία της δια βίου
μάθησης ως έννοια των εκπαιδευτικών πολιτικών
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της
παγκοσμιοποίησης (Teodoro, 2003).
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5.6 Φυλή, εθνικότητα και καθεστώς
μειονοτήτων

μαθητές και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι
οποίες επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Good
& Brophy, 1997). Πώς η επεκτατική πρακτική των
δοκιμών υψηλού σταδίου αλλάζει τους ρόλους των
εκπαιδευτικών είναι ένα άλλο πρόσφατο ερευνητικό
θέμα. Ο Valli και ο Buese (2007) διαπίστωσαν ότι η
έγκριση του νόμου για την εκπαίδευση του 2001 (No
Child Left Behind) αύξησε τον φόρτο εργασίας των
εκπαιδευτικών και την υπευθυνότητα, επιδείνωσε την
παιδαγωγική στην τάξη, μείωσε την ποιότητα της
αλληλεπίδρασης δασκάλου-φοιτητή και αύξησε το άγχος
του εκπαιδευτικού.

Οι κοινωνιολόγοι παραδοσιακά έδωσαν ιδιαίτερη
έμφαση στις επιπτώσεις της φυλής και της εθνικότητας
σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών
αποτελεσμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
κοινωνιολόγοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα των Αφροαμερικανών και
των ισπανόφωνων πληθυσμών. Ωστόσο, σε γενικές
γραμμές, παρόμοια προσοχή δόθηκε σε όλες τις
μειονοτικές ομάδες, ιδίως επειδή οι μετακινήσεις
πληθυσμών πέρα από τα εθνικά σύνορα έχουν αυξηθεί,
τόσο οικειοθελώς όσο και μη οικειοθελώς. Η μελέτη των
φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων περιλαμβάνει
τους ιθαγενείς πληθυσμούς, τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες. Οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης στις
Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά και την
Αυστραλία ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτή την
έρευνα. Έχουν εντοπίσει πολλούς παράγοντες που
λειτουργούν εις βάρος μειονοτικών ομάδων. Οι
πολιτισμοί διαφόρων φυλετικών και εθνοτικών ομάδων
έχουν διαφορετικές προσδοκίες για την εκπαίδευση που
μπορεί να επηρεάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι
μαθητές συναντούν ένα σχολικό σύστημα. Η έρευνα έχει
επίσης διαπιστώσει ότι οι νοοτροπίες και οι αξίες των
διαφόρων μειονοτήτων επηρεάζουν το μορφωτικό
επίπεδο και τα επιτεύγματα, ιδίως όταν οι πολλαπλές
στάσεις αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή οι αντιλήψεις
αντιβαίνουν στους στόχους του σχολείου (Mikelson,
1990). Αυτή η σύγκρουση μπορεί να υπάρξει μεταξύ
των στάσεων και των αξιών του σπιτιού και του
σχολείου.

6. Συμπεράσματα
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ως υποκείμενο της
εκπαίδευσης και της κοινωνιολογίας, συνέβαλε
σημαντικά στην κατανόηση των εκπαιδευτικών
διαδικασιών. Ως πηγή πληροφόρησης και κατάρτισης
των μελλοντικών εκπαιδευτικών και ως πηγή
πληροφόρησης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
συνεχίζει να εφιστά την προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο
του τι συμβαίνει στα σχολεία. Οι εντάσεις στο πλαίσιο
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης αναμφίβολα θα
συνεχιστούν, αλλά η υποδιαίρεση ως σύνολο είναι τόσο
εκλεκτική και ισχυρή ώστε αυτό μπορεί να είναι μόνο
ένδειξη της δύναμής της. Και στις δύο περιπτώσεις, η
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης στρέφει αποκλειστικά
την προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών
δομών και διαδικασιών και η συμβολή της θα
εξακολουθήσει να είναι ανεκτίμητη για την κατανόηση
και τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων,
ειδικά καθώς αλλάζουν για να καλύψουν νέες
κοινωνικές ανάγκες και νέες τεχνολογίες.
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ως διαχωρισμός
της κοινωνιολογίας που εξετάζει μια σημαντική
κοινωνική επιταγή, ποικίλλει στους θεωρητικούς
προσανατολισμούς και μεθόδους της. Αυτή η
ποικιλομορφία σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του
θέματος, το οποίο έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της
κοινωνικής
ζωής.
Είναι
προφανές
ότι
η
παγκοσμιοποίηση και τα ζητήματα των προνομιούχων
και μειονεκτούντων εθνών και ομάδων θα
εξακολουθήσουν να έχουν αποφασιστική σημασία για
την κοινωνιολογία ως επιστημονική πειθαρχία και
βεβαίως για την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.
Υποστηρίζεται ότι η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
διέρχεται σήμερα μια κρίσιμη για το μέλλον της καμπή.
Οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης εστιάζουν συχνά το
ερευνητικό ενδιαφέρον τους σε άλλα πεδία, ενώ
ζητήματα που παραδοσιακά ήταν στο επίκεντρο της
έρευνας στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
εξετάζονται από ερευνητές άλλων επιστημονικών
κλάδων. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης έχει, επίσης,
απολέσει μέρος της επιρροής της στη χάραξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς, με
συνέπεια να περιορίζεται η συμβολή της στην
εκπαίδευση και τη σχέση της με την οικονομία και την
κοινωνία. Συμπεραίνεται ότι σε μια περίοδο κρίσης και
όξυνσης των ανισοτήτων, που είναι ανοιχτό το
ενδεχόμενο ριζικών αλλαγών, είναι αναγκαία η έναρξη

5.7Διδασκαλία και επαγγελματική εξουθένωση
Οι κοινωνιολογικές μελέτες σχετικά με τον δάσκαλο
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: ο δάσκαλος ως
επαγγελματίας και ο δάσκαλος ως εργαζόμενος. Οι
μελέτες του καθηγητή ως επαγγελματία έχουν εξετάσει
την πρόσληψη των εκπαιδευτικών, την απόφαση να
γίνουν δάσκαλοι και η επαγγελματική σταδιοδρομία και
οι κύκλοι ζωής των εκπαιδευτικών. Μία πιο πρόσφατη
μελέτη, η οποία είναι και η ίδια κλασική, είναι ο
Δάσκαλος του Lortie (1975), ο οποίος θεωρούσε τη
διδασκαλία ως επάγγελμα. Ορισμένοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ διδασκαλίας
ως επαγγέλματος και ως επαγγέλματος και ότι οι
αυξανόμενοι διαρθρωτικοί περιορισμοί της λογοδοσίας,
των θεμάτων μισθών και του γοήτρου έχουν διαβρώσει
τον επαγγελματικό της χαρακτήρα. Αυτές οι πιέσεις
έχουν προκαλέσει άγχος και αλλοτρίωση, με
αποτέλεσμα
την
αυξημένη
εξουθένωση
των
εκπαιδευτικών. Συχνά θεωρείται ένα ψυχολογικό
φαινόμενο, η επαγγελματική εξουθένωση έχει επίσης
μια κοινωνιολογική διάσταση που παρεμποδίζει σοβαρά
την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών (Dworkin, 1987). Πόσο αποτελεσματικοί
είναι οι εκπαιδευτικοί; Για να απαντήσουν σε αυτή την
ερώτηση, οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα σε αίθουσες
διδασκαλίας και διερεύνησαν θέματα όπως το διδακτικό
στυλ, την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους
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του διαλόγου, με σκοπό την ανάκτηση της επιρροή της
και την ενίσχυση της έρευνας για τα νέα ζητήματα της
εκπαίδευσης που αναδύονται υπό την επίδραση των
ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων
(Σιάνου-Κύργιου, 2015).
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Περίληψη

Η γενική κατανόηση του κοινού σχετικά με την
έννοια της παιδικής εργασίας αφορά δραστηριότητες
που παραβιάζουν αυτό το πρότυπο. Το εάν η εργασία
είναι επικίνδυνη, εξαρτάται από τα καθήκοντα και τις
συνθήκες εργασίας, ενώ υπάρχουν και έντονες
διαφωνίες για το ποιές εργασίες είναι επικίνδυνες ή
επιβλαβείς και ποιές από αυτές παρεμβαίνουν στην
εκπαίδευση του παιδιού. Στη βιβλιογραφία, δεν
προσδιορίζονται με ακρίβεια ποιές δραστηριότητες είναι
κακές για τα παιδιά, με την έννοια ότι τα παιδιά θα ήταν
καλύτερα αν δεν συμμετείχαν σε αυτή τη
δραστηριότητα, αν και με κάποιο τρόπο η αναγνώριση
της αντιπαράθεσης είναι εγγενής στη Σύμβαση αριθ. 182
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σχετικά με τις
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (I.L.O, 1999a).
Βάσει της σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι επικίνδυνες
εργασίες και οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας,
πλην της επικίνδυνης εργασίας, αναγνωρίζονται συχνά
βάσει των χαρακτηριστικών της εργασίας. Οι
οικονομικές θεωρίες από την άλλη, επικεντρώνονται σε
μεγάλο βαθμό στην παιδική εργασία ως προσφορά
εργατικού δυναμικού και όχι ως ένα ξεχωριστό είδος
εργασίας όπου ενδέχεται να εγείρονται ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση
σχετικά με τους τύπους δραστηριοτήτων και επομένως η
οικονομική θεωρία δεν είναι κατατοπιστική για την
επίλυση της αντιπαράθεσης. Η επικέντρωση της
οικονομικής θεωρίας στην παιδική εργασία ως απλή
προσφορά εργατικού δυναμικού, αναπτύσσεται με βάση
την οικονομία και την ελεύθερη αγορά.

Η εργασία των ανηλίκων, αποτελεί ένα σημαντικό
πρόβλημα παγκοσμίως, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες
χώρες. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και άλλοι διεθνείς
οργανισμοί, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
μέσα από μια σειρά συμβάσεων και νόμων, τους οποίους
καλούνται να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Στην παρούσα
εργασία, γίνεται μια ανασκόπηση της έκτασης και των
μορφών της εργασίας των ανηλίκων, ανάμεσα στις οποίες
είναι και αυτές που αναφέρονται ως «χείριστες» και
αφορούν συνήθως την καταναγκαστική εργασία, την
πορνεία και τη συμμετοχή σε ένοπλες ομάδες.
Διερευνούνται επίσης οι επιπτώσεις της παιδικής εργασίας
στη σχολική επίδοση, καθώς και το εάν η εργασία επιδρά
στην επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών ως
ενήλικες.

Λέξεις κλειδιά: εργασία ανηλίκων, έκταση, μορφές,
εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία των ανηλίκων, είναι αυτή τη στιγμή μια
ατυχής πραγματικότητα σε πολλά μέρη του κόσμου. Η
εκμετάλλευση των παιδιών με τη μορφή της δουλείας,
της εμπορίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της
χρήσης παιδιών στο εμπόριο ναρκωτικών και σε ένοπλες
συγκρούσεις, καθώς και επικίνδυνων εργασιών
επηρεάζει εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο(I.L.OIPEC,2007). Η εξάλειψη αυτής της εκμετάλλευσης που
σαφώς ορίζεται ως η χειρότερη μορφή παιδικής
εργασίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (I.L.O). Η προτεραιότητα αυτή
αποδεικνύεται από την προώθηση της σύμβασης αριθ.
182 σχετικά με την απαγόρευση της εργασίας των
ανηλίκων και την άμεση δράση για την εξάλειψη των
χειρότερων
μορφών
παιδικής
εργασίας
το
1999(I.L.O,1999a). Επιπλέον, η καταπολέμηση όλων
των μορφών παιδικής εργασίας παραμένει στο επίκεντρο
βάσει της σύμβασης της ΔΟΕ Αριθ. 138 σχετικά με την
ελάχιστη ηλικία εργασίας.

2. ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η παιδική εργασία είναι ένας όρος «ομπρέλα», που
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η
κατηγοριοποίηση
και
η
διαφοροποίηση
των
δραστηριοτήτων εντός αυτού του φάσματος καθίσταται
δύσκολη όχι μόνο από τους περιορισμούς που υπάρχουν
στα διαθέσιμα δεδομένα, αλλά και από τη σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες μορφές εργασίας, οι
οποίες τις περισσότερες φορές κινούνται σε ένα συνεχές.
Ακολουθούν οι βασικότερες μορφές εργασίας
ανηλίκων παγκοσμίως καθώς και η έκταση του
φαινομένου ανάλογα με τη μορφή εργασίας, όπως αυτό
έχει καταγραφεί στις εμπειρικές έρευνες.

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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2.1. Αγροτικός τομέας

υποχρεωτικής πρόσληψης παιδιών για συμμετοχή σε
ένοπλες συγκρούσεις,
Β) Η χρήση, προμήθεια ή προσφορά παιδιού για
πορνεία, για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού ή για
πορνογραφικές παραστάσεις,
Γ) Η χρήση, προμήθεια ή προσφορά παιδιού για
παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για την παραγωγή και
διακίνηση ναρκωτικών, όπως ορίζεται στις σχετικές
διεθνείς συνθήκες και
Δ) Οι εργασίες, που λόγω της φύσης τους ή των
περιστάσεων υπό τις οποίες εκτελούνται, ενδέχεται να
βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή τα ήθη των παιδιών.

Οι περισσότεροι ανήλικοι εργαζόμενοι παγκοσμίως,
απασχολούνται στον κλάδο της γεωργίας, ιδιαίτερα στις
χώρες της Αφρικής. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό
Εργασίας, το 60% των παιδιών-εργαζομένων,
απασχολείται στον αγροτικό τομέα (I.L.O., 2010). Η
εργασία στον αγροτικό τομέα, αποτελεί συνήθως μέρος
της οικογενειακής εργασίας και τα παιδιά στο πλαίσιο
αυτής, ασχολούνται επίσης με την εκτροφή βοοειδών, τη
συγκομιδή, το κυνήγι και μια σειρά άλλων
δραστηριοτήτων (Global March Against Child Labour,
2012).

2.5.1. Εμπορία Παιδιών
Το πρώτο σημαντικό διεθνές όργανο που ασχολήθηκε
με την εμπορία παιδιών, εντάσσεται στα πρωτόκολλα
των Ηνωμένων Εθνών του Παλέρμο το 2000, με τίτλο
«Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία
της εμπορίας προσώπων, ιδίως των γυναικών και των
παιδιών». Το άρθρο 3 (α) του πρωτοκόλλου, ορίζει την
παράνομη διακίνηση παιδιών ως τη «στρατολόγηση,
μεταφορά, εμπορία, στέγαση και / ή παραλαβή παιδιού
για σκοπούς εκμετάλλευσης» (United Nations, 2000). Η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας διευρύνει τον ορισμό αυτό
υποστηρίζοντας ότι η μετακίνηση και η εκμετάλλευση
είναι βασικές πτυχές της εμπορίας παιδιών (I.L.O,
UNICEF, & UN.GIFT, 2009)
Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας,
αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 τοις εκατό του συνόλου
των παιδιών που εμπλέκονται στην καταναγκαστική
εργασία παγκοσμίως. Κάθε χρόνο περίπου 1,2
εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εμπορίας και
διακινούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση ή φθηνή
εργασία (UNICEF, 2007; United States Department of
State, 2009). Στις Φιλιππίνες για παράδειγμα, τα νεαρά
κορίτσια χρησιμοποιούνται στο σεξουαλικό τουρισμό
και διακινούνται σε όλη την Ασία και τη Μέση
Ανατολή για καταναγκαστική εργασία και πορνεία
(United States Department of Labour, 2011).

2.2. Εξόρυξη σε ορυχεία και λατομεία
Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των παιδιών που
απασχολούνται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν
είναι ακριβείς, καθώς σχεδόν όλα τα παιδιά που
ασχολούνται σε εργασίες εξόρυξης σε μικρής κλίμακας
ορυχεία και λατομεία, δεν υπολογίζονται επαρκώς ούτε
στις έρευνες εργατικού δυναμικού ούτε στις ευρύτερες
έρευνες που αφορούν τα νοικοκυριά (I.L.O., 2005).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 10 και 15% του
εργατικού δυναμικού παγκοσμίως στα ορυχεία
αποτελείται από παιδιά, γεγονός που συνεπάγεται πως
περίπου 1,3 έως 2 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται στα
ορυχεία.

2.3. Κατασκευαστικές δραστηριότητες και
παροχή υπηρεσιών
Πολλά εκατομμύρια παιδιών απασχολούνται σε
δραστηριότητες κατασκευών και στην παροχή
υπηρεσιών με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου
14 εκατομμύρια παιδιά-εργάτες, που αντιστοιχούν στο 7
τοις εκατό του συνόλου των εργαζομένων που
απασχολούνται στους συγκεκριμένους κλάδους (Diallo
et al., 2010).

2.4. Οικιακές υπηρεσίες
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά, ότι σχεδόν
το 30% από τα 50-100 εκατομμύρια οικιακών βοηθών
παγκοσμίως είναι παιδιά (I.L.O.,2011b). Σε χώρες όπως
η Ινδονησία, το Μαρόκο και η Γουινέα, το Human
Rights Watch διαπίστωσε πως υπάρχουν νεαρά κορίτσια
που εργάζονται πάνω από 12 ώρες την ημέρα και επτά
ημέρες την εβδομάδα, για ένα πολύ μικρό μισθό (Human
Rights Watch, 2010).
Πολλά από τα παιδιά που απασχολούνται σε οικιακές
υπηρεσίες, υποβάλλονται σε σωματική, ψυχική και
σεξουαλική βία (United States Department of Labour,
2011)..

2.5.2. Σεξουαλική Εκμετάλλευση και διακίνηση
ναρκωτικών
Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη σεξουαλική
εκμετάλλευση παιδιών, δεν είναι ακριβή καθώς πολλές
από αυτές τις δραστηριότητες είναι συγκεκαλυμμένες
και συνοδεύονται από συναισθήματα ντροπής. Σύμφωνα
με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, εκτιμάται ότι
υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια παιδιά που πέφτουν θύματα
σεξουαλικής εμπορίας, ενώ η έκθεση της UNICEF για
την κατάσταση των παιδιών του κόσμου το 2006
αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 2
εκατομμύρια. (I.L.O ; UNICEF, 2006).
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα
παιδιά χρησιμοποιούνται επίσης στο εμπόριο
ναρκωτικών σε όλες τις περιοχές του κόσμου, είτε ως
μεταφορείς είτε ως αντιπρόσωποι εμπόρων και στη
συνέχεια «πληρώνονται» με ναρκωτικά, με αποτέλεσμα
να εθίζονται και να παγιδεύονται (I.L.O, UNICEF, &
UN.GIFT, 2009). Λόγω της παράνομης φύσης της
διακίνησης ναρκωτικών, τα παιδιά που συλλαμβάνονται,
αντιμετωπίζονται συχνά ως εγκληματίες, όταν στην

2.5. Χείριστες μορφές εργασίας
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της σύμβασης αριθ. 182
(I.L.O.,1999a), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι
χείριστες μορφές εργασίας είναι:
Α) Όλες οι μορφές δουλείας ή πρακτικές παρόμοιες
με τη δουλεία, όπως η πώληση και εμπορία παιδιών, η
αναγκαστική κράτηση λόγω χρέους και η δουλεία, η
καταναγκαστική
ή
υποχρεωτική
εργασία,
συμπεριλαμβανομένης
της
καταναγκαστικής
ή
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4. Εργασία ανηλίκων και επίδραση στο επίπεδο
εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία

πραγματικότητα είναι εκείνα που χρειάζονται νομική
συνδρομή (ILO, UNICEF, & UN.GIFT, 2009). Πρέπει
να αναφέρθεί, πως δεν υπάρχουν σαφείς εκτιμήσεις για
τη συμμετοχή των παιδιών παγκοσμίως στο εμπόριο
ναρκωτικών.

Το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί τη
βαθμίδα στην
οποία φοιτά ένας μαθητής, είναι ένα έμμεσο
στατιστικό στοιχείο, αλλά προσφέρει σημαντικές
πληροφορίες για τη σχολική επιδοση ενός μαθητή. Στο
βαθμό που αντανακλά το χαμηλό επίπεδο μαθησιακής
επίτευξης, η επανάληψη μιας τάξης, είναι ένας δείκτης
για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στοιχεία ερευνών
από νοικοκυριά σε διάφορες χώρες, έχουν δείξει πως
υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της παιδικής εργασίας
και της επανάληψης των τάξεων (UCW 2012, Sakauri
2006). Σε μια έρευνα στο Πακιστάν και στη
Νικαράγουα, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της εργασίας
κατά μια ώρα, θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα
επανάληψης μιας τάξης, ενώ ακόμη και λίγες ώρες
εργασίας θα μπορούσαν να έχουν μια «μη τετριμμένη»
επιρροή στα σχολικά αποτελέσματα (Rosati & Rossi,
2011). Παρόλο που είναι αρκετά πιθανό ένας μαθητής
να μην έχει παραμείνει στην ίδια σχολική τάξη εξαιτίας
της καθυστερημένης έναρξης φοίτησης ή της απλής
παύσης της σχολικής φοίτησης, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, η υστέρηση της σχολικής βαθμίδας σε
σχέση με το επίπεδο ηλικίας ενός παιδιού, αποτελεί
ένδειξη ενός υποβαθμισμένου επιπέδου, ενώ αυξάνει και
τις πιθανότητες να διακόψει πλήρως ένα παιδί τη
σχολική εκπαίδευση. Μια από τις πρώτες μελέτες, ηταν
αυτή των Patrinos και Psacharapoulos (1997), όπου
διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ εργασιακών και
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε ένα δείγμα 2741
παιδιών στο Περού. Διαπίστωσαν μια σημαντική σχέση
μεταξύ της παιδικής εργασίας και του επιπέδου
εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία, καθώς τα παιδιά
που εργάζονταν φοιτούσαν σε μικρότερες σχολικές
βαθμίδες από αυτές που έπρεπε σύμφωνα με την ηλικία
τους.
Οι Sedlacek και συνεργάτες (2005), σε μια έρευνα σε
τέσσερις χώρες, διαπίστωσαν πως σε κάθε περίπτωση τα
παιδιά που εργάζονται είχαν σημαντικά περισσότερες
πιθανότητες να μείνουν «πίσω» στις σχολικές βαθμίδες.
Σε μια ανάλυση των μεταβλητών, οι συγγραφείς
εκτίμησαν ότι μια αλλαγή στις εξωγενείς μεταβλητές
που οδηγούσε σε 10% μείωση της εργασίας του παιδιού,
θα μείωνε την πιθανότητα καθυστέρησης στη σχολική
βαθμίδα κατά 12%, ενώ η εργασία είχε πολύ μεγαλύτερη
επίπτωση στη σχολική βαθμίδα που φοιτούσαν τα παιδιά
σε σύγκριση με τη σχολική φοίτηση.
Σε μια άλλη έρευνα στο Μπαγκλαντες, οι CanalsCerdá και Ridao-Cano (2003), ακολούθησαν σχεδόν
2500 νέα παιδιά στο Μάτλαμπ, μια αγροτική περιοχή
στο Μπαγκλαντές, καθώς προχωρούσαν από την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα
αποτελέσματα της ερευνας εδειξαν πως η πρώϊμη
είσοδος των παιδιών στην αγορά εργασίας, συνδεόταν
με την τάση τους να υστερούν στις σχολικές βαθμίδες σε
σχέση με την ηλικια τους. Τα ευρήματα αυτά,
επιβεβαίωσαν μια έρευνα που ειχε γίνει το προηγούμενο
τα κορίτσια που
έτος και είχε διαπιστώσει πως
εργάζονταν ήταν κατά 36% πιο πιθανό να βρίσκονται

2.5.3. Συμμετοχή σε ένοπλες εγκληματικές ομάδες
Η «αναγκαστική ή υποχρεωτική στρατολόγηση
παιδιών για χρήση σε ένοπλες συγκρούσεις» είναι
επίσης μια από τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας
καθώς είναι παράνομη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο
και παραβιάζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τη Συμμετοχή των
Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, είναι ένα
πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, που εγκρίθηκε επισήμως από τα Ηνωμένα
Έθνη το 2000, το οποίο αναφέρει ότι ενώ οι εθελοντές
ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να ενταχθούν
οικειοθελώς στις ένοπλες δυνάμεις, δεν μπορούν να
στρατολογηθούν αναγκαστικά(United Nations, 2000).
Παρόλα αυτά, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, εκτιμά
ότι δεκάδες χιλιάδες κορίτσια και αγόρια επί του
παρόντος επιστρατεύονται βίαια σε ένοπλες δυνάμεις σε
τουλάχιστον 17 χώρες σε όλο τον κόσμο (ILO, 2017).
2.5.4. Δεσμευμένη εργασία
Η ΔΟΕ εκτιμά ότι περίπου 5,7 εκατομμύρια παιδιά
εκτελούν καταναγκαστική εργασία, αντιπροσωπεύοντας
περίπου τα μισά από όλα τα θύματα καταναγκαστικής
εργασίας, ενώ σύμφωνα με άλλες μελέτες ο πραγματικός
αριθμός μπορεί να είναι έως δύο φορές υψηλότερος.
Η καταναγκαστική εργασία, αφορά συνήθως
επικίνδυνες δραστηριότητες όπως είναι η εξόρυξη, οι
οικιακές υπηρεσίες, η παιδική πορνεία και μια σειρά
άλλων κοπιαστικών δραστηριοτήτων. Μια άλλη μορφή,
είναι οι δραστηριότητες αναγκαστικής επαιτίας των
παιδιών που σπουδάζουν στα Κορανικά σχολεία στη
Δυτική Αφρική (Human Rights Watch, 2010).
Η υποχρέωση του χρέους παίζει επίσης ρόλο, με τους
γονείς να πείθονται να παράσχουν τα παιδιά τους ως
εργατικό δυναμικό προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη
τους και παρότι αυτές οι εργασιακές πρακτικές είναι
παράνομες από το 1976, παραμένουν ακόμα και σήμερα
ευρέως διαδεδομένες (Srivastava, 2005).

3. Παιδιά του δρόμου στην Ελλάδα
Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να αποτυπώνουν
το φαινόμενο των παιδιών του δρόμου στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας ΑΛΚΟ για
λογαριασμό της UNICEF, σε 75 γεωγραφικούς τομείς
του Λεκανοπεδίου Αττικής, το 2000, υπολογίστηκε πως
ο αριθμός των παιδιών στην Ελλάδα που ζουν και
εργάζονται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στους
δρόμους, τα λεγόμενα «παιδιά των φαναριών»,
ανέρχεται στα 5.800 παιδιά . Τα παιδιά, ήταν ηλικίας 2
έως 15 ετών, ελληνόπουλα και μετανάστες, ενώ
απέφεραν στις οικογένειες αλλά και τους «εργοδότες»
τους σύμφωνα με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις
περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές το μήνα, ποσό το
οποίο αντιστοιχεί σε 3 εκατομμύρια Ευρώ (UNICEFΑΛΚΟ, 2000).
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πίσω από την ηλικιακή τους ομάδα στη σχολική
βαθμίδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια ήταν
26% (Khanam, 2004).

έβδομη και την όγδοη από την Κολομβία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, το Ιράν, τη Λετονία, τη
Λιθουανία, τη Ρουμανία, Τη Ρωσία, τη Σλοβακική
Δημοκρατία και την Ταϊλάνδη και εξέτασαν την παιδική
εργασία εκτός σπιτιού. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως
σε γενικές γραμμές, η παιδική εργασία επιδρά
σημαντικά στη σχολική απόδοση, γεγονός που είναι
πολύ πιο εμφανές όταν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
εργασίας ακόμα και όταν αυτή πραγματοποιείται εντός
σπιτιού.
Το LLECE ήταν η βάση για τους Sanchez και
συνεργάτες(2005), οι οποίοι διερευνούσαν την
εργασιακή κατάσταση των παιδιών με ένα
ερώτημα,«Kατά πόσο εργάζεστε έξω από το σπίτι:
πάντα, περιστασιακά ή ποτέ, όταν απουσιάζετε από το
σχολείο». Όσα παιδιά εργάζονταν μόνο μερικές φορές,
ξεπερνούσαν τα παιδιά που εργάζονταν όλη την ώρα και
εκείνα που δεν εργάζονταν ποτέ, ξεπερνούσαν και τις
δύο προηγούμενες ομάδες. Το πλεονέκτημα για τα
παιδιά που δεν εργάζονταν ήταν πολύ μεγάλο, κατά
μέσο όρο 27,5% για τη γλώσσα και 25,0% για τα
μαθηματικά, σε σύγκριση με τα παιδιά που εργάζονταν
πάντα. Το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα παιδιά που
εργάζονταν περιστασιακά ήταν πολύ μικρότερο, κατά
μέσο όρο 8,8% στη γλώσσα και 8,1% στα μαθηματικά.
Σε μια σημαντική ανασκόπηση των δεδομένων της
TIMSS, οι Post Και Pong (2000) πραγματοποίησαν
κάποιες παλινδρομήσεις χωριστά για 23 χώρες- ανάμεσα
στις οποίες ήταν και ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Αυστραλία- για
τις οποίες και οι δύο βαθμολογίες των σταθμισμένων
δοκιμών καθώς και τα στοιχεία για την απασχόληση των
παιδιών ήταν διαθέσιμα. Στη συγκεκριμένη έρευνα,
ελέγχθηκε επίσης η επίδραση των χαρακτηριστικών του
νοικοκυριού καθώς και η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως
οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν πολύ περισσότερες από τις
θετικές. Λίγες μόνο από τις θετικές επιπτώσεις ήταν
στατιστικά σημαντικές, ενώ η επίδραση των ωρών
εργασίας ήταν πολύ μεγαλύτερη στις επιδόσεις των
κοριτσιών σε σύγκριση με τα αγόρια.
Συνοπτικά θα λέγαμε πως όσο νωρίτερα αρχίζουν να
εργάζονται τα παιδιά και όσο περισσότερες ώρες
εργάζονται, τόσο περισσότερο επηρεάζονται οι
γνωστικές τους δεξιότητες.

4.2. Εργασία ανηλίκων και επίδραση στις
γνωστικές δεξιότητες
Η παιδική εργασία, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη
ακαδημαϊκή επίδοση όπως αντικατοπτρίζεται στις
χαμηλότερες βαθμολογίες σε τυποποιημένες εξετάσεις.
Οι Akabayashi και Psacharopoulos (1999), διερεύνησαν
τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών όπως
εκτιμήθηκαν από τους γονείς τους και όχι από
τυποποιημένες εξετάσεις, για την ανάγνωση και τα
μαθηματικά. Οι ερευνητές βρήκαν πως ο χρόνος
εργασίας των παιδιών είχε αρνητική επίδραση στις
δεξιότητες της ανάγνωσης και των μαθηματικών στα
παιδιά,
αν και η επίδραση αυτή ήταν κάπως
ασθενέστερη στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια.
Άλλη μια από τις πρώτες έρευνες που διερευνούσε την
επίδραση της εργασίας στη σχολική επίδοση, έγινε από
τον Fuller και συνεργάτες (1999), οι οποίοι ανέλυσαν
την απόδοση 1916 παιδιών στο Τεστ Πρώιμoυ
Γραμματισμού (ELE) σε δύο τοποθεσίες, τη Bahia και
τη Ceará, στη βορειοανατολική Βραζιλία. Τα παιδιά
ερωτήθηκαν επίσης για το πόσες εργασίες εκτελούσαν
στο σπίτι. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως τα
καθήκοντα που είχαν αναλάβει τα παιδιά στο σπίτι,
είχαν αρνητική επίδραση στη βαθμολογία των μαθητών,
με τα κορίτσια να επηρεάζονται δύο φορές περισσότερο
από τα αγόρια. Ο Heady (2003), χρησιμοποίησε τα
δεδομένα από μια έρευνα που είχε γίνει στα νοικοκυριά
της Γκάνα το 1988-89, τα οποία περιείχαν μια διχοτόμο
μεταβλητή για την κατάσταση της εργασίας. Τα παιδιά
είχαν κάνει επίσης πέντε δοκιμές: εύκολη ανάγνωση,
εύκολα
μαθηματικά,
προχωρημένη
ανάγνωση,
προηγμένα μαθηματικά και ένα τεστ Raven που
αποσκοπούσε στην εκτίμηση της γνωστικής ικανότητας
σε αντίθεση με τις σχολικές γνώσεις. Η μεταβλητή της
εργασίας, αφορούσε τόσο την εργασία εντός σπιτιού,
όσο και εκτός σπιτιού. Ο Heady, βρήκε ότι τα μη
εργαζόμενα παιδιά τα πήγαν καλύτερα σε όλες τις
δοκιμές σε σύγκριση με τα εργαζόμενα παιδιά, με
σημαντικές διαφορές να εμφανίζονται περίπου στο ένα
τρίτο των παιδιών.
Δύο
προγράμματα
που
χρησιμοποίησαν
τυποποιημένα τεστ, η Τρίτη Διεθνής Μελέτη
Μαθηματικών και Επιστημών (TIMSS) και αυτά που
διαχειρίστηκε το Λατινοαμερικανικό Εργαστήριο
Ποιότητας της Εκπαίδευσης (LLECE), παρείχαν μια
βάση για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της παιδικής
εργασίας στα αποτελέσματα της μάθησης. Το TIMSS,
διενεργήθηκε από το Διεθνές Κέντρο Μελέτης στο
Κολέγιο της Βοστώνης, σε περισσότερες από 40 χώρες
το 1995. Το LLECE εξέτασε την απόδοση των παιδιών
στην τρίτη και τέταρτη τάξη του δημοτικού σε δεκατρείς
χώρες της Λατινικής Αμερικής, αξιολογώντας τις
δεξιότητες της γλώσσας, των μαθηματικών και άλλων
γνωστικών αντικειμένων. Το TIMSS παρείχε το σημείο
εκκίνησης για τους Orazem και Gunnarsson (2004), οι
οποίοι συνένωσαν τα δείγματα των παιδιών από την

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Παρότι η παιδική εργασία θεωρείται πως είναι
επιζήμια, δεν έχει απαντηθεί ουσιαστικά αυτό το
ερώτημα καθώς οι έρευνες έχουν δείξει πως οι δυνητικές
επιπτώσεις της παιδικής εργασίας στην επαγγελματική
σταδιοδρομία των παιδιών έχουν δύο κατευθύνεις. Από
τη μία πλευρά, η παιδική εργασία μπορεί να αποβεί
επιζήμια, εμποδίζοντας την απόκτηση επίσημης
εκπαίδευσης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά,
προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στη σωματική και
ψυχική υγεία ή άλλα πράγματα που επηρεάζουν το
ανθρώπινο κεφάλαιο ενηλίκων, γεγονός που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερους μισθούς κατά

34

την ενήλικη ζωή (Spindel, 1985). Από την άλλη πλευρά,
μπορεί να υπάρξουν και θετικά οφέλη από την εργασία
των ανηλίκων, καθώς αυξάνεται η επαγγελματική
κατάρτιση, η μάθηση μεσω της πράξης, η γενική
εμπειρία στο χώρο εργασίας, η επαφή με άλλους
εργαζομένους και η μάθηση των στρατηγικών της
αγοράς εργασίας. Υπάρχουν έτσι αρκετοί λόγοι να
αναμένεται πως ένας νεαρός εργάτης μπορεί να αυξήσει
το προσωπικό του «κεφάλαιο» από την εμπειρία που
αποκτά από πολύ νωρίς στο χώρο εργασίας του (Horn,
1994). Επίσης, η παιδική εργασία, αποτελεί ένα τρόπο
χρηματοδότησης – που συχνά είναι και ο μοναδικός- της
εκπαίδευσης στην οποία έναπαιδί δε θα είχε διαφορετικά
πρόσβαση, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε
καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία και ευκαιρίες
εργασίας κατά την ενήλικη ζωή (Psacharopoulos,
1997;Akabayashi & Psacharopoulos, 1999).
Οι επιπτώσεις από εργασία κατά την ανήλικη ζωή,
εξαρτώνται επίσης από τη μορφή εργασίας που
αναλαμβάνει το παιδί, επειδή ορισμένες θέσεις εργασίας
μπορεί να οδηγήσουν στην απόκτηση εξειδίκευσης, ενώ
άλλες δεν μπορούν. Είναι προφανές πως στη δεύτερη
κατηγορία ανήκουν όλες οι χείριστες μορφές εργασίας ή
η εργασία ως επαίτης στο δρόμο όπως αναφέρθηκαν σε
προηγούμενη ενότητα, παρότι δεν υπάρχουν εμπειρικές
έρευνες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των
παιδιών που απασχολούνται σε αυτές. Για παράδειγμα,
ο French (2002) διαπίστωσε ότι τα παιδιά-εργάτες στις
βιομηχανίες κατασκευής υποδημάτων στη Βραζιλία
έχουν θετική στάση απέναντι στην εργασία τους εάν η
εργασία τους συνδέεται με πιο αυτόνομες και αυτοκατευθυνόμενες εργασίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στην αντίληψη ότι οι δεξιότητες που αποκτούν θα τους
βοηθήσουν αργότερα ως ενήλικες στην αγορά εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία από έρευνες στη
Λατινική Αμερική,
δείχνουν ότι τα παιδιά που
εισέρχονται στην αγορά εργασίας πριν από την ηλικία
των 12 ετών κερδίζουν 20 τοις εκατό λιγότερο ως
ενήλικοι και είναι 8 τοις εκατό πιο πιθανό να ανήκουν
στις φτωχότερες κοινωνικά ομάδες, σε σύγκριση με τα
παιδιά που ξεκινούν να εργάζονται μετά την ηλικία των
12 ετών (Emerson & Souza, 2003). Δεν γίνεται ωστόσο
αναφορά στον τύπο εργασίας στον οποίο απασχολούνται
τα παιδιά. Η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά
εργασίας επιτρέπει στους ανθρώπους να ξεπεράσουν τη
φτώχεια, μειώνοντας το κόστος μελλοντικών
προγραμμάτων μείωσης της φτώχειας (Ilahi, Orazem
Και Sedacek 2011).
΄Ενας τρόπος με τον οποίο η εργασία επηρεάζει την
επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών καθώς και το
μελλοντικό τους εισόδημα, είναι η επίδραση που έχει
στα έτη σχολικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνουν οι
ανήλικοι.
Υπάρχουν
αρκετές
μελέτες,
όπως
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο που έχουν
δείξει ότι τα έτη εκπαίδευσης ενός παιδιού μπορεί να
μειωθούν όταν το παιδί εργάζεται. Για παράδειγμα, ο
Psacharopoulos (1997) βρήκε ότι η παιδική εργασία
μείωσε το βαθμό επιτυχίας, ενώ οι Akabayashi and
Psacharopoulos (1999) διαπίστωσαν ότι η παιδική
εργασία μείωσε τα σχολικά επιτεύγματα ετησίως.

Υπάρχουν ωστόσο άλλες μελέτες που έχουν καταλήξει
σε αντίθετα συμπεράσματα. Επειδή πολλά παιδιά που
εργάζονται παρακολουθούν ταυτόχρονα και το σχολείο,
ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν πως η παιδική εργασία
και η σχολική εκπαίδευση δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες (Ravallion & Wodon 2000) και μπορεί να
είναι συμπληρωματικές (Patrinos and Psacharopoulos
1997). Η τυποποιημένη θεωρία των κερδών της Mincer
(1974), υποστηρίζει ότι η εργασιακή εμπειρία αυξάνει
τους μισθούς, πιθανώς επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο
παράγεται μέσω της μάθησης στην εργασία. Είναι
πιθανό το κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί σε
ένα έτος εργασιακής εμπειρίας να είναι πολύ μεγαλύτερο
από ένα έτος σχολικής φοίτησης, ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα σχολεία που είναι
διαθέσιμα στα φτωχά νοικοκυριά είναι συχνά χαμηλής
ποιότητας. Είναι επίσης πιθανό, ότι με την αύξηση του
τρέχοντος εισοδήματος των νοικοκυριών, η εργασία των
ανηλίκων να επιτρέπει στους γονείς να οικοδομήσουν
μια περιουσία, η οποία κατόπιν μπορεί να μεταφερθεί
στα παιδιά.
Είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, επιδρούν
σημαντικά στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία
των παιδιών. Η απόφαση των νοικοκυριών να στείλουν
τα παιδιά τους να εργαστούν, επηρεάζεται θεωρητικά
από το κόστος ευκαιρίας, το οποίο μπορεί να είναι
χρόνος που δαπανάται στο σχολείο. Αυτό μπορεί να
φαίνεται στο επίπεδο των ατομικών επιλογών, καθώς τα
παιδιά που είναι κακοί μαθητές στο σχολείο ή φαίνεται
ότι επωφελούνται ελάχιστα από αυτό, είναι πιθανόν
υποψήφιοι για να εισέλθουν πρόωρα στην αγορά
εργασίας. Αυτό έχει επίσης τεκμηριωθεί σε κοινοτικό
επίπεδο, όπου η επέκταση της ποιότητας και η
διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης έχει συμβάλει στη
μείωση των ποσοστών παιδικής εργασίας, (Rosati and
Rossi, 2007). Παραδόξως, η εκπαίδευση μπορεί να κάνει
τα παιδιά πιο παραγωγικά, αυξάνοντας τα μελλοντικά
τους εισοδήματα και αποτελεί ένα κίνητρο εισόδου στην
αγορά εργασίας. Όπως παρατήρησαν οι Phoumin και
Fukui (2006) στην Καμπότζη, τα παιδιά που ήταν
εγγεγραμμένα στο σχολείο είχαν 14% υψηλότερο μισθό.
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικές επιλογές έχουν
δυναμικό χαρακτήρα καθώς κάθε επιλογή των παιδιών ή
των οικογενειών τους και κάθε επίπεδο απόδοσης που
επιτυγχάνεται, έχει συνέπειες στις μελλοντικές επιλογές
και επιτεύγματα.

II. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι περισσότερες μελέτες, έχουν υϊοθετήσει στον
ορισμό της παιδικής εργασίας τη λαϊκή αντίληψη της
παιδικής εργασίας ως εργασίας που είναι με κάποιο
τρόπο επιζήμια για την ευημερία του παιδιού. Όλες οι
εργασίες είναι επιβλαβείς, υπό την έννοια ότι έχουν
κόστος ευκαιρίας. Πράγματι, η υπάρχουσα έρευνα για
την παιδική εργασία προτείνει ισχυρούς θεωρητικούς
και εμπειρικούς λόγους για να διερευνηθεί ένα τεράστιο
εύρος δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της
εργασίας στην ελεύθερη αγορά και της οικιακής
εργασίας, καθώς όλες οι μορφές εργασίας συνεπάγονται
συγκεκριμένες συνέπειες για τη ζωή των παιδιών. Ενώ
είναι θεωρητικά θεμελιωμένη, είναι αδύνατο να οριστεί

35

πολιτικά η παιδική εργασία για να συμπεριλάβει όλες τις
παιδικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των
οικιακών εργασιών που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
Η ιδέα της βλάβης που εμπεριέχεται στο πλαίσιο της
πολιτικής συζήτησης για την παιδική εργασία, είναι ότι
ένα παιδί-εργάτης, είναι ένα εργαζόμενο παιδί που θα
ήταν καλύτερα να μην εργάζεται. Αυτό απαιτεί τη
γνώση του τι θα έκανε το παιδί, σε περίπτωση που δεν
εργαζόταν. Δεν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία που να μας
επιτρέπουν να αντλήσουμε ισχυρές γενικεύσεις γι 'αυτό,
ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου,
φαίνεται απίθανο να υιοθετηθεί ένας ενιαίος στατιστικός
ορισμός. Το συμπέρασμα αυτό, υποδηλώνει ότι ένας
διεθνής ορισμός της παιδικής εργασίας θα πρέπει να
βασίζεται στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και να ορίζει
την παιδική εργασία με βάση τα χαρακτηριστικά και τις
συνθήκες της εργασίας.
Μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών, μπορεί να είναι
το ωράριο εργασίας, αλλά τα δεδομένα προς το παρόν
απεικονίζουν σαφώς ότι οποιαδήποτε εξέταση των ωρών
εργασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την εργασία
στην ελεύθερη αγορά όσο και την οικιακή εργασία.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όπως φάνηκε από τις
έρευνες που παρουσιάστηκαν, πως η σχολική φοίτηση
μειώνεται με τις συνολικές ώρες εργασίας - ανεξάρτητα
από το εάν η εργασία γίνεται εντός ή εκτός του
νοικοκυριού του παιδιού- και ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη
αλλαγή στη σχέση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και
φοίτηση, όταν τα παιδιά αρχίζουν να εργάζονται μεταξύ
35 και 38 ωρών την εβδομάδα. Συνοπτικά, ο στόχος του
καθορισμού ενός διεθνούς ορισμού της παιδικής
εργασίας θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με την
κατάρτιση ενός καταλόγου των χαρακτηριστικών της
εργασίας που πρέπει να παρακολουθούνται.
Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, διερευνά εάν η
παιδική εργασία «γενικά» έχει αρνητική επίδραση στα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ίσως λάθος
τρόπος να διερευνηθεί το πρόβλημα. Οι εργασίες σε
διαφορετικές ηλικίες, σε διαφορετικές δραστηριότητες
και διαφορετικές εντάσεις δεν πρέπει να θεωρούνται
ομοιογενείς και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι
διαφορές μεταξύ και σε ορισμένες περιπτώσεις εντός
των εθνών. Σε γενικές γραμμές, μπορεί κανείς να πει ότι
οι αυξανόμενες ώρες εργασίας έχουν επιβλαβή
αποτελέσματα στις σχολικές επιδόσεις, ενώ η εργασία
αφορά και αυτή που γίνεται στα πλαίσια του
νοικοκυριού, όπως φαίνεται και από την έρευνα των
Guarcello και συνεργατών (2007). Η ηλικία του παιδιού
είναι επίσης σημαντική, όπως έχουν δείξει οι CanalsCerda και Ridao-Cano (2003). Παρ 'όλα αυτά, δεν
είμαστε ακόμα στο σημείο όπου μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα ερευνητική βάση για
να απαντήσουμε στα πρακτικά ερωτήματα γύρω από την
ηλικία, το φύλο, τις ώρες, τις δραστηριότητες και την
εκπαίδευση. Πολλά κεντρικά ερωτήματα σχετικά με την
επίδραση της παιδικής εργασίας στην επαγγελματική
σταδιοδρομία τίθενται εσφαλμένα. Πρώτον, η εργασία
ανηλίκων και η επαγγελματική σταδιοδρομία, δεν είναι
ενιαία φαινόμενα. Υπάρχουν πολλές πτυχές της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που δε σχετίζονται με

την παιδική εργασία καθώς και πολλού τύποι παιδικής
εργασίας με ποικίλα αποτελέσματα. Δεύτερον, πολλά
εξαρτώνται από το πλαίσιο και οι συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους, οι οποίες
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε όλο τον κόσμο. Οι
οικονομικές αιτίες της παιδικής εργασίας δεν είναι
παντού οι ίδιες, ούτε οι πολιτιστικοί παράγοντες που
διέπουν το ρόλο των παιδιών. Τέλος, και ίσως το πιο
σημαντικό από όλα, η εργασία των παιδιών, οι
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και η επαγγελματική
τους σταδιοδρομία δεν καθορίζονται χωριστά.
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1. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παιδική κακοποίηση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα για
τη δημόσια υγεία και τη σύγχρονη κοινωνία, κυρίως τα
τελευταία χρόνια. Χωρίζεται σε δύο μορφές, τις άμεσες
και τις έμμεσες και διακρίνεται σε σωματική,
συναισθηματική,
σεξουαλική,
τελετουργική
ή
σατανιστική κακοποίηση, παιδοκτονία, παραμέληση,
εκμετάλλευση, παιδική πορνογραφία, σωματεμπορία
(trafficking) παιδική φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, μη
τυχαία δηλητηρίαση, σχολικό και διαδικτυακό
εκφοβισμό, το σύνδρομο του «αμέτοχου θεατή» και το
σύνδρομο Munchausen δι’ αντιπροσώπου. Οι παράγοντες
που
οδηγούν
στην
κακοποίηση
είναι
κοινωνικοοικονομικοί, ψυχολογικοί (ψυχοπαθολογία) και
πολιτισμικοί, οι οποίοι προκαλούν σωματικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιάθύματα αλλά αφορούν και την ανάπτυξή τους, ενώ
εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού, τη σοβαρότητα
και τη συχνότητα της κακοποίησης. Με βάση τους
αιτιολογικούς παράγοντες του φαινομένου, υπάρχουν τρία
βασικά επίπεδα πρόληψης, η πρωτογενής, η δευτερογενής
και η τριτογενής. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών, καθοριστικό είναι το κατάλληλο και
ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον και ο ανάλογος
θεραπευτικός σχεδιασμός. Σκοπός των τελευταίων είναι η
συναισθηματική και ψυχολογική ισχυροποίηση του
κακοποιημένου παιδιού, ώστε να αποτρέπονται οι
περιπτώσεις οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης στο
μέλλον.

Οι μορφές κακοποίησης είναι 1) η σωματική, 2) η
συναισθηματική, που μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:
απόρριψη,
ταπείνωση,
εκφοβισμό,
απομόνωση,
αδιαφορία, εκμετάλλευση ή προώθηση. Οι δύο
βασικότεροι τύποι της είναι η λεκτική κακοποίηση και η
non-organic failure to thrive ενώ αναφέρεται και η
ψυχολογική κακοποίηση, 3) η ενδοοικογενειακή βία, 4)
η παραμέληση και οι μορφές αυτής που είναι η
σωματική, η συναισθηματική, η εκπαιδευτική και η
ιατρική, καθώς υπάρχει και η δυστροφία μη οργανικής
αιτίας ή σωματική καθυστέρηση αλλά και η
παραμέληση από το σύστημα και τους θεσμούς, 5) η
εκμετάλλευση που έχει επτά τύπους, την εσωτερική ή
οικογενειακή, την εξαναγκαστική και δεσμευμένη
εργασία, την εμπορική, τη σεξουαλική εκμετάλλευση,
την εργασία σε βιομηχανίες και φυτείες, την εργασία στο
δρόμο, την εργασία για την οικογένεια και την εργασία
των κοριτσιών, 6) η σεξουαλική κακοποίηση, που
περιλαμβάνει τη σεξουαλική κακοποίηση ατόμων με
αναπηρία, τους παιδόφιλους και την αιμομιξία, 8) η
παιδοκτονία, 9) η μη τυχαία δηλητηρίαση, 10) η
κακοποίηση εμβρύου, 11) η σωματεμπορία (trafficking),
12) η τελετουργική ή σατανιστική κακοποίηση, 13) η
παιδική πορνογραφία, με την οποία σχετίζεται και ο
παιδικός σεξουαλικός τουρισμός, 14) ο σχολικός και
διαδικτυακός εκφοβισμός (bullying), βασικές μορφές
του οποίου είναι ο σωματικός, ο λεκτικός και ο έμμεσος
εκφοβισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Παράλληλα
υπάρχει το «mobbing» (ομαδικός εκφοβισμός) και το
«cyberbullying» (διαδικτυακός εκφοβισμός) και τέλος
15) η παιδική φτώχεια (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου,
1998· WHO, 1999· Smith, 2003).
Οφείλουμε να αναφέρουμε το σύνδρομο του
«αμέτοχου θεατή», που ορίζεται ως έκθεση του
ανηλίκου για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διάφορες
σκηνές ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα από την
πατρική φιγούρα, με αντίστοιχο αντίκτυπο στη
συμπεριφορά και στάση του ως ενήλικος (Αγάθωνος –
Γεωργοπούλου, 1998), αλλά και το σύνδρομο

Λέξεις κλειδιά: κακοποίηση, παιδιά, ανίχνευση,
πρόληψη, αντιμετώπιση.

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

41

Munchausen δι’ αντιπροσώπου, που αφορά περιπτώσεις
παιδιών των οποίων οι γονείς επινοούν ή/και προκαλούν
διάφορες «ασθένειες», με αποτέλεσμα τη σωματική τους
κόπωση αλλά και την καθυστέρηση της σωματικής και
ψυχολογικής τους ανάπτυξης και εκπαίδευσης (Meadow,
1977).

παρουσιάζουν παγωμένο βλέμμα, έντονο αίσθημα
απόρριψης, φόβο επανάληψης και αντιστροφή ρόλου,
με αποτέλεσμα να προσπαθούν υπερβολικά να γίνουν
αγαπητά, εκδηλώνοντας πειθήνια συμπεριφορά ή
παρουσιάζονται ως λιγότερο αυθόρμητα και πιο
προβληματισμένα (Πανούσης, 2008).
Επιπλέον, μπορεί να παρουσιάζουν έντονη
ψυχοκινητική ανησυχία ή και υπερκινητικότητα, έντονο
θυμό
και
επιθετικότητα,
αυτοεπιθετική
και
αντικοινωνική συμπεριφορά και παραβιάσεις ορίων,
ηθικών κανόνων ή του νόμου. Επιπρόσθετα,
παρουσιάζουν εξελικτικές διαταραχές, καθυστέρηση
λόγου, παλινδρόμηση σε συμπεριφορές μικρότερης
ηλικίας, δυσκολία να εμπιστευτούν τους άλλους,
παθητική η και απόμακρη στάση, δυσκολία στις
διαπροσωπικές σχέσεις και διαταραχές ύπνου. Σε
σχολικό πλαίσιο, είναι απομονωμένα, δε συμμετέχουν
στα παιχνίδια, παρουσιάζουν απόσυρση ή επιθετικότητα
για το σχολείο ή ελλειμματική προσοχή και σχολική
αποτυχία. Τέλος, εκτός των παραπάνω, στις περιπτώσεις
σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζουν διαταραχές
όρεξης, σωματικά ενοχλήματα, ανεξήγητες φοβίες,
μυστικοπάθεια
φυγή από το σπίτι και βιώνουν
συναισθήματα φόβου, θυμού, λύπης, ενοχής, ντροπής,
σύγχυσης και απομόνωσης (Παπακίτσου, 2011).

1.1. Χαρακτηριστικά θυτών και θυμάτων
Ένα μεγάλο ποσοστό των θυτών που προβαίνουν σε
κακοποίηση είναι πιθανό να είχε υποστεί το ίδιο
κακοποίηση, όντας παιδί και χαρακτηρίζεται από
εχθρική συμπεριφορά, αρνητικά συναισθήματα, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, ευαίσθητη ναρκισσιστική ισορροπία,
κακή εικόνα εαυτού ή υπερβολική εξάρτηση από το
οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνήθως πρόκειται για
άτομα με χρόνια παθητικότητα και απόσυρση, απειρία
και άγνοια για τη φροντίδα παιδιών και την ανάληψη
ευθυνών. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που πάσχουν
από μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές με την εμφάνιση
διπλής προσωπικότητας ή/και εκδηλώσεις έντονων
αντιδράσεων άγχους και στρες, που τις αντιμετωπίζουν
με χρήση αλκοόλ ή ουσιών και βίαιες συμπεριφορές
προς τα παιδιά, μειωμένη αντιληπτικότητα και
παρουσιάζουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες από τα παιδιά
τους (Τσιάντης, 2011).
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζουν αδυναμία
χειρισμού εσωτερικών πιέσεων των ίδιων ή πιέσεων που
οφείλονται
σε
συγκρούσεις
και
δύσκολες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Διατηρούν μια επικριτική
στάση απέναντι στα παιδιά τους και είναι υπερβολικά
αυστηροί με την τήρηση των ορίων, είναι αυταρχικοί και
κυριαρχικοί με ηγετικούς ρόλους, ευέξαπτοι και με
μεγάλη φυσική δύναμη και αυτοπεποίθηση, πίστη στα
φυλετικά πρότυπα, ως προς το ρόλο τους και την ισχύ
στην οικογένεια και στο γεγονός ότι η στάση και
συμπεριφορά τους δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στα μέλη
της οικογένειάς τους, ενώ επεμβαίνουν στις ζωές των
παιδιών τους ασκώντας πιεστικό έλεγχο (Wolfe, 1985·
Walker, 1999).
Στον αντίποδα αυτών των συμπεριφορών, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται ως πολύ ευγενικά
άτομα, που αγαπούν και φροντίζουν τα παιδιά, με σκοπό
την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης για να προβούν
κατόπιν στην κακοποίηση. Επίσης, διακρίνονται από
έλλειψη συμπόνιας για τα θύματά τους, εφαρμόζοντας
τεράστιες ψυχολογικές πιέσεις στο παιδί, χωρίς να
γίνουν αντιληπτοί από τους γύρω τους (The Open
University, 1985· Λάγγαρη, Χαροκόπου, Τσιώνη &
Σουμάκη, 2011).

1.3. Αιτιολογικοί παράγοντες
Αναφέρονται
3
κατηγορίες
αιτιολογικών
παραγόντων για την παιδική κακοποίηση: οι
κοινωνικοοικονομικοί, οι ψυχολογικοί (ψυχοπαθολογία)
και οι πολιτισμικοί.
Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, αφορούν
κακές συνθήκες κατοικίας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
ανεργία, αποτυχία στην εργασία ή υποαπασχόληση του
πατέρα, μεγάλο αριθμό τέκνων, χρέη ή άλλες
οικονομικές δυσκολίες που δημιουργούν στρες,
συναισθήματα
ανικανότητας και ταπείνωσης, που
δυσχεραίνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας (Αγάθωνος – Γεωργοπούλου, 1993).
Οι ψυχολογικοί παράγοντες (ψυχοπαθολογία),
αφορούν τραυματικές εμπειρίες των γονέων της
οικογένειας κατά τη δική τους παιδική ηλικία
(ανασφαλής δεσμός με τη μητέρα, στέρηση
συναισθηματικής ικανοποίησης ή άλλες αρνητικές
εμπειρίες μέσα ή έξω από το σπίτι) που πους επηρεάζουν
αρνητικά όταν γίνονται γονείς (Kempe & Kempe, 1978).
Επίσης, η διαταραχή της προσωπικότητας, η χαμηλή
νοημοσύνη, η ανωριμότητα, η παρορμητικότητα, οι
υπερβολικές απαιτήσεις, η έντονη ανάγκη για εξάρτηση,
ο ναρκισσισμός και οι διαταραγμένες διαπροσωπικές
σχέσεις, κάποιες συναισθηματικές ή νευρωσικές
διαταραχές καθώς και καταστάσεις άγχους σχετίζονται
με την ψυχοπαθολογία του ατόμου που κακοποιεί
(Αγάθωνος, 2008).
Επιπλέον, η ευαλωτότητα κάποιων παιδιών με
σωματικές ή πνευματικές μειονεξίες, κάποια ασθένεια ή
αναπηρία που τα καθιστούν «εύκολους στόχους», το
έντονο κλάμα, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη εκτός γάμου
ή η πρόωρη γέννησή τους, αλλά και οι υπερβολικές

1.2. Χαρακτηριστικά παιδιών-θυμάτων
Τα παιδιά-θύματα που κακοποιούνται, οργανώνονται
με
ψευδο-ώριμες
προσωπικότητες
με
έντονη
καταθλιπτική ψυχοπαθολογία, έντονες διαταραχές
συμπεριφοράς ή μανιακές εκδηλώσεις. Εμφανίζουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη, στενοχώρια ή απάθεια,
φοβισμένη και επιλεκτική στάση απέναντι στους
άλλους, αλλά και στο σωματικό άγγιγμα. Ακόμα,
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απαιτήσεις ενός υπερκινητικού παιδιού ή η αντιδραστική
και πιεστική του συμπεριφορά συμβάλλουν και
εντείνουν τις βίαιες συμπεριφορές και επιθέσεις από
τους θύτες (Frodi, 1981· Lahey, 1984).
Τέλος, οι πολιτισμικοί παράγοντες αφορούν την
προβολή βίαιων πράξεων από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, τη μη επιβολή ποινής του θύτη, το
πατριαρχικό κοινωνικό σύστημα, το φύλο, το οποίο σε
συγκεκριμένες κοινωνίες συμβάλλει ή αυξάνει το
ποσοστό κακοποίησης (ιδιαίτερα για τις γυναίκες ή για
τα αγόρια με προκλητική συμπεριφορά), ενώ σε άλλες
περιπτώσεις, δεν είναι επιθυμητό ή/και αποδεκτό, με
αποτέλεσμα να προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και
κατά συνέπεια παραμέληση ή άσκηση βίας (Strauss &
Gelles, 1990).

αντιδρούν στον αποχωρισμό από τους γονείς, φορούν
ρούχα που καλύπτουν όλο το σώμα τους και
παρουσιάζουν ανησυχία και φόβο επιστροφής για το
σπίτι, ενώ κάποιες φορές προσκολλούνται σε τρίτους για
στοργή και φροντίδα (Αγάθωνος – Γεωργοπούλου,
1991).
Τα μικρότερα παιδιά εκδηλώνουν απάθεια και
αδιαφορία στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, ενώ είναι
υπερβολικά ευαίσθητα, όταν άλλα παιδιά κλαίνε. Σε
άλλες περιπτώσεις, παρατηρούνται ψυχοσωματικές
διαταραχές, όπως δυσκολίες στον ύπνο, πόνοι, έμετοι,
διάρροιες, διατροφικά προβλήματα (υπερφαγία,
βουλιμία, ανορεξία), αίσθηση αδιαθεσίας, νυχτερινή και
σκόπιμη ενούρηση ή και επάλειψη με περιττώματα σε
διάφορα αντικείμενα του σπιτιού, λόγω εσωτερικής
αναστάτωσης και θλίψης (Αγάθωνος & Τσαγκάρη,
1999). Σε παιδιά λίγο μεγαλύτερα και εφήβους,
παρατηρούνται αισθήματα ενοχής και ματαίωσης, τάσεις
φυγής από το σπίτι, απόπειρες αυτοκτονίας και
αυτοτραυματισμού, χρήση ουσιών ή αλκοόλ, διαταραχές
ταυτότητας και μετατραυματικό στρες (Iwaniec, 2004).
Έπειτα από εκτενείς μελέτες, έχουν βρεθεί
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στη
συμπεριφορά των παιδιών που κακοποιούνται, τα οποία
είναι, η μειωμένη ικανότητα απόλαυσης της ζωής, τα
ψυχιατρικά συμπτώματα, ο αυτοσεβασμός κάτω του
μετρίου, τα προβλήματα μάθησης στο σχολείο, η
απόσυρση, η εναντίωση, η υπερεγρήγορση και η
καταπιεστική και ψευδο-ώριμη συμπεριφορά (Martin &
Beezly, 1976).
Οι κοινωνικές επιπτώσεις σχετίζονται άμεσα με την
αρνητική εικόνα που έχει το κακοποιημένο παιδί για τον
εαυτό του, γεγονός που επηρεάζει τις διαπροσωπικές,
ερωτικές, εργασιακές και κοινωνικές του σχέσεις, καθώς
και τη συμπεριφορά του ως ενήλικας. Στη νηπιακή και
προσχολική ηλικία, σύμφωνα με μελέτες, εμφανίζουν
θυμό,
έλλειψη
συνεργατικότητας,
απουσία
προσκόλλησης προς τους γονείς, καθώς και απουσία
δημιουργικότητας,
επιμονής
και
ενθουσιασμού.
Εκδηλώνουν εχθρότητα, παθητική ή επιθετική
συμπεριφορά, δημιουργούν εξαρτητικές σχέσεις και
έχουν αντίληψη για το γύρω περιβάλλον. Ως ενήλικες,
νιώθουν μίσος, θυμό, έλλειψη ενδιαφέροντος για τους
συνανθρώπους τους, ενώ είναι ανίκανοι να
δημιουργήσουν σχέσεις αμοιβαίας ικανοποίησης ή να
συνεργαστούν, να σταθεροποιηθούν και να αποδώσουν
στην εργασία τους. Παράλληλα, εμφανίζουν έντονες
συναισθηματικές αλλαγές και είναι αντικοινωνικοί
(Παρασκευόπουλος, 1985· Thomas & Silk, 1997).
Εκτός των ανωτέρω, τα θύματα της σεξουαλικής
κακοποίησης παρουσιάζουν πρόωρη σεξουαλικότητα,
υπαινιγμούς μέσω ζωγραφικής ή παιχνιδιού, απότομες
και ανεξήγητες αλλαγές συμπεριφοράς, απόπειρες
σεξουαλικής κακοποίησης άλλων παιδιών, υιοθέτηση
συμπεριφορών ενηλίκων, δισταγμό ή άρνηση για επαφή
με συγκεκριμένους ενηλίκους για συμμετοχή σε
διάφορες ομαδικές δραστηριότητες, φόβο και άρνηση
για επαφή με συγκεκριμένους ενηλίκους, καθυστέρηση
ή άρνηση για επιστροφή στο σπίτι, παραβατική ή

1.4. Επιπτώσεις
Οι επιπτώσεις που αντιμετωπίζει ένα παιδί με την
κακοποίησή του συνήθως αφορούν τη σωματική και
φυσική του ανάπτυξη , αφού είναι σε μικρή ηλικία και
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η φυσιολογική του
ωρίμανση. Οι κατηγορίες των επιπτώσεων είναι: οι
σωματικές, οι ψυχολογικές, οι κοινωνικές, καθώς και τα
προβλήματα ανάπτυξης.
Στις σωματικές επιπτώσεις αναφέρονται τα κλινικά
συμπτώματα που προέρχονται από κακοποίηση και είναι
απίθανο να οφείλονται σε ατύχημα, όπως μώλωπες,
σημάδια από δάγκωμα, ασφυξία, εγκαύματα, καψίματα
από τσιγάρο, κακώσεις στο κεφάλι ή σε ζωτικά όργανα,
κατάγματα, ρήξη σπλάχνων, δερματικά έλκη, σημάδια
από μαστίγωμα, δηλητηρίαση, καθώς και εσκεμμένη
πρόκληση ασθενειών (Hall, 1974).
Στις
περιπτώσεις
της
παραμέλησης,
διαφοροποιούνται λίγο, ανάλογα με το κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο της οικογένειας και τα θύματα
παρουσιάζουν τα εξής: κακή υγιεινή, βρώμικα ή
σκισμένα ρούχα ή ντύσιμο ακατάλληλο για την εποχή,
ελλιπή ή μη ιατρική παρακολούθηση, κακή διατροφή με
υπερβολική απώλεια βάρους και ισχνότητα (Munro,
2007).
Όσον αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, εκτός των
σωματικών
επιπτώσεων
που
αναφέραμε
,
παρατηρούνται κακώσεις, χρόνιοι ερεθισμοί ή λοιμώξεις
των γεννητικών οργάνων, πόνοι στη γεννητική περιοχή,
δυσκολία στο βάδισμα ή στο κάθισμα, λόγω ανώμαλης
διαστολής του πρωκτού, της ουρήθρας ή του ανοίγματος
του κόλπου, σκισμένα, κηλιδωμένα ή ματωμένα
εσώρουχα, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, ξένα σώματα στα
γεννητικά όργανα, πόνος κατά την ούρηση, σπέρμα στο
δέρμα ή στα ρούχα και ευρήματα στην περινεϊκή χώρα
(Μιχαηλίδη – Παπαδάκη, 1992).
Όσον αφορά στις ψυχολογικές επιπτώσεις, τα
περισσότερα
παιδιά
που
έχουν
κακοποιηθεί,
παρουσιάζουν κατάθλιψη, αναπτύσσουν συμπεριφορές
που οδηγούν τους γύρω τους να τα απορρίπτουν
(επιθετικότητα, καταστροφικότητα, παραβατικότητα,),
ενώ τα ίδια απομονώνονται και αποφεύγουν τη
σωματική επαφή με τρίτους (λεκτική και σωματική βία).
Παρατηρούνται συμπεριφορές παιδιών που δεν
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επιθετική συμπεριφορά σε ζώα ή ανθρώπους και χρήση
ουσιών ή αλκοόλ (Ζαφείρης, 1988).
Όσον αφορά τα προβλήματα ανάπτυξης, τα παιδιά
που
κακοποιούνται,
παρουσιάζουν
ακουστικά,
οφθαλμολογικά ή διανοητικά προβλήματα, καθώς και
μόνιμες βλάβες σε όλους τους τομείς ανάπτυξης,
ανάλογα με το βαθμό, τη διάρκεια και το είδος της
κακοποίησης που υφίστανται (O’ Hagan & Smith,
1993).
Πολλά παιδιά ενδέχεται να έχουν νευρολογικές
δυσλειτουργίες, αναπηρίες, παραμορφώσεις και
γενικότερα επιδείνωση της υγείας τους, που κάποιες
φορές μπορεί να φτάσει ως το θάνατο. Αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα γνωστικές, συναισθηματικές, αντιληπτικές
και κοινωνικές διαταραχές στην εξέλιξη τους, ενώ
παράλληλα παρατηρείται μικρό ανάστημα, χαμηλό
σωματικό βάρος, καθυστερημένη ομιλία, παλίνδρομη
συμπεριφορά σε προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια
καθώς και ψυχοκοινωνικό νανισμό, εξαιτίας του
παθογόνου
οικογενειακού
περιβάλλοντός
τους
(Αγάθωνος, 1991).

Τα παιδιά που έχουν υποστεί κάποια μορφή
κακοποίησης, συνήθως δυσκολεύονται να περιγράψουν
τις εμπειρίες που βίωσαν. Το σχέδιο αποτελεί μία
φυσική μέθοδο επικοινωνίας με πολλαπλά θεραπευτικά
και διαγνωστικά οφέλη, επειδή βοηθά το κακοποιημένο
παιδί να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του και να
εξωτερικεύσει τα βιώματά του στο χαρτί με λιγότερο
άγχος.
Τα
προβολικά
σχεδιαστικά
τεστ
που
χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας για
την ανίχνευση οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης είναι
τα εξής:
1) Το τεστ σπίτι- δέντρο- άνθρωπος (The houseTree-Person (HTP) Drawing), για την εκτίμηση της
προσωπικότητας παιδιών, άνω των 3 ετών και εφήβων
(ευαισθησία, ωριμότητα, ευελιξία και βαθμός
προσωπικής ολοκλήρωσης) και ο ειδικός μετά την
ολοκλήρωση του σχεδίου συζητά με το παιδί τις
«κρυμμένες» σε αυτό λεπτομέρειες (Buck, 1948).
2) Το σχεδιαστικό τεστ του σπιτιού (The HouseDrawing- Test) συμβολίζει την εικόνα σώματος του
παιδιού, την ωριμότητα, την προσαρμοστικότητα, την
εγγύτητα με άλλους, την επαφή με την πραγματικότητα,
τη συναισθηματική σταθερότητα και την αντίληψη του
παιδιού σε σχέση με την οικογενειακή ζωή, την
ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων και την αίσθηση
για το πώς βιώνεται αυτή από τους γονείς και τα
αδέλφια. Η πόρτα και τα παράθυρα αντανακλούν την
προσβασιμότητα του παιδιού, οι τοίχοι υποδηλώνουν τη
δύναμη του εγώ του και η καμινάδα τόσο το φύλο του
(για αγόρι) όσο και τη ζεστασιά στις στενές σχέσεις του
παιδιού. Τέλος, η οροφή αναπαριστά τη σκέψη και τη
φαντασία του (Kaufman & Wohl, 1992).
3) Το τεστ του δέντρου (The treetest), που αποτελεί
μία προβολή των βαθύτερων επιπέδων της
προσωπικότητας του παιδιού, βγάζοντας κρυμμένες
πτυχές του εαυτού του. Ο κορμός του δέντρου
φανερώνει συναισθήματα ανέπαφου εγώ και εσωτερικής
δύναμης, η βάση του δέντρου θεωρείται το ξεκίνημα της
ζωής και η κορυφή του κορμού την τωρινή του ηλικία,
ενώ τα κλαδιά προβάλλουν την οργάνωση της
προσωπικότητάς του και την αλληλεπίδρασή του με τον
κόσμο. Οι ρίζες συμβολίζουν τη σταθερότητα της
προσωπικότητάς του, ενώ μια τρύπα στον κορμό θα
μπορούσε να αποτελεί σημάδι τραύματος (Kaufman &
Wohl, 1992).
4) Το σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας (The Human
Figure Drawing) (HFD), που αναδεικνύει την αντίληψη
του παιδιού για τον εαυτό του, τον ιδανικό εαυτό του και
τους σημαντικούς άλλους. Το κεφάλι συμβολίζει τις
σκέψεις και τις φαντασιώσεις του και είναι το κέντρο
των σωματικών ενορμήσεων. Ο κορμός και το σώμα
ταυτίζονται με τις ορμές, ενώ οι ώμοι αναπαριστούν την
ικανότητα του παιδιού να αντιμετωπίζει τη ζωή. Ο
λαιμός σηματοδοτεί τη συνύπαρξη σκέψεων και ορμών,
τα χέρια καθρεφτίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και
την ικανότητα του παιδιού να έρχεται σε επαφή με το
περιβάλλον και τα πόδια αναδεικνύουν συναισθήματα
σταθερότητας και κινητικότητας. Στα παιδιά ηλικίας 5

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.1. Προστασία του παιδιού-θύματος
Η προστασία του παιδιού-θύματος αποτελεί μέρος
της θεραπείας και ξεκινά άμεσα με την απομάκρυνσή
του από το χώρο κακοποίησης και την τοποθέτησή του
σε ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης. Στο στάδιο αυτό
χρειάζεται η καθιερωμένη συνεργασία με εξειδικευμένες
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, παιδιατρικής, εκπαίδευσης
και ψυχαγωγίας στην κοινότητα, ώστε το παιδί να
αρχίσει να λειτουργεί πάλι φυσιολογικά. Το ποινικό
σκέλος αποτελεί μέρος του θεραπευτικού περιεχομένου
για το θύμα, τον υπαίτιο αλλά και για όλη την
οικογένεια, ενώ το αστικό, μέσω ασφαλιστικών μέτρων
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας και ανάθεσης
αυτής σε φορέα παιδικής προστασίας θα πρέπει να
εξασφαλίζει το συμφέρον και την αναπτυξιακή εξέλιξη
του παιδιού, με περιοδικές και πλήρεις αξιολογήσεις
(Αγάθωνος, 1998).
Διάφορες θεραπευτικές δραστηριότητες είναι: 1) η
ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης, 2) η
θεραπεία μέσω τέχνης βασισμένη στην έκφραση
συναισθημάτων μέσω τεχνικών, 3) η θεραπεία ομάδας
για παιδιά και εφήβους με διάφορους προσανατολισμούς
και 4) η οικογενειακή θεραπεία με διάφορα σχήματα που
προϋποθέτει: α) την αναγνώριση της πράξης από τον
υπαίτιο ενήλικα, β) την αναγνώριση από τον άλλο γονέα
της ευθύνης του για τη μη προστασία του παιδιού
(άγνοια ή/και παθητική εμπλοκή που συνεπάγεται
κάλυψη και συνενοχή) και γ) την αναγνώριση
παθολογικής δυσλειτουργίας από τα μέλη της
οικογένειας (Αγάθωνος, 1998).

2.2. Προβολικά τεστ ανίχνευσης
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ετών και άνω συμβολίζονται το κεφάλι, το σώμα και τα
πόδια ενώ μεταξύ 5 και 12 ετών απεικονίζονται και τα
υπόλοιπα (Hammer, 1980· Kaufman & Wohl, 1992).
5) Το τεστ «ζωγράφισε έναν άνθρωπο» (Drawing
Personal Test) (DAP) , όπου προβάλλεται η αυτοεικόνα
του παιδιού στην ανθρώπινη φιγούρα σε παιδιά ηλικίας
5-17 ετών (ζητείται από το παιδί να ζωγραφίσει έναν
άνθρωπο και μόλις το ολοκληρώσει να σχεδιάσει το
αντίθετο φύλο, σε άλλο χαρτί) (Machover, 1949).
6) Το σχέδιο της αγαπημένης μέρας (The favorite
kind of day) (FGK), που υποστηρίζει πως ο καιρός που
απεικονίζεται στα παιδικά σχέδια αντανακλά
κακοποιητικά σπιτικά περιβάλλοντα και σχετίζεται με τη
σχέση του παιδιού με τον εξωτερικό κόσμο (Manning,
1987).
7) Κινητικό σχέδιο Οικογένειας (Family Drawing)
(KFD), που βοηθά τον ειδικό να καταλάβει την
αντίληψη του παιδιού για τον εαυτό του και τους γονείς,
αλλά και να εξετάσει κάποιους δείκτες ανάπτυξης της
πνευματικής του οργάνωσης. Ο τρόπος με τον οποίο
απεικονίζεται το κάθε μέλος της οικογένειας του παιδιού
στο σχέδιό του συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο και
συνήθως χρησιμοποιείται επειδή συμβολίζει τη
συναισθηματική ένταση που νιώθουν τα σωματικά και
σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά (Piperno, Di Biasi &
Levi, 2007).

ασυνήθιστες συμπεριφορές ή/και συναισθηματικές
αντιδράσεις),
6) το μνημονικό ερέθισμα (μπορούν να βοηθήσουν
τη διέγερση της μνήμης με σκοπό την ανάκληση
πληροφοριών σχετικά με την κακοποίηση) και
7) το διαγνωστικό τεστ (ενθαρρύνεται η
αλληλεπίδραση του παιδιού με τις κούκλες και η
παρατήρηση της συμπεριφοράς του από τον ειδικό για
εξαγωγή συμπερασμάτων).
Επιπλέον υπάρχει και μία ειδικότερη λειτουργία
τους, που είναι το εργαλείο θεραπείας (μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μέσο ασφαλούς εκτόνωσης
συναισθημάτων που βιώνει το κακοποιημένο παιδί,
προβάλλοντας τα συναισθήματά του πάνω στην κούκλα,
αναπαριστώντας σεξουαλικές πράξεις και υιοθετώντας
τεχνικές διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων) (Klorer,
1995).

2.4. Τεχνική «μνημονικής ανάκλησης»
Η τρίτη μορφή τεχνικής ανίχνευσης είναι η
«μνημονική ανάκληση» (σε περιπτώσεις σεξουαλικής
κακοποίησης), όπου προκύπτει κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες η ξαφνική επαναφορά στη μνήμη των
γεγονότων της κακοποίησης, ενώ πριν ο ασθενής δεν
είχε καμία επίγνωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, ο ασθενής υποθέτει ότι είχε κακοποιηθεί
σεξουαλικά κάποια στιγμή στο παρελθόν, παραδέχεται
ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει
οφείλονται σ’ αυτό και ενθαρρύνεται να το επαναφέρει
στη συνείδησή του (Bass & Davis, 1988· Gudjonsson,
1997).

2.3. Χρήση ανατομικής κούκλας
Η δεύτερη μορφή ανίχνευσης της παιδικής
κακοποίησης αποτελεί η χρήση της ανατομικής
κούκλας, που αφορά κυρίως τις περιπτώσεις
σεξουαλικής κακοποίησης, αφού τα λεπτομερή
ανατομικά χαρακτηριστικά της βοηθούν τα παιδιά να
κάνουν αντανάκλαση και αναπαράσταση των βιωμάτων
τους πάνω σε αυτές (Sivan, 1991· Aldridge, 1998).
Αναφέρονται επτά διαφορετικές λειτουργίες, που
μπορούν να επιτελέσουν οι ανατομικές κούκλες
(Everson & Boat, 1994) και αυτές είναι:
1) η οικειότητα (μπορούν να βοηθήσουν στη
μετατροπή μιας άβολης κατάστασης σε πιο φιλική,
οικεία και ζεστή),
2) το σπάσιμο του πάγου (μπορούν να βοηθήσουν
στο να επικεντρωθεί η συζήτηση σε σεξουαλικά θέματα
πιο αβίαστα και φυσιολογικά),
3) το ανατομικό μοντέλο (μπορούν να βοηθήσουν
ώστε το παιδί να καταδείξει τα ακριβή σημεία
παραβίασης εξαιτίας των ανατομικών λεπτομερειών,
καθώς και την αντίληψη του παιδιού των λειτουργιών
του σώματος),
4) το μέσο αναπαράστασης (μπορούν να βοηθήσουν
το παιδί να δείξει όσα δε μπορεί να πει με λόγια, με
περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια, ενώ παράλληλα
αμβλύνουν το αίσθημα ντροπής που αισθάνεται),
5) το διαγνωστικό πεδίο (ενθαρρύνεται η ελεύθερη
αλληλεπίδραση του παιδιού με τις κούκλες ώστε να τις
επεξεργαστεί, να παίξει μαζί τους και να δράσει
αυθόρμητα, αποκαλύπτοντας πιθανή σεξουαλική
κακοποίηση, ενώ ο ειδικός παρατηρεί για ύποπτες και

2.5. Τεχνικές δικανικών συνεντεύξεων
Τέλος, αναφέρονται οι τεχνικές δικανικών
συνεντεύξεων, στις περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών
και ανήλικων μαρτύρων καταθέσεων, που είναι:
α) η γνωστική συνέντευξη, που είναι η
καταλληλότερη για ανήλικα θύματα ή μάρτυρες
κακοποίησης, αφού βελτιώνει σημαντικά την ποσότητα
των
πληροφοριών. Περιλαμβάνει τη νοητική
αναπαράσταση του γεγονότος, έπειτα τη συλλογή των
επιμέρους στοιχείων και λεπτομερειών, ακολουθεί η
ανάκληση του συμβάντος με διαφορετικές ακολουθίες
και ενθαρρύνεται η αφήγηση του γεγονότος από
διαφορετικές οπτικές γωνίες (Fisher & Geiselman,
1992),
β) η τεχνική της «τυφλής» συνέντευξης (Allegation
blind interview), όπου ο ειδικός που παίρνει τη
συνέντευξη δε γνωρίζει τίποτα για το συμβάν της
κακοποίησης, ώστε να έχει μεγαλύτερη υπομονή για να
μάθει τις λεπτομέρειες της κακοποίησης και να είναι
απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, με στόχο την
αντικειμενικότητα και αμεροληψία και πιο αξιόπιστα
στοιχεία υπέρ του κακοποιημένου παιδιού, ενώ συνήθως
οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά αποκάλυψης (Bruck &
Ceci, 1999· APSAC, 2002),
γ) οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (open-ended
questions), όπου ο ειδικός με ένα ανοικτού τύπου
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ερώτημα ή με μια πιο συγκεκριμένη και άμεση ερώτηση,
ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτοί οι τύποι ερωτήσεων
οδηγούν σε περισσότερες, αναλυτικότερες και
λεπτομερέστερες απαντήσεις ειδικά στα μεγαλύτερα
παιδιά, ενώ στις πιο μικρές ηλικίες προτείνεται η χρήση
συγκεκριμένων, αλλά όχι καθοδηγητικών ερωτήσεων, με
σκοπό την άντληση σημαντικών πληροφοριών που δε θα
μπορούσαν να προκύψουν διαφορετικά (Lamp &
Stenberg, 1999· Powell & Thomson, 2002),
δ) η συνέντευξη για τη διάκριση αλήθειας- ψέματος,
στην οποία τα παιδιά- θύματα ρωτούνται αν έχουν πει
ποτέ ψέματα κι αν έχουν αντιληφθεί τις ηθικές
συνέπειες αυτής τους της πράξης και συμφωνούν από
πριν να πουν την αλήθεια, ενώ μέρος των ερωτήσεων
πρέπει να αφορούν τις ηθικές συνέπειες του ψεύδεσθαι
(Wyatt, 1999· APSAC, 2002) και
ε) η τεχνική του αγγίγματος (Touch survey), ή
«παιχνίδι του αγγίγματος» ή «έρευνα αφής» σε παιδιά
άνω των 3 ετών, που υστερούν στην ικανότητα
αυτοαναφοράς και δυσκολεύονται στην αναπαράσταση
και την ανάκληση των τραυματικών γεγονότων και
εμπειριών που βιώσαν. Περιλαμβάνει συζήτηση του
ειδικού με το παιδί για τα διάφορα αγγίγματα που έχει
δεχθεί, τα σχετικά συναισθήματα που ένιωσε καθώς και
για τα μέρη του σώματος που αγγίχτηκαν, με
αποτέλεσμα από τις συναισθηματικές αντιδράσεις του
παιδιού ο ειδικός να οδηγηθεί σε αξιόπιστα
συμπεράσματα και μαρτυρίες κυρίως σεξουαλικής
κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής
απαγορεύεται οποιοδήποτε είδους άγγιγμα από τον
ειδικό προς το παιδί, αφού μπορεί να του προκαλέσει
αναστάτωση η σύγχυση (Hewitt, 1998).

2) να κινητοποιήσουν κι άλλους συναδέλφους,
3) να φέρουν το θέμα στα επιστημονικά και
συνδικαλιστικά όργανα,
4) να φροντίσουν για τη δημιουργία κώδικα
οδηγιών, τόσο για την αίθουσα, όσο και για το σχολείο,
5) να γνωρίσουν τις υπάρχουσες μορφές βοήθειας
και να αναπτύξουν συνεργασία,
6) να κατευθύνουν οικογένειες «υψηλού κινδύνου»
στα κατάλληλα πλαίσια, πριν οξυνθούν οι καταστάσεις,
7) να είναι πάντα διαθέσιμοι να ακούσουν, να
κατανοήσουν και να στηρίξουν όσους τους
εμπιστεύονται προβλήματα,
8) να δεσμευτούν οι ίδιοι πως δε θα
χρησιμοποιήσουν σωματική τιμωρία μέσα ή έξω από την
αίθουσα και
9) να φροντίσουν για τη δημιουργία ενός κλίματος
αλληλεγγύης, αλληλοεκτίμησης, εκτίμησης εαυτού,
προώθησης των δικαιωμάτων στη διαφορά και
ανάπτυξης του εαυτού για τα παιδιά και για τους ίδιους.

3.2. Αντιμετώπιση
Μία
ολοκληρωμένη
διαγνωστική
εκτίμηση
περιλαμβάνει κοινωνική αξιολόγηση της οικογένειας,
όσον αφορά τις ανάγκες και την προσωπικότητά τους,
παιδιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση των
κακοποιημένων συστημάτων, παιδοψυχιατρική εκτίμηση
του παιδιού και εκτίμηση της οικογένειας και της
γονεϊκής ικανότητας, ψυχολογικές δοκιμασίες και
ψυχιατρική εξέταση των γονέων (Λάγγαρη, Χαροκόπου,
Τσιώνη & Σουμάκη, 2011).
Η περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος
πραγματοποιείται από φορείς κρατικής ή ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα περιστατικά
κακοποιημένων παιδιών μετά από παραπομπή
εισαγγελέα, φροντίζουν για τα διάφορα ιατρικά
προβλήματα και αναλαμβάνουν ή παραπέμπουν στις
κατάλληλες υπηρεσίες. Οι φορείς αυτοί είναι: η Εταιρία
Προστασίας Ανηλίκων, το Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού, τα Χωριά SOS, ο Ε.Ο.Π, το Κέντρο Βρεφών «
Μητέρα», το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Σύλλογος «Σπίτι
φίλων του παιδιού» και τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής
(Λάγγαρη, Χαροκόπου, Τσιώνη & Σουμάκη, 2011).
Τα είδη παρέμβασης που θεωρούνται από τους
ειδικούς ως τα πιο αποτελεσματικά, τόσο για την
αντιμετώπιση, όσο και για τη θετική πορεία εξέλιξης του
κακοποιημένου παιδιού, όσον αφορά τη σχολική,
οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή και
υγεία του είναι: 1) η ψυχοθεραπεία, 2) η συμβουλευτική,
3) η θεραπεία της οικογένειας (ατομική ή ομαδική), 4) η
απομάκρυνση από το κακοποιημένο περιβάλλον, 5) η
αναδοχή ή υιοθεσία, 6) η λογοθεραπεία, 7) η
εργοθεραπεία και 8) η παιγνιοθεραπεία (ΤσιμπούκαΜουμτζή, 2008).
Ως θεραπευτική προσέγγιση θεωρείται η ένταξη του
κακοποιημένου παιδιού σε ένα ασφαλές και κατάλληλο
θεραπευτικό περιβάλλον, όπου πρέπει να υπάρχει
διατήρηση των ρυθμών της καθημερινότητάς του με
σταθερότητα, συνέπεια και προβλεψιμότητα, που
βοηθούν το παιδί να μη βιώνει ανασφάλεια, φόβο και

3. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
3.1. Ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη της
παιδικής κακοποίησης
Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη
της
παιδικής
κακοποίησης,
μέσω
ειδικών
προγραμμάτων, που στόχο έχουν να προετοιμάσουν και
να δημιουργήσουν υγιείς πολίτες, με κριτική σκέψη και
δράση. Τα προγράμματα στα οποία εμπλέκεται είναι: α)
για παιδιά και εφήβους που αφορούν εκπαίδευση στις
δεξιότητες
ζωής,
κοινωνικοποίησης,
επίλυσης
προβλημάτων και αυτοπροστασίας, τεχνικές και
ασκήσεις περί σεξουαλικής κακοποίησης, προστασίας
και αγγιγμάτων, καθώς και προετοιμασία για γονεϊκούς
ρόλους, β) για οικογένειες που αφορούν ειδικές
υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών για κάποιες ώρες μετά
το σχολείο και γ) σχολείου- κοινότητας και ατομικής
δράσης των εκπαιδευτικών (Βιταλάκη, 2012).
Η δράση των εκπαιδευτικών (Συνήγορος του
Παιδιού), αφορά τα παρακάτω:
1) να αποδεχθούν την ύπαρξη και τις επιπτώσεις του
προβλήματος της κακοποίησης και να δεσμευτούν ότι θα
συμβάλλουν με τη στάση τους στην πρόληψη της βίας
στο σχολείο και στην αντιμετώπιση της κακοποίησης
και παραμέλησης στην οικογένεια,
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πανικό. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένο, ώστε να μειώνει την επιπρόσθετη
ψυχολογική και συναισθηματική επιβάρυνση του
παιδιού, για τις διάφορες ιατρικές διαδικασίες, που
μπορεί να προκύψουν (Λάγγαρη, Χαροκόπου, Τσιώνη &
Σουμάκη, 2011).

θεραπεία κακοποιημένων παιδιών, να γνωρίζει το
περιεχόμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, να ενημερώνει τη μελέτη και αξιολόγηση κάθε
περίπτωσης, να αναφέρει τις παραβάσεις και τα
αντίστοιχα άρθρα του αστικού και ποινικού δικαίου, να
εξηγεί τα δικαιώματα τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και
στους γονείς, να μην παραβιάζει ο ίδιος τα δικαιώματα
του παιδιού και να κινητοποιηθεί για την προώθηση των
δικαιωμάτων του στο επιστημονικό, επαγγελματικό και
συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου του (Αγάθωνος,
1998).

3.3. Τεχνικές χαλάρωσης
Όταν το παιδί νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη,
δίνεται έμφαση στη μετατραυματική συμπτωματολογία
που παρουσιάζει (Αγάθωνος, 1991), όπως είναι:
α) η κάλυψη των διατροφικών του αναγκών,
β) η αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου (αϋπνία ή
εφιάλτης),
γ) η ενσυναισθητική θεραπευτική επικοινωνία,
δ) η αποκατάσταση της έννοιας του ελέγχου της
ζωής του,
ε) η θεραπευτική αξιοποίηση εκφραστικών μέσων
(ζωγραφική, δραματοποίηση, φωτογραφικό άλμπουμ,
αφηγηματική θεραπεία έκφρασης),
στ) τεχνικές χαλάρωσης (βαθιά κοιλιακή αναπνοή,
θεραπευτικός οραματισμός, καθοδηγούμενη νοερή
απεικόνιση, χάδι το μάγουλο, λίκνισμα, σιγανό
τραγούδι),
ζ) συμβολική υπέρβαση δυσκολιών (ανάγνωση
παραμυθιών και ταύτιση του παιδιού με τον ήρωα που
ξεπερνά τα εμπόδια),
η) άσκηση και δραστηριότητες ( φυσική άσκηση και
εκπόρευση ψυχικής ενέργειας),
θ) η μέθοδος EMDR (Eye Movement Desensitization
Reprocessing) (οφθαλμολογική απευαισθητοποίηση και
επανεπεξεργασία του «τραύματος»),
ι) γνωστική θεραπεία επεξεργασίας (CBT) (ανάπτυξη
υγιών τρόπων μείωσης του μετατραυματικού στρες),
ια) η εξασφάλιση κοινωνικής υποστήριξης από
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς
νοσηλευτές,
ιβ) επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες με
τη βοήθεια Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγου ή/και
Λογοθεραπευτή και τέλος,
ιγ) φαρμακευτική αγωγή, ώστε να μειώνονται οι
μετατραυματικές εκδηλώσεις (άγχος, κατάθλιψη,
σταθεροποίηση συναισθήματος, αυτοτραυματισμοί,
επιθετικές συμπεριφορές).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα παιδιά πρέπει να θεωρούνται και να
αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα με δικαιώματα, τα
οποία δικαιούνται με βάση τη νομοθεσία, παροχές,
προστασία και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις,
ώστε να έχουν ομαλή ανάπτυξη και προσαρμογή, χωρίς
να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Οι βασικές
ανάγκες του παιδιού που πρέπει να καλυφθούν, ώστε να
τηρούνται τα δικαιώματα του και να ελαχιστοποιούνται
τα ποσοστά κακοποίησης και θυματοποίησης είναι: 1) η
ανάγκη για αγάπη, ασφάλεια, υπευθυνότητα και
ερεθίσματα και β) η ανάγκη για έπαινο, αναγνώριση,
σεβασμό και παιχνίδι. εκτός από τις συναισθηματικές,
πρέπει να αναφερθούν και οι αναπτυξιακές ανάγκες, για
την πλήρη ωρίμανση και εξέλιξη ενός υγιούς παιδιού,
που είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η ταυτότητα, η
συναισθηματική και συμπεριφοριστική ανάπτυξη, η
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η κοινωνική του
εικόνα και οι δεξιότητες φροντίδας του εαυτού
(Γιαννικόπουλος, 1991· Middleton, 1997).
Οι γονείς δεν πρέπει να κατακρίνουν το παιδί όταν
κάτι δε γίνεται σωστά, αλλά μόνο τη συμπεριφορά του.
Επίσης, δεν είναι καλό να χρησιμοποιούν «ταμπέλες»,
γιατί μειώνεται η αυτοεκτίμησή του. Δε θα πρέπει να
φοβούνται να ζητήσουν συγνώμη, κατανοώντας και
αποδεχόμενοι τα λάθη τους θα πρέπει να δείχνουν
υπομονή και προσοχή στα συναισθήματα και στις
εμπειρίες του παιδιού και να μην αντιδρούν υπερβολικά.
Η επιβράβευση των πράξεών τους, η ενθάρρυνση των
δυνατοτήτων τους και η δυνατότητα ανάληψης ευθυνών,
αναπτύσσουν και τονώνουν την αυτοπεποίθηση, με
αποτέλεσμα
την
κοινωνικοποίηση
και
ανεξαρτητοποίηση τους (Γιωτάκος & Τσίτσικα, 2011).
Εξίσου σημαντικός είναι ο τομέας της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης των παιδιών, για τη
διαφορά μεταξύ του «καλού» και του «κακού»
αγγίγματος, μέσω βιωματικών ασκήσεων με διάφορα
μέλη της οικογένειας όλων των ηλικιών. Το παιδί πρέπει
να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται για το δικαίωμά
του να απαγορεύει σε άλλους το άγγιγμα σε σημεία του
σώματός του, με οποιοδήποτε τρόπο και είναι σε θέση
να πει «ΟΧΙ», να απομακρυνθεί άμεσα και ενημερώσει
τους γονείς του αμέσως, εφόσον υπάρχει κλίμα
εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιού και γονέα (Γιωτάκος &
Τσίτσικα, 2011).
Η γνώση και ενημέρωση του κοινού μπορούν να
διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην ευημερία των

3.4. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού
Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος του κοινωνικού
λειτουργού στην αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής
κακοποίησης, αφού καλείται να περιγράψει το
πρόβλημα, να καταγράψει τα στοιχεία που σχετίζονται
με αυτό, να αξιολογήσει τη βαρύτητα του, να εργαστεί
με στόχο υη συνειδητοποίηση, αποδοχή και συνεργασία
των εμπλεκομένων, να δώσει συμβουλευτικές
κατευθύνσεις, να οδηγήσει στον προγραμματισμό, να
κανονίσει απαραίτητες διαδικασίες, να γίνει εκφραστής
του νόμου και να φροντίσει για την εφαρμογή του, να
κάνει ανάλογα παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες, να
συνεργαστεί με άλλους φορείς, να βοηθήσει στη
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παιδιών και ο καθένας από εμάς οφείλει να έρθει πιο
κοντά στην ανίχνευση και αντιμετώπιση αυτού του
μέγιστου ιατρικού, κοινωνικού, ηθικού και νομικού
ζητήματος (Χατζηφωτίου, 2005· Πρεκατέ, 2008).
Συμπεραίνοντας, η ενημέρωση είναι η καλύτερη
πρόληψη και τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη,
σεβασμό, ασφάλεια, φροντίδα, τρυφερότητα και
σταθερές σχέσεις. Επομένως, αυτά οφείλουμε
καθημερινά να τους παρέχουμε ως άτομα και ως
κοινωνία ( Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου, 2005· Ραγιά,
2011).
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Περίληψη

(μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητές
προερχόμενοι από διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο) όσο
και το αίτημα της αποτελεσματικής σχολικής τους
ένταξης (U.N.E.S.C.O., 1994). Επομένως, απαραίτητη
προϋπόθεση της διδακτικής εργασίας, η οποία θα
στοχεύει στην αποτελεσματική υποστήριξη των
αναγκών όλου του μαθητικού δυναμικού της τάξης,
αποτελεί η κατανόηση των ατομικών διαφορών των
μαθητών και του τρόπου με τον οποίο αυτές επηρεάζουν
το διδακτικό έργο. Έτσι, προσφέρεται στον εκπαιδευτικό
η δυνατότητα τροποποίησης και διαφοροποίησης του
περιεχομένου του προγράμματος σπουδών και
προσαρμογής του στις ανάγκες, στις ικανότητες και στα
ενδιαφέροντα κάθε μαθητή μέσα από τη διαφοροποίηση
της διδασκαλίας σύμφωνα με τη μαθησιακή ετοιμότητα,
το μαθησιακό στυλ και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των
μαθητών (Tomlinson, 2010).

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση παραγόντων αυτοαποτελεσματικότητας εν ενεργεία και μελλοντικών
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι
συμμετέχοντες (Ν = 135) είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε
σχολεία
α\θμιας και δ\θμιας εκπαίδευσης του νομού
Αργολίδας και φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτημα
Πελοποννήσου). Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παράγοντες
αυτο-αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων σχετικά με τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν κινήθηκαν σε πολύ υψηλά
επίπεδα περιγράφοντας μια γενικότερα δυσχερή κατάσταση
που φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την
εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου. Επίσης, δεν προκαλεί
εντύπωση ότι κοινό αίτημα και πρόταση τόσο των εν ενεργεία
όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών αποτελεί η
πληρέστερη εκπαίδευση και επιμόρφωση, στοιχείο που
αντιστοιχεί με τη σχετική έρευνα. Η χρησιμότητα της
παρούσας μελέτης έγκειται στο ότι συζητούνται απόψεις αλλά
και προτάσεις εκπαιδευτικών, βασικών λειτουργών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μιας μεθόδου
που παραπέμπει στη διδακτική καινοτομία.

1.1.
Ενδεικτικοί ορισμοί της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Σύμφωνα με την Tomlinson (2000) διαφοροποίηση
σημαίνει
προσαρμογή
της
διδασκαλίας
στις
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.
Η
διαφοροποιημένη
διδασκαλία
είναι
αποτελεσματική για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών
σε ετερογενείς τάξεις μαθητών (Tomlinson, 2015).
Βασικό σκοπό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
αποτελεί η δημιουργία μαθησιακού αποτελέσματος
γεμάτου νόημα (meaningful outcome) για το μαθητή
μέσα από την ικανοποίηση κάποιων ειδικότερων στόχων
(Delisle, 2012): (α) ενεργοποίηση των ανώτερων
γνωστικών λειτουργιών καθώς και των δεξιοτήτων
κριτικής και δημιουργικής σκέψης, (β) ενθάρρυνση
διαδικασιών αυτο-ρύθμισης και αυτο-καθοδηγούμενης
μάθησης, όπως είναι η οργάνωση, η στοχοθεσία, ο
σχεδιασμός, η αυτο-αξιολόγηση, η αναζήτηση της
πληροφορίας, η τήρηση αρχείου, ο αναστοχασμός, η
αυτο-παρακολούθηση της προόδου και η αναθεώρηση,
(γ) ενίσχυση του πλουραλισμού των προσεγγίσεων και
της δημιουργικότητας, (δ) καλλιέργεια των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με τη Βαστάκη (2010), η διαφοροποιημένη
διδασκαλία επιχειρεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία

Λέξεις κλειδιά: διαφοροποίηση διδασκαλίας, αυτοαποτελεσματικότητα, απόψεις εκπαιδευτικών.

1. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα δεδομένα της ολοένα εντονότερης διδακτικής
ευελιξίας και του μαθητοκεντρισμού υπαγορεύονται από
την υψηλού βαθμού ανομοιογένεια των αναπτυξιακών
και μαθησιακών χαρακτηριστικών του μαθητικού
πληθυσμού, αφού ισχυροποιείται συνεχώς τόσο η
παρουσία υποομάδων με ειδικά χαρακτηριστικά
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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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συγκροτώντας αντίστοιχες ομάδες μέσα στην ίδια τάξη
με κριτήριο την επίδοση στα διάφορα μαθήματα, τις
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα (όπως
αναφέρεται σε Τατσιώκα, 2016: 5). Επομένως, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν τέσσερα
στοιχεία βασισμένα στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα
και το προφίλ των μαθητών. Αυτά είναι το περιεχόμενο,
η διαδικασία, τα προϊόντα / αποτελέσματα και το
μαθησιακό περιβάλλον (Tomlinson, 2003, 2004∙
Κοσσυβάκη, 2003).

1.2.

πανεπιστημιακών
παραδόσεων,
(iv)
όμιλοι
ενδιαφερόντων, (v) αξιοποίηση δικτυακών τόπων για
την καλλιέργεια κοινών ενδιαφερόντων αλλά και
προσφοράς κοινωνικοποιητικών εμπειριών ανάμεσα σε
μαθητές της συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας σε
διεθνές επίπεδο, (vi) θερινά μαθήματα, (vii) συνεργασία
των μαθητών με διακεκριμένους και έμπειρους ειδικούς
σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι
αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα.
1.2.3. Εμπλουτισμός
Μέσω του εμπλουτισμού δίνεται έμφαση στο
διδακτικό σχεδιασμό που στοχεύει στην ενεργοποίηση
και στην καλλιέργεια νοητικών λειτουργιών υψηλού
επιπέδου όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη με
βάση (Ματσαγγούρας, 2008): (α) το υψηλό επίπεδο
βάθους και πολυπλοκότητας του διδακτικού υλικού, οι
παράμετροι του οποίου προκύπτουν σε μεγάλο ποσοστό
από προσωπική επιλογή του μαθητή, (β) την καλλιέργεια
υψηλού επιπέδου γνωστικών και μετα-γνωστικών
δεξιοτήτων, (γ) την ανάληψη ενεργητικότερων
μαθητικών ρόλων μέσω διαδικασιών αυθεντικοποίησης,
(π.χ. μέσω αναζήτησης εναλλακτικών στρατηγικών
επίλυσης προβλήματος, το οποίο μπορεί να προκύψει
από πραγματικά κοινωνικά και φυσικά δεδομένα ή μέσω
ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων όπως η ανεξάρτητη
αναζήτηση πληροφορίας, ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και
η
κοινοποίηση
αποτελεσμάτων
ερευνητικής
διαδικασίας)
Αναλυτικότερα,
σύμφωνα
με
τις
σχετικές
ταξινομήσεις που προκύπτουν από τα βιβλιογραφικά
δεδομένα (VanTassel-Baska, 2012), προτείνονται
κυρίως οι εξής τύποι εμπλουτισμού: η εμβάθυνση, η
διεύρυνση, η ποικιλία και η δημιουργικότητα.
Αντικείμενο των σχετικών προσεγγίσεων αποτελεί ο
τρόπος εφαρμογής των συγκεκριμένων τύπων στις
τέσσερεις βασικές διαστάσεις της διδασκαλίας που
αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή στο περιεχόμενο,
στη μαθησιακή διαδικασία, στον τρόπο αναπαράστασης
του μαθησιακού αποτελέσματος και στο διδακτικό
πλαίσιο.

Μορφές διαφοροποιημένης διδασκαλίας

1.2.1. Επιτάχυνση
Οι δύο κύριες μορφές επιτάχυνσης είναι (i) η
επιτάχυνση της εγγραφής στο σχολείο και της
μαθησιακής πορείας, καθώς και (ii) η επιτάχυνση του
αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας
αντίστοιχα.
Η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην πρωιμότερη
εγγραφή στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και
μπορεί να επιμεριστεί στις εξής μορφές: (α) πρώιμη
εγγραφή
στην
πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια,
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Gross & van Vliet, 2005), (β)
ταχύτερος προβιβασμός από τη μία σχολική βαθμίδα
στην επόμενη, (γ) παράλειψη σχολικής βαθμίδας
(Culross, Jolly, & Winkler, 2013) και (δ) διπλή εγγραφή
στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ταυτόχρονα.
Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στη δυνατότητα
για συμπύκνωση του αναλυτικού προγράμματος
(curriculum compacting) (Reis, Burns, & Renzulli,
1992), για διδακτικό υλικό επόμενης σχολικής ή και
πανεπιστημιακής βαθμίδας και για εξατομίκευση της
εργασίας με τη συνεργασία μεντόρων στο πραγματικό
σχολικό πλαίσιο ή μέσω διαδικτυακών διαδικασιών εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
1.2.2. Συμπλήρωση Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών
Η
συγκεκριμένη
μέθοδος
διαφοροποίησης
αναφέρεται στην προσθήκη νέων αμιγών ή
διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων / στοιχείων
στο κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να
διδάσκονται εναλλακτικά ή συνδυαστικά εντός ή εκτός
σχολικού ωραρίου και σε ενδοσχολικό ή εξωσχολικό
πλαίσιο. Αναλυτικότερα, η συμπλήρωση περιλαμβάνει
(Ματσαγγούρας, 2008): (α) αμιγή γνωστικά αντικείμενα,
τα οποία αφορούν στην προσθήκη νέων γνωστικών
αντικειμένων σε ενδοσχολικό πλαίσιο, που δεν
διδάσκονται συνήθως στο κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα,
αλλά συνδέονται περιφερειακά με ήδη υπάρχοντες στο
πρόγραμμα επιστημονικούς κλάδους (π.χ. Τοπική
Ιστορία, Θεωρία Λογοτεχνίας, Αρχές Γλωσσολογίας
κ.λπ.). (β) διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, μέσω
των οποίων επιδιώκεται η αύξηση του επιπέδου
πολυπλοκότητας.
(δ) γνωστικά αντικείμενα σε
εξωσχολικό πλαίσιο χώρου και χρόνου, τα οποία μπορεί
να λάβουν τις εξής μορφές: (i) εξατομικευμένα
μαθήματα προωθημένης ύλης, (ii) ομάδες μελέτης εκτός
σχολικού ωραρίου, (iii) δυνατότητα παρακολούθησης

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2.1.

Ανασταλτικοί παράγοντες / δυσκολίες

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την πλειοψηφία των
μελετών,
δεν
φαίνεται
να
είναι
επαρκώς
προετοιμασμένοι για την υποστήριξη διαφοροποιημένων
διδακτικών δράσεων (Tomlinson et al., 2003).
Αυτό συμβαίνει, διότι συναντούν δυσκολίες στην
υποστήριξη των ατομικών διαφορών των μαθητών μέσω
διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών όχι μόνο
στην καθημερινή διδακτική πράξη αλλά και στην
προσπάθεια διατήρησής τους σε βάθος χρόνου
(Westwood, 2001). Συγκεκριμένα, ο κυριότερος
ανασταλτικός παράγοντας που αναφέρεται από
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαφοροποιημένη
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διδασκαλία
αφορά
τον
περιορισμένο
χρόνο
προετοιμασίας που έχουν στη διάθεσή τους (HertbergDavis & Brighton, 2006; Joseph, 2013; Nicolae, 2014),
καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα για τους
εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές μέχρι να
προσαρμοστούν στο νέο τρόπο διδασκαλίας.
Επίσης, ως ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής
διαφοροποιημένων διδακτικών δράσεων αναφέρονται
από τους εκπαιδευτικούς ο μεγάλος αριθμός μαθητών, ο
φόρτος εργασίας, η έλλειψη πηγών και πόρων, αλλά και
η έλλειψη τόσο ικανοτήτων όσο και κινήτρου για την
πραγματοποίηση διαφοροποιημένης διδακτικής εργασίας
(Chan, Chang, Westwood, & Yuen, 2002; EndepohlsUlpe & Thömmes, 2014). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί δεν
φαίνεται
να
γνωρίζουν
επαρκώς
πώς
να
διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους όχι μόνο για τους
μαθητές με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και για
τους μαθητές υψηλών ικανοτήτων μάθησης (Κόκκινος,
2017). Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να
απορρίπτουν την ιδέα της τροποποίησης του διδακτικού
υλικού, της μετατροπής των διδακτικών τους πρακτικών,
της μακροπρόθεσμης στοχοθεσίας καθώς και της
προσαρμογής βαθμολογικών κριτηρίων, διαδικασίες που
προϋποθέτει η διαφοροποιημένη διδασκαλία (Nicolae,
2014).

ισχυρότερο ενδιαφέρον για διδασκαλία μαθημάτων με
τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου καθώς και η
άντληση ικανοποίησης από αυτή τη διαδικασία, αφού
προσφέρεται η δυνατότητα ευέλικτης και δημιουργικής
χρήσης του χρόνου και των πηγών, ώστε να εμπεδωθεί
ένα συνεργατικό κλίμα στην τάξη (Njagi, 2014). Τα
συγκεκριμένα ευρήματα δείχνουν τη θετική προδιάθεση
των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη μέθοδο,
υποδεικνύοντας ότι οι θετικές διδακτικές εμπειρίες
προσφέρουν ενίσχυση τόσο της αυτοπεποίθησης όσο και
των κινήτρων για τη διατήρηση της υλοποίησης
διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων (Johnsen,
2003; Njagi, 2014).

2.3.

Προτάσεις

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για τη διευκόλυνση στην
υλοποίηση διαφοροποιημένων διδακτικών δράσεων, οι
εκπαιδευτικοί
σημειώνουν
την
πληρέστερη
πληροφόρηση (εκπαίδευση) και υποστήριξη σχετικά με
τη διαφοροποιημένη προσέγγιση. Μάλιστα, σύμφωνα με
την Njagi (2014) η πληροφόρηση (γνώση) και η άνεση
είναι οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες της
θετικής προδιάθεσης των συμμετεχόντων για τη χρήση
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί επιθυμούν η εκπαίδευσή τους σε θέματα
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αφού γίνει πρώτα
αξιολόγηση των αναγκών τους, να είναι προσαρμοσμένη
στις συγκεκριμένες επιμορφωτικές τους ανάγκες. Έτσι,
θα εμπλακούν συστηματικότερα και θα αισθάνονται
ισχυρότερη
αυτοπεποίθηση
στη
χρήση
της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Brighton et al., 2005).

2.2.
Πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης
διδασκαλίας

Από τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα
προκύπτουν,
όμως,
και
πλεονεκτήματα
της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας όχι μόνο για τους
μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, η χρήση της
διαφοροποιημένης προσέγγισης φαίνεται να δρα
ενισχυτικά στην επίδοσή τους και να υποστηρίζει
αποτελεσματικότερα τις ακαδημαϊκές τους ανάγκες
(Njagi, 2014∙ Tomlinson, 2004). Ακόμη, θεωρούν ότι με
την υλοποίηση διαφοροποιημένων δράσεων υπάρχει
υψηλός βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων.
Έτσι, φαίνεται η θετική επίδραση που ασκεί η
συγκεκριμένη μέθοδος στην αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί
αναφέρουν ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου
αυξάνονται και οι ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές,
αφού η διαφοροποιημένη προσέγγιση δημιουργεί ένα
μαθητοκεντρικό περιβάλλον που ενισχύει τη μαθητική
ανεξαρτησία, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
επιλογών και την ευελιξία. Έτσι, οι μαθητές
παρουσιάζονται με πιο ισχυρά κίνητρα και πιο
ενθουσιώδεις για τη μάθηση (McAdamis, 2001). Τέλος,
οι
εκπαιδευτικοί
σημειώνουν
ότι
μέσω
διαφοροποιημένων διδακτικών δράσεων ενισχύεται η
συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία. Το συγκεκριμένο εύρημα ενδεχομένως
προκύπτει από το γεγονός ότι η διαφοροποιημένη
προσέγγιση εστιάζει στην ανάπτυξη και χρήση
διδακτικού υλικού που βασίζεται κυρίως στην παροχή
ποικιλίας διδακτικών σχημάτων (Njagi, 2014).
Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αναφέρονται κυρίως το

2.4.

Αυτο-αποτελεσματικότητα

Σύμφωνα
με
τον
Bandura,
η
αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να περιγραφεί ως οι
αντιλήψεις ενός ατόμου για τις ικανότητές του σε ό,τι
αφορά την οργάνωση και την υλοποίηση / εκτέλεση της
πορείας δράσης που απαιτείται για τη διαχείριση
προσδοκώμενων καταστάσεων (Bandura, 1995: 2). Με
άλλα λόγια, η αυτο-αποτελεσματικότητα δεν αναφέρεται
στο κατά πόσο ένα άτομο είναι αντικειμενικά ικανό να
επιτύχει κάτι, αλλά στις προσωπικές του πεποιθήσεις για
το αν διαθέτει τις δεξιότητες εκείνες, οι οποίες είναι
απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσει ορισμένο έργο
κάτω από διάφορες συνθήκες.
Η γνώση των απόψεων του ατόμου για την
αποτελεσματικότητά
του
(Σιδηροπούλου,
Αργυροπούλου, & Μυλωνάς, 2016: 71-72):
• μπορεί να καταστεί σημαντικός παράγοντας
πρόβλεψης του βαθμού στον οποίο θα εμπλακεί
σε μια κατάσταση ή θα την αποφύγει, καθώς και
της επιμονής που θα επιδείξει στο να
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ενδέχεται να
προκύψουν κατά την εκτέλεση ορισμένης δράσης
• συνδέεται με τα συναισθήματα, τις σκέψεις και
τις παρωθήσεις του.
Ακόμη, ο Bandura (1997) περιέγραψε την
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σαν μια
υποκατηγορία της αυτο-αποτελεσματικότητας. Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται
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στην ικανότητα αντιμετώπισης των απαιτήσεων και των
προκλήσεων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Φαίνεται,
δηλαδή, να επηρεάζει το επίπεδο της καταβαλλόμενης
προσπάθειας, της επιμονής τους απέναντι στις
δυσκολίες, της ανθεκτικότητας στην αντιμετώπιση της
αποτυχίας και της πίεσης που βιώνουν στο πλαίσιο
απαιτητικών καταστάσεων.

3. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
3.1.

Μέθοδος

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των
απόψεων εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και μελλοντικών
εκπαιδευτικών, σχετικά με ορισμένους παράγοντες
αυτο-αποτελεσματικότητας για τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας. Αναφορά επίσης πραγματοποιείται στα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και στις
προτάσεις που κάνουν οι συμμετέχοντες προκειμένου να
βελτιωθεί η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας. Οι
συμμετέχοντες (Ν = 135) είναι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του νομού
Αργολίδας καθώς και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί
(φοιτητές που παρακολουθούν το Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής
Κατάρτισης
της
ΑΣΠΑΙΤΕ
Πελοποννήσου). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
ανήκει στο γυναικείο φύλο (66.7%) και υπηρετεί στην
εκπαίδευση (68.1%).
Για την υλοποίηση του στόχου της μελέτης κρίθηκε
σκόπιμο
να
διανεμηθεί
ερευνητικό
εργαλείο
(ερωτηματολόγιο) κατασκευασμένο από τους ερευνητές
με βάση παραμέτρους που προκύπτουν από το σχετικό
θεωρητικό πλαίσιο. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης
ερωτηματολογίου
ως
ερευνητικού
εργαλείου
εντοπίζονται στο ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να
εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους εφόσον δεν
υπάρχει άμεση επικοινωνία αλλά και γιατί μπορεί να
απευθυνθεί σε μεγάλο αριθμό ατόμων χωρίς να είναι
χρονοβόρο (Robson, 2010).
Το ερευνητικό εργαλείο αποτελούνταν από 18
ερωτήματα κλειστού τύπου (τύπου Likert πενταβάθμιας
κλίμακας όπου 1 = Καθόλου και 5 = Πάρα πολύ) και
τρείς ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες αφορούσαν
στα
πλεονεκτήματα
και
μειονεκτήματα
της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αλλά και σε προτάσεις
των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της.
Τα ερωτήματα κλειστού τύπου που αναλύσαμε είναι
τα εξής:
1. «Αισθάνεστε επαρκής σε ό,τι αφορά την
προσαρμογή των μαθημάτων σας στο ατομικό
επίπεδο των μαθητών σας;»
2. «Θεωρείτε ότι τα Προγράμματα Σπουδών
παρουσιάζουν θετικές προκλήσεις για όλους
τους μαθητές, αν ο εκπαιδευτικός δείχνει
ενδιαφέρον και είναι ενθουσιώδης;»
3. «Πόση αυτοπεποίθηση αισθάνεστε σε ό,τι
αφορά την υποστήριξη των διαφόρων
μαθησιακών επιπέδων των μαθητών;»
4. «Πόση αυτοπεποίθηση αισθάνεστε σε σχέση με
την εκτίμηση του επιπέδου των μαθητών και το
σχεδιασμό κατάλληλων μαθημάτων;»
5. «Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι μπορείτε να
επηρεάσετε τα επιτεύγματα των μαθητών σας;»
Τα ερωτήματα ανοικτού τύπου είναι τα εξής:
1. «Ποιό είναι, κατά τη γνώμη σας, το
σημαντικότερο
πλεονέκτημα
της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας;»

2.4.1.
Συσχετίσεις
του
επιπέδου
αυτοαποτελεσματικότητας
Από τις σχετικές μελέτες προκύπτει ότι το επίπεδο
αυτο-αποτελεσματικότητας
των
εκπαιδευτικών
συσχετίζεται με ορισμένους παράγοντες που φαίνεται να
επιδρούν στο διδακτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί με
χαμηλότερα
επίπεδα
αυτο-αποτελεσματικότητας
παρουσιάζονται λιγότεροι αισιόδοξοι σχετικά με την
ικανότητά τους να βελτιώσουν τα μαθησιακά
αποτελέσματα και τα κίνητρα των μαθητών τους.
Επίσης, τάσσονται υπέρ ενός περιοριστικού διδακτικού
προσανατολισμού που βασίζεται σε εξωτερικά κίνητρα
και αποθάρρυνση των μαθητών.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα
να επηρεάσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα επιτεύγματα
και να ενισχύσουν τα εσωτερικά κίνητρα και την
ικανότητα ακαδημαϊκής αυτο-καθοδήγησης των
μαθητών τους, πιστεύοντας ότι οι μαθητές μπορούν να
μάθουν τόσο μέσα από κατάλληλες διδακτικές τεχνικές
όσο και από την καταβολή της απαιτούμενης
προσπάθειας (Shaughnessy, 2004∙ Woolfolk & Hoy,
1990).
Μελέτες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρή
αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας επιδεικνύουν τις
εξής συμπεριφορές (Protheroe, 2008):
• Τείνουν να επιδεικνύουν αυξημένα επίπεδα
σχεδιασμού,
οργάνωσης
αλλά
και
καθοδηγητικότητας προς τους μαθητές τους
(Woolfolk & Hoy, 1990)
• Είναι πιο ανοιχτοί σε νέες ιδέες και είναι πιο
πρόθυμοι να πειραματιστούν με νέες μεθόδους,
ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες των μαθητών
τους
• Είναι πιο επίμονοι και ανθεκτικοί όταν κάνουν
λάθη
Θεωρούν, όμως, τους εαυτούς τους κύριους
υπεύθυνους για τυχόν χαμηλή βαθμολογική επίδοση των
μαθητών τους, έχοντας παράλληλα, ακριβώς γι’ αυτό το
λόγο, θετικότερη αντίληψη για τη διαφοροποίηση (Van
der Zanden, 2013).
Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες, το επίπεδο
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (efficacy)
συσχετίζεται με την πιθανότητα / προθυμία υλοποίησης
διαφοροποιημένων δράσεων εκ μέρους τους (Wertheim
& Leyser, 2002). Δηλαδή, όσο πιο αποτελεσματικοί
αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί τόσο πιο πιθανό είναι να
διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους, να υποστηρίξουν
την ένταξη των διαφόρων επιπέδων μαθησιακού
δυναμικού και, συνολικά, να απορρίψουν μια
διεκπεραιωτική άποψη για το σχολείο. Επίσης, οι
Darling-Hammond, Chung, & Frelow (2002)
σημειώνουν ότι η αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας
των εκπαιδευτικών συνάπτεται με το βαθμό
προετοιμασίας τους.
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2.
3.

«Ποιό είναι, κατά τη γνώμη σας, το
σημαντικότερο
μειονέκτημα
της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας;»
«Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε, ώστε να είστε
σε θέση να υλοποιείτε διαφοροποιημένες
διδακτικές προσεγγίσεις αποτελεσματικά;»

Σε σχέση με τη δεύτερη μεταβλητή («προφίλ
εκπαιδευτικού
και
Πρόγραμμα
Σπουδών»),
παρατηρείται πως ο μέσος όρος των δύο φύλων σχεδόν
ταυτίζεται, ενώ, σε σχέση με την ιδιότητα, οι
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κρίνουν πως το προφίλ του
εκπαιδευτικού είναι πιο ισχυρό από το Πρόγραμμα
Σπουδών για την αυτο-αποτελεσματικότητα σε ό,τι
αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των
διαμέσων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ιδιότητας
σημειώνεται ότι συνολικά η παραδοχή της
κανονικότητας της κατανομής
δεν ικανοποιήθηκε
(κριτήριο Shapiro-Wilk = .886 (135), p < .001), καθώς
και εκείνη της ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το
κριτήριο Levene’s F ως προς το φύλο (F (1, 133) =
6.088, p < .05). Συνεπώς, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε
με βάση το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis H,
από τα αποτελέσματα του οποίου όμως δεν προέκυψε
στατιστικά σημαντική διαφορά. Σε σχέση με την
ιδιότητα των συμμετεχόντων (εν ενεργεία εκπαιδευτικός
ή μελλοντικός εκπαιδευτικός) ο έλεγχος ύπαρξης
συστηματικής διαφοράς κρίθηκε ξανά καταλληλότερο
να πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό
κριτήριο Kruskal-Wallis H παρόλο που η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το κριτήριο
Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 132) = .990, p = .322).
Ξανά, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική διαφορά
υπέρ κάποιας από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων.
Για την επόμενη μεταβλητή που περιγράφει την
«αυτοπεποίθηση για την υποστήριξη των διαφόρων
μαθησιακών
επιπέδων»
παρατηρείται
πως
οι
συμμετέχοντες και των δύο φύλων αλλά και των δύο
ιδιοτήτων αισθάνονται αρκετά αποτελεσματικοί.
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των
διαμέσων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ιδιότητας
των συμμετεχόντων σημειώνεται ότι συνολικά η
παραδοχή της κανονικότητας της κατανομής
δεν
ικανοποιήθηκε (κριτήριο Shapiro-Wilk = .841 (135), p
< .001) καθώς και εκείνης της της ομοιογένειας της
διακύμανσης με βάση το κριτήριο Levene’s F σε σχέση
με το φύλο (F (1, 133) = 6.088, p < .05). Συνεπώς, η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση το μη παραμετρικό
κριτήριο Kruskal-Wallis H, από τα αποτελέσματα του
οποίου όμως δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά. Σε σχέση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων
(εν
ενεργεία
εκπαιδευτικός
ή
μελλοντικός
εκπαιδευτικός) ο έλεγχος ύπαρξης συστηματικής
διαφοράς
κρίθηκε
ξανά
καταλληλότερο
να
πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό κριτήριο
Kruskal-Wallis H παρόλο που η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το κριτήριο
Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 132) = .431, p = .513).
Επίσης, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική
διαφορά υπέρ κάποιας από τις δύο ομάδες
συμμετεχόντων.

Για την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν
από τις απαντήσεις στα ερωτήματα ανοικτού τύπου προς
τους
εκπαιδευτικούς
συγκροτήθηκε
σύστημα
κατηγοριών, το οποίο υπέστη ποσοτική ανάλυση. Για τη
διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας της
συγκεκριμένης
ανάλυσης
εργάστηκαν
δύο
κωδικογράφοι, οι οποίοι εμφάνισαν υψηλό βαθμό
συμφωνίας μεταξύ τους (K = .890, p < .001)
ικανοποιώντας τις βασικές αρχές της αξιοπιστίας και της
ομοιογένειας.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των μεταβλητών
ελέγχθηκε ως προς τα χαρακτηριστικά του φύλου και
της ιδιότητας των συμμετεχόντων (εν ενεργεία ή
μελλοντικός εκπαιδευτικός).

3.2.

Αποτελέσματα

3.2.1 Ερωτήματα τύπου Likert
Σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή «αίσθηση επάρκειας για
την προσαρμογή επιπέδου δυσκολίας» οι υψηλότεροι
μέσοι όροι παρατηρούνται από τους άντρες
συμμετέχοντες, ενώ, σε σχέση με την ιδιότητα, οι εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί φαίνεται να αισθάνονται πιο
επαρκείς.
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των
διαμέσων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ιδιότητας
σημειώνεται ότι συνολικά η παραδοχή της
κανονικότητας της κατανομής
δεν ικανοποιήθηκε
(κριτήριο Shapiro-Wilk = .840 (135), p < .001), αντίθετα
με εκείνη της ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το
κριτήριο Levene’s F ως προς το φύλο (F (1, 133) = .715,
p = .339). Η ανάλυση, ωστόσο, κρίθηκε καταλληλότερο
να πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό
κριτήριο Kruskal-Wallis H, από τα αποτελέσματα του
οποίου προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ
των ανδρών ως προς την αίσθηση επάρκειας για την
προσαρμογή επιπέδου δυσκολίας (χ2 (1) = 8.221, p
< .01, η2 = .06). Δηλαδή, το 6% της μεταβλητότητας
μπορεί να εξηγηθεί από τη μεταβλητή του φύλου. Σε
σχέση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων (εν ενεργεία
εκπαιδευτικός ή μελλοντικός εκπαιδευτικός) ο έλεγχος
ύπαρξης συστηματικής διαφοράς κρίθηκε ξανά
καταλληλότερο να πραγματοποιηθεί με βάση το μη
παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis H παρόλο που η
παραδοχή της ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το
κριτήριο Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 132) = .051, p
= .822). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική διαφορά
υπέρ των εν ενεργεία εκπαιδευτικών συμμετεχόντων σε
αντίθεση με τους σπουδαστές / μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς (χ2 (1) = 5.082, p < .05, η2 = .03), όπου
μόλις το 3% της μεταβλητότητας μπορεί να εξηγηθεί
από τη μεταβλητή της ιδιότητας των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή της
«αυτοπεποίθησης για την εκτίμηση μαθησιακού
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επιπέδου και κατάλληλο διδακτικό σχεδιασμό», οι
γυναίκες συμμετέχουσες φαίνεται να αισθάνονται πιο
αποτελεσματικές, ενώ σε σχέση με την ιδιότητα οι εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί.
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των
διαμέσων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ιδιότητας
των συμμετεχόντων σημειώνεται ότι συνολικά η
παραδοχή της κανονικότητας της κατανομής
δεν
ικανοποιήθηκε (κριτήριο Shapiro-Wilk = .830 (135), p <
.001). Σε σχέση με το φύλο και η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το κριτήριο
Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 133) = .442, p = .507),
κρίθηκε ωστόσο καταλληλότερο η ανάλυση να
πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό κριτήριο
Kruskal-Wallis H, από τα αποτελέσματα του οποίου
όμως δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε
για αυτή τη μεταβλητή. Σε σχέση με την ιδιότητα των
συμμετεχόντων (εν ενεργεία εκπαιδευτικός ή
μελλοντικός εκπαιδευτικός) ο έλεγχος ύπαρξης
συστηματικής διαφοράς κρίθηκε ξανά καταλληλότερο
να πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό
κριτήριο Kruskal-Wallis H παρόλο που η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το κριτήριο
Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 132) = .431, p = .513).
Επίσης, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική
διαφορά υπέρ κάποιας από τις δύο ομάδες
συμμετεχόντων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή της «επιρροής του
εκπαιδευτικού στα επιτεύγματα των μαθητών»,
παρατηρείται, πως οι συμμετέχοντες και των δύο φύλων
αλλά και των δύο ομάδων ιδιοτήτων θεωρούν ότι
μπορούν να επηρεάσουν τα επιτεύγματα των μαθητών
τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των
διαμέσων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ιδιότητας
των συμμετεχόντων σημειώνεται ότι συνολικά η
παραδοχή της κανονικότητας της κατανομής
δεν
ικανοποιήθηκε (κριτήριο Shapiro-Wilk = .786 (135), p <
.001). Σε σχέση με το φύλο η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το κριτήριο
Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 133) = .268, p = .605),
κρίθηκε ωστόσο καταλληλότερο η ανάλυση να
πραγματοποιηθεί με βάση το μη παραμετρικό κριτήριο
Kruskal-Wallis H, από τα αποτελέσματα του οποίου
όμως δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Σε
σχέση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων (εν ενεργεία
εκπαιδευτικός ή μελλοντικός εκπαιδευτικός) ο έλεγχος
ύπαρξης συστηματικής διαφοράς κρίθηκε ξανά
καταλληλότερο να πραγματοποιηθεί με βάση το μη
παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis H παρόλο που η
παραδοχή της ομοιογένειας της διακύμανσης με βάση το
κριτήριο Levene’s F ικανοποιήθηκε (F (1, 132) = .002, p
= .967). Επίσης, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν
σημαντική διαφορά υπέρ κάποιας από τις δύο ομάδες
συμμετεχόντων.
Από τη διερεύνηση για την ύπαρξη συναφειών
ανάμεσα στις μεταβλητές τύπου Likert αξίζει να
σημειωθεί ότι οι ισχυρότερες συνάφειες παρατηρούνται

ανάμεσα στις μεταβλητές της «αίσθησης επάρκειας για
την προσαρμογή του επιπέδου δυσκολίας» και της
«αυτοπεποίθησης για την υποστήριξη των διαφόρων
μαθησιακών επιπέδων» (r = .580, p < .01) καθώς και
ανάμεσα σε εκείνες της «αυτοπεποίθησης για την
υποστήριξη των διαφόρων μαθησιακών επιπέδων» και
της «αυτοπεποίθησης για την εκτίμηση μαθησιακού
επιπέδου και κατάλληλο διδακτικό σχεδιασμό» (r = .580,
p < .01). Σημειώνεται, επίσης, ότι η μοναδική απουσία
συνάφειας εντοπίζεται στη μεταβλητή «προφίλ
εκπαιδευτικού και Πρόγραμμα Σπουδών» σε σχέση με
την «αυτοπεποίθηση για την εκτίμηση μαθησιακού
επιπέδου και κατάλληλο διδακτικό σχεδιασμό» και την
«επιρροή εκπαιδευτικού στα επιτεύγματα των
μαθητών».
3.2.2 Ερωτήματα ανοικτού τύπου
Από την επισκόπηση των δεδομένων του πίνακα 1
γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
(40%) ανέφερε σαν πρωταρχικό πλεονέκτημα της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας την ενίσχυση της
διδακτικής αποτελεσματικότητας γενικότερα. Έπειτα,
το 31.9%, θεώρησε την ισότητα των εκπαιδευτικών
ευκαιριών, την οποία κατά τη γνώμη τους προσφέρει η
συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος, ενώ αντίθετα, μόλις το
8.1% των συμμετεχόντων ανέφερε την πληρέστερη
ανάπτυξη ικανοτήτων ενώ το 1.5% θεωρεί πως η
συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει κανένα πλεονέκτημα. Σε
σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων πρέπει να
σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών
θεωρεί πως το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η
ενίσχυση της διδακτικής αποτελεσματικότητας. Από την
άλλη, η πλειοψηφία των αντρών αναφέρει την ισότητα
των ευκαιριών που παρέχει η διαφοροποιημένη
διδασκαλία.
Όσον αφορά στα μειονεκτήματα, σχεδόν οι μισοί
συμμετέχοντες (48.9%) απάντησαν πως η διαδικασία της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί χρονοβόρα
μέθοδο. Οι υπόλοιπες απαντήσεις κατανέμονται ως εξής:
ανισότητα στη βαθμολόγηση (13.3%), έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (3.7%)
καθώς και περιθωριοποίηση των παιδιών (3%). Το 1.5%
θεωρεί, πως ένα ακόμα μειονέκτημα είναι το γνωστικό
και επιμορφωτικό έλλειμμα, ενώ εντύπωση προκαλεί
πως το 3% θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα
(βλ. πίνακα 1). Τόσο ως προς το φύλο όσο και ως προς
την ιδιότητα (εν ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί)
προκύπτει ομοιόμορφη εικόνα καθώς οι συμμετέχοντες
θεωρούν ως κύριο ανασταλτικό παράγοντα της
συγκεκριμένης μεθόδου το χρόνο προετοιμασίας και
υλοποίησης.
Αναφορικά με τις προτάσεις των συμμετεχόντων για
βελτίωση της διδασκαλίας, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (35.6%) αναφέρεται στην πληρέστερη
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ακολουθούν η μείωση της διδακτέας ύλης με 14.1%, τα
ολιγομελή τμήματα με 9.6%, η υλικοτεχνική υποστήριξη
και το εκπαιδευτικό υλικό με 8.1% και τέλος μόλις με
2.2% η εκδήλωση προθυμίας από μαθητές αλλά και
εκπαιδευτικούς. Η εικόνα που διαμορφώνεται σχετικά
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με τις προτάσεις των συμμετεχόντων, παρουσιάζει
ενιαιότητα τόσο ως προς το φύλο όσο και ως προς την
ιδιότητά τους, αφού η πλειοψηφία προτείνει την
καλύτερη επιμόρφωση και αρχική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών
σε
θέματα
σχετικά
με
τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Από τη διερεύνηση ύπαρξης συστηματικών διαφορών
για τις συχνότητες των κατηγορικών μεταβλητών
εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα
μειονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε
σχέση με το φύλο (χ2 = 11.278, Phi = .338, p < .05).
Από τον post hoc έλεγχο η διαφορά εντοπίστηκε
ανάμεσα στα επίπεδα της περιθωριοποίησης των
μαθητών και στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ
μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών (χ2 = 5.625, Phi =
.791, p < .05).
Σε ό,τι αφορά την ιδιότητα των συμμετεχόντων,
σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν τόσο στα
πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (χ2 =
20.969, Phi = .437, p < .001) όσο και στις προτάσεις των
συμμετεχόντων (χ2 = 12.764, Phi = .368, p < .05). Από
τον post hoc έλεγχο σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν
ανάμεσα στα επίπεδα της πληρέστερης ανάπτυξης
ικανοτήτων και της ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών
(χ2 = 5.594, p < .05), καθώς και της ενίσχυσης
διδακτικής αποτελεσματικότητας και της ισότητας
εκπαιδευτικών ευκαιριών (χ2 = 18.086, p < .001), ενώ σε
σχέση με τις προτάσεις ανάμεσα στα επίπεδα της
πληρέστερης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και σε
εκείνα της μείωσης διδακτέας ύλης (χ2 = 8.136, p < .01)
και της υλικοτεχνικής υποστήριξης και εκπαιδευτικού
υλικού (χ2 = 5.590, p < .05).
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίστηκε
συνάφεια ανάμεσα στις μεταβλητές τύπου Likert και
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερωτήματα
ανοικτού τύπου.
f

%

Πληρέστερη ανάπτυξη ικανοτήτων

11

8.1

Ενίσχυση διδακτικής
αποτελεσματικότητας

54

40

Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών

43

31.9

Κανένα πλεονέκτημα

2

1.5

Χρονοβόρα μέθοδος

66

48.9

Ανισότητα στη βαθμολόγηση

18

13.3

Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ μαθητών
και μεταξύ εκπαιδευτικών

5

3.7

Γνωστικό και επιμορφωτικό έλλειμμα
εκπαιδευτικών

2

1.5

Κανένα μειονέκτημα

4

3

Περιθωριοποίηση παιδιών

4

3

Πληρέστερη εκπαίδευση και
επιμόρφωση

48

35.6

Μείωση διδακτέας ύλης

19

14.1

Ολιγομελή τμήματα

13

9.6

Υλικοτεχνική υποστήριξη και
εκπαιδευτικό υλικό

11

8.1

Διάθεση / προθυμία από μαθητές και
εκπαιδευτικούς

3

2.2

α

N = 135

Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων για τα ερωτήματα ανοικτού
τύπου

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση
παραμέτρων αυτο-αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών
σε σχέση με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Το
ερευνητικό εργαλείο περιείχε ερωτήματα τύπου Likert
πενταβάθμιας κλίμακας (1 = Καθόλου, 5 = Πάρα πολύ)
και ερωτήματα ανοικτού τύπου όπου οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις απόψεις τους για τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Σε ό,τι αφορά όλα τα ερωτήματα τύπου Likert,
εντύπωση προκαλεί ότι συνολικά δεν εμφανίζονται
ισχυρές
διαφοροποιήσεις
μεταξύ
των
τιμών,
παρακινώντας ενδεχομένως στην υπόθεση ότι οι
συμμετέχοντες δεν αισθάνονται ιδιαίτερα υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα για τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας. Μάλιστα, η μόνη μεταβλητή για την οποία
προέκυψαν σημαντικές διαφορές τόσο ως προς το φύλο
όσο και ως προς την ιδιότητα των συμμετεχόντων ήταν
η «αίσθηση επάρκειας για την προσαρμογή του επιπέδου
δυσκολίας εργασιών» (βασική παράμετρος της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας) υπέρ των ανδρών εν
ενεργεία εκπαιδευτικών, εύρημα που παραπέμπει και σε
μια μάλλον ενιαία εικόνα των συμμετεχόντων. Επιπλέον,
μόλις το 6% της μεταβλητότητας μπορεί να αποδοθεί
στο φύλο και το 3% στην ιδιότητα, τιμές που δεν
αποτελούν πολύ ισχυρά μεγέθη επίδρασης. Το
συγκεκριμένο εύρημα, επίσης, αν συνδυαστεί με εκείνο
που προέκυψε από τα ερωτήματα ανοικτού τύπου
σχετικά με το ότι το ισχυρότερο μειονέκτημα της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι ο απαιτούμενος
χρόνος ανεξάρτητα από το φύλο και την ιδιότητα,
περιγράφει μια γενικότερα δυσχερή κατάσταση που
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή
διαφοροποιημένων διδακτικών δράσεων από τους
συμμετέχοντες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, μάλιστα,
αντιστοιχούν με εκείνα διεθνών μελετών (HertbergDavis & Brighton, 2006; Joseph, 2013; Nicolae, 2014)
και παραπέμπουν σε ζητήματα διαχείρισης του σχολικού
χρόνου για τον αποτελεσματικό διδακτικό σχεδιασμό.
Επιπλέον, η σημαντική διαφορά που βρέθηκε υπέρ
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε σχέση με την
αυτοπεποίθηση που αισθάνονται για την εκτίμηση του
μαθησιακού επιπέδου και τον κατάλληλο διδακτικό
σχεδιασμό ήταν μάλλον αναμενόμενη και μπορεί να
αποδοθεί στην εμπειρία που προκύπτει από την
καθημερινή διδακτική πράξη στη σχολική τάξη σε
αντίθεση με τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι ανησυχούν περισσότερο για θέματα που
σχετίζονται με τη διαχείριση της σχολικής τάξης

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Προτάσεις
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(Woolfolk & Hoy, 1990). Αποτελεί, ωστόσο, κοινό
αίτημα και πρόταση τόσο των εν ενεργεία όσο και των
μελλοντικών εκπαιδευτικών η πληρέστερη εκπαίδευση
και επιμόρφωση, στοιχείο που θα ενισχύσει, κατά τη
γνώμη τους, την αποτελεσματικότητά τους για την
υλοποίηση διαφοροποιημένων διδακτικών δράσεων. Στο
συγκεκριμένο συμπέρασμα, μάλιστα, έχουν καταλήξει
και διεθνείς μελέτες (Boe, Shin, & Cook, 2007; Dixon,
Yssel, McConnell, & Hardin, 2014; Wan, 2016), τα
ευρήματα των οποίων, συνδυαστικά με εκείνα της
παρούσας μελέτης, φαίνεται να υποδεικνύουν ένα
γενικότερο επιμορφωτικό έλλειμμα των εκπαιδευτικών
σε θέματα που αφορούν τόσο τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία όσο και θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας
γενικότερα.
Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της παρούσας μελέτης
προκύπτουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε σχέση με τη
γεωγραφική διασπορά του δείγματος, η οποία
περιορίστηκε στο
Νομό Αργολίδας και τη μη
συμπερίληψη εκπαιδευτικών περισσότερων ειδικοτήτων
(κυρίως λόγω του σύντομου χρονικού πλαισίου
πραγματοποίησης της μελέτης), δεδομένα που δεν
επιτρέπουν τη γενίκευση των ευρημάτων, αποτελούν,
ωστόσο, μια πρώτη καταγραφή παραγόντων αυτοαποτελεσματικότητας
εκπαιδευτικών
για
τη
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ερευνητικό πεδίο που
δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική ερευνητική
κοινότητα.
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Περίληψη

η θέση μέσω των 100 καλύτερων εκπαιδευτικών
εργαλείων, σε όλο τον κόσμο, στα ελληνικά σχολεία
βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική φάση.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)
χαρακτηρίζονται ως μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης, όπως ιστότοποι κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδες (You Tube, facebook,
Linkedin, blogs, twitter, wikis, edmodo κ.ά.), μέσω των
οποίων οι χρήστες δημιουργούν διαδικτυακές κοινότητες
για να μοιράζονται πληροφορίες, ιδέες, προσωπικά
μηνύματα και άλλα περιεχόμενα, όπως βίντεο και διάφορα
άλλα μέσα. Οι Kaplan και η Haeinlein (2010) εξηγούν
περαιτέρω ότι τα κοινωνικά μέσα είναι μια ομάδα
εφαρμογών που βασίζονται στο διαδίκτυο και είναι
‘χτισμένα’ πάνω στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια
του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και την
ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργεί ο χρήστης. Οι
αλλαγές που έφερε το Web 2.0 στη ζωή των ανθρώπων
συνοψίζονται στη φράση του Downes: "Το Web 2.0 δεν
είναι μια τεχνολογική επανάσταση, είναι μια κοινωνική
επανάσταση" (Rosen & Nelson, 2008)
Αναμφισβήτητα διανύουμε την εποχή μιας νέας
οικουμενικής ψηφιακής πολιτείας, όπου τα ΜΚΔ
προσμετρούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες
παγκοσμίως.
Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα μπορούν να
συνεισφέρουν
συμπληρωματικούς
επίσημους
και
ανεπίσημους τρόπους μάθησης στη σχολική εμπειρία. Το
Edmodo είναι ένα από αυτά και είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση www.edmodo.com. . Είναι μια ελεύθερη και
ασφαλής πλατφόρμα μάθησης που σχεδιάστηκε από τον
Jeff O’Hara και τον Nick Borg το 2008 για καθηγητές,
φοιτητές, γονείς, σχολεία και περιοχές. Αυτός ο ιστότοπος
μοιάζει με το Facebook, αλλά έχει περισσότερη ασφάλεια
και ιδιωτικότητα, καθώς επιτρέπει μόνο στους
εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται
λογαριασμούς και μόνο οι μαθητές, οι οποίοι έχουν λάβει
ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης από τον
δάσκαλό τους, να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να
ενταχθούν στην ομάδα που δημιούργησε ο εκπαιδευτικός.
Μέσω αυτού του λογαριασμού, ο εκπαιδευτικός έχει
πρόσβαση σε πολυάριθμα εργαλεία που διευκολύνουν τη
μάθηση και τη συνεργασία με τους μαθητές μέσα σε μια
τάξη ή εκτός αυτής, με μαθητές από άλλες τάξεις καθώς
επίσης και με μαθητές από άλλα σχολεία ακόμη και
άλλων χωρών. Αν και, το 2011, το Edmodo ήταν στην 22

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας,
ψηφιακοί πολίτες, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης,
καινοτομία, Web 2.0.

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΔ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τους Duffy, P., Bruns, A., (2006),
τα ΜΚΔ μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πιθανά οφέλη των Blogs,
Wikis, Edmodo και άλλων ισχυρών εργαλείων του ιστού
όπως αυτά προσδιορίζονται από τους ειδικούς της
μάθησης Fernette και Brock Eide και αναφέρονται από
τον Will Richardson (2006), είναι:
• Η προώθηση της κριτικής και αναλυτικής
σκέψης.
• Η προώθηση της δημιουργικής, διαισθητικής
και συλλογικής σκέψης (δημιουργική και
συλλογική σκέψη σε σχέση με τα blogs που
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο καταιγισμού
ιδεών (brainstorming) και επίσης ως πόρος
διασύνδεσης,
σχολιάζοντας
αλληλοσυνδεδεμένες ιδέες).
• Η προώθηση της αναλογικής σκέψης.
• Ο συνδυασμός της συνεργατικής μάθησης
υποστηρίζοντας
παράλληλα
την
εξατομικευμένη διδασκαλία.
• Η δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης και
έκθεσης σε ποιοτικές πληροφορίες.
• Η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των
γνωστικών αντικειμένων
• Ο συνδυασμός ατομικής και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης.
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ-BLOGS

έχουν παρόμοιες λειτουργίες, εξακολουθούν να
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εμπειρία των
χρηστών στους δύο αυτούς χώρους. Τα φόρουμ
συζήτησης είναι κατά κύριο λόγο κοινόχρηστοι
κοινοτικοί χώροι στους οποίους μπορεί να ακουστούν
μεμονωμένες φωνές, αλλά δεν τους παρέχεται ιδιαίτερος
χώρος.
Ωστόσο, τα blogs παρέχουν μια πλατφόρμα για
ατομική έκφραση καθώς επίσης υποστηρίζουν τα
σχόλια, την κριτική και τη διασύνδεση του αναγνώστη
ως επακόλουθα βήματα.
Με άλλα λόγια, στα blogs επίκεντρο είναι το άτομο,
ενώ στα φόρουμ συζήτησης, η ομάδα. Αυτή ακριβώς η
διαφορά, κάνει τα blogs το πιο χρήσιμο εργαλείο, ειδικά
σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει έντονη αίσθηση
ομαδικής συμμετοχής ή αφοσίωσης, ή υπάρχει έλλειψη
ομαδικών δεξιοτήτων, ανάληψης και επικοινωνίας
(μεγάλες τάξεις ή πρώτα εξάμηνα σπουδών/πτυχίων).

Σύμφωνα με τους Duffy, P., Bruns, A., (2006), μέσα
στη δομή ενός ιστολογίου-blog, οι μαθητές μπορούν να
επιδείξουν κριτική σκέψη, να αναλάβουν δημιουργικούς
κινδύνους και να κάνουν εξελιγμένα τη χρήση
γλωσσικών και σχεσιακών στοιχείων. Με αυτόν τον
τρόπο, οι μαθητές αποκτούν δημιουργικές, κρίσιμες,
επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες που μπορεί
να τους βοηθήσουν τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε
επαγγελματικά πλαίσια. Η αυξανόμενη δημοτικότητα
των ιστολογίων υποδηλώνει την πιθανότητα ότι κάποιες
από τις εργασίες που πρέπει να κάνουν οι σπουδαστές
και απαιτούν καλό διάβασμα, κριτική ανταπόκριση,
έντονη και δημιουργική γραφή, θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν
υπό
συνθήκες
δραματικά
διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται σήμερα
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μερικές πιθανές χρήσεις
των ιστολογίων blogs στην εκπαίδευση μπορεί να είναι:
Σε μια προσωπική ακαδημαϊκή προοπτική ένα
ιστολόγιο-blog μπορεί να υποστηρίξει:
•
προβληματισμό σχετικά με τις εμπειρίες
διδασκαλίας
•
κατηγοριοποιημένες περιγραφές πόρων και
μεθοδολογιών διδασκαλίας
•
πτυχές
που
αφορούν
επαγγελματικές
προκλήσεις και συμβουλές διδασκαλίας για άλλους
ακαδημαϊκούς
•
απεικόνιση ειδικών συμβουλών σχετικά με την
τεχνολογία για άλλους συναδέλφους.
Σε μια οργανωτική προοπτική ένα ιστολόγιο-blog
μπορεί να υποστηρίξει:
•
μια κοινή ηλεκτρονική παρουσία για
πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, όπως ημερολόγια,
εκδηλώσεις, αναθέσεις και πόρους
•
μια ηλεκτρονική περιοχή για τους σπουδαστές
ώστε να μπορούν να δημοσιεύουν τα στοιχεία
επικοινωνίας και τα ερωτήματα που σχετίζονται με την
αξιολόγηση.
Σε μια παιδαγωγική προοπτική ένα ιστολόγιο-blog
μπορεί να υποστηρίξει:
•
σχόλια βασισμένα σε αναγνώσεις λογοτεχνίας
και απαντήσεις φοιτητών
•
ένα συνεργατικό χώρο για τους σπουδαστές για
να δρουν ως αναθεωρητές για υλικά που σχετίζονται με
το μάθημα
•
εικόνες και προβληματισμούς σχετικά με την
τοποθέτηση της βιομηχανίας
•
ένα διαδικτυακό χώρο γκαλερί για την
ανασκόπηση των έργων, των γραπτών κ.ά. που
βρίσκονται σε εξέλιξη, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά σχόλια
•
την ενθάρρυνση των μαθητών από τους
εκπαιδευτικούς
(αντιδράσεις,
σκέψεις,
ιδέες),
σχολιάζοντας τα ιστολόγια-blogs των μαθητών τους
•
την ανάπτυξη του φοιτητικού χαρτοφυλακίου
εργασίας (Portfolio).
Μια συχνή ερώτηση, η οποία γίνεται
αντικείμενο συζήτησης, αφορά τη διαφορά μεταξύ των
ιστολογίων και των φόρουμ συζήτησης. Παρόλο που

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ WIKIS
Όπως αναφέρουν οι Duffy, P., Bruns, A., (2006),
στην πραγματικότητα τα wikis προσφέρουν ένα
διαδικτυακό χώρο για συνεργατική συγγραφή και
γραφή. Είναι διαθέσιμα online για όλους τους χρήστες
του διαδικτύου ή για μέλη συγκεκριμένων κοινοτήτων
και περιλαμβάνουν εργαλεία ελέγχου έκδοσης που
επιτρέπει στους συγγραφείς να παρακολουθούν το
ιστορικό συγκεκριμένων σελίδων και το ιστορικό της
προσωπικής τους συμβολής. Χρησιμοποιώντας τα wikis,
οι μαθητές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν απλές
ιστοσελίδες χωρίς προηγούμενη γνώση ή ικανότητα
στον προγραμματισμό HTML ή να διαθέτουν το τρέχον
λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
ιστοσελίδων, εξαλείφοντας έτσι την απαίτηση για την
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Επίσης, καθώς όλο και
περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν τα wikis για
εσωτερική και εξωτερική συνεργασία και πληροφόρηση,
η εργασία με wiki σε τριτοβάθμιο επίπεδο σε εφοδιάζει
με βασικές δεξιότητες για τον χώρο εργασίας.
Ένα wiki προσφέρει επίσης τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με ένα εξελισσόμενο έγγραφο με την
πάροδο του χρόνου. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και
τους εκπαιδευόμενους να δουν την εξέλιξη ενός γραπτού
έργου και να σχολιάζουν συνεχώς σε αυτό, και όχι να
επιδέχεται σχόλια μόνο στο τελικό σχέδιο. Λαμβάνοντας
υπόψη τα πολυάσχολα ωράρια των σπουδαστών, μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα wiki μπορεί επίσης να
είναι πολύ χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον
εξορθολογισμό των ομαδικών έργων.
Εκπαιδευτικές χρήσεις των wikis:
•
Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ένα wiki για να αναπτύξουν ερευνητικά έργα, με το wiki
να λειτουργεί ως συνεχής τεκμηρίωση της εργασίας
τους.
•
Το wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους
σπουδαστές για να προσθέσουν περιλήψεις των
σκέψεών τους από τις προδιαγεγραμμένες αναγνώσεις,
δημιουργώντας μια βιβλιογραφία σχολιασμένη από τη
συνεργασία.
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•
Σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
ο εκπαιδευτής μπορεί να δημοσιεύσει πόρους μαθήματος
όπως το πρόγραμμα σπουδών και τα φυλλάδια, και οι
μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν και να σχολιάσουν
αυτά απευθείας (ορατό σε όλους).
•
Το wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση
γνώσεων για τους καθηγητές, επιτρέποντάς τους να
μοιράζονται σκέψεις και σκέψεις σχετικά με τις
πρακτικές διδασκαλίας και να επιτρέπουν την έκδοση
και την τεκμηρίωση. Η χρηστικότητα αυτού του πόρου,
η οποία παρέχεται σε όλα τα τρέχοντα περιβάλλοντα
wiki, οφείλεται στο ότι είναι ερευνήσιμο, έχει εύκολη
πλοήγηση και κατηγοριοποίηση και διαχείριση αρχείων.
•
Το wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
χαρτογράφηση εννοιών, για τον καταιγισμό ιδεών
(brainstorming) καθώς επίσης, η δημιουργία ενός wiki
σε ένα δεδομένο θέμα παράγει ένα συνδεδεμένο δίκτυο
πόρων.
•
Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
διευκολύνει μια παρουσίαση στη θέση ενός συμβατικού
λογισμικού, όπως Keynote και PowerPoint, και
(δεδομένου του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος)
οι μαθητές είναι σε θέση να σχολιάσουν άμεσα και να
αναθεωρήσουν την παρουσίαση ενώ πραγματοποιείται.

όραμα που επικεντρώνεται στη χρήση πολλών
μοναδικών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας για να
προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν
να επιτευχθούν μέσα στην τάξη. "Το Edmodo είναι ένα
κοινωνικό δίκτυο με τροχούς κατάρτισης", λέει ο Bianca
Hewes, καθηγητής Αγγλικών στο Sydney, στην
Αυστραλία. "Η εισαγωγή του στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για να είναι αργότερα οι φοιτητές καλοί
ψηφιακοί πολίτες. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν την κατάλληλη γλώσσα, να μιλάνε
ευγενικά και με συμπόνια, να είναι υποστηρικτικοί και
όχι κριτικοί και να θέτουν στοχαστικές ερωτήσεις ".
Σύμφωνα με τους Καπανιάρη, Α., Λιόβα, Δ.,
Νεοχωρίτου, Δ., (2012), το κοινωνικό δίκτυο μάθησης
Edmodo έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των
μαθητών
στην
εκπαιδευτική
διαδικασία,
ενώ
παράλληλα, ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών, παρέχοντας ένα
κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον, ώστε να
αναπτυχθεί ένας συνεργατικός δρόμος μάθησης.
Η ασφάλεια που προσφέρει το Edmodo έγκειται
αφενός στην κλειστή εκπαιδευτική διαδικτυακή ομάδα
και αφετέρου στην δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός
να αποβάλλει άμεσα οποιοδήποτε άτομο έχει
παρεισφρήσει χωρίς συναίνεση στην ομάδα ή να
διαγράψει οποιαδήποτε ανάρτηση ή καταχώρηση που
αντιβαίνει στη δεοντολογία και τους κανόνες της
ομάδας/τάξης.
Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι
μαθητές έχουν την δυνατότητα να αναρτήσουν
περιεχόμενο, να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέσμους
και αρχεία τυγχάνει θερμής και ευρεία αποδοχή του
Edmodo παγκοσμίως. Επιπλέον, στο περιβάλλον του
Edmodo μπορούν να πραγματοποιηθούν αναθέσεις
εργασιών ή να δημιουργηθούν ημερολόγια, στα οποία θα
καταγράφονται γεγονότα, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης,
σε όλα αυτά, από εξωτερικούς χρήστες. Αυτό συμβαίνει
διότι για να εγγραφεί ένας χρήστης σε ένα μάθημα,
απαιτείται να διαθέτει τον κωδικό, τον οποίο θα του έχει
γνωστοποιήσει ο εκπαιδευτικός του και δεν αρκεί μόνο
η δημιουργία ενός λογαριασμού στο Edmodo. Επίσης
εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η ελεύθερη, χωρίς
περιορισμούς έκφραση που σου προσφέρει το Edmodo,
εφόσον δεν υπάρχει κάποιο όριο στο μέγεθος των
μηνυμάτων, που μπορούν να αποσταλούν.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας
ομάδων ανά τάξη με στόχο να επιβλέπουν ξεχωριστά
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και επιπλέον
έχουν τον πλήρη εποπτικό έλεγχο. Συγχρόνως, το
περιβάλλον του Edmodo επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς
την επικοινωνία με τους γονείς και την ενημέρωσή τους
για σημαντικά ζητήματα, όπως και την ανταλλαγή ιδεών
και εμπειριών με συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν
προστεθεί στις επαφές τους.
Όσον αφορά την δημιουργία της σελίδας τα βήματα
που ακολουθούνται είναι απλά και εύκολα για τον
χρήστη-εκπαιδευτικό. Απαιτείται μια ηλεκτρονική
διεύθυνση στην οποία θα γίνει η εγγραφή και ο

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τους Καπανιάρη, Α., Λιόβα, Δ.,
Νεοχωρίτου, Δ., (2012) ως Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό
Κοινωνικό Δίκτυο ορίζεται ένα κοινωνικό δίκτυο, στο
οποίο συμμετέχουν μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
όπως οι καθηγητές, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι κ.α.
και μέσω του δικτύου αυτού τα μέλη μπορούν να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, υλικό, ιδέες και απόψεις,
αλλά και να εστιάζουν σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
θέματα και ενδιαφέροντα.

Edmodo
4.1
Όπως αναφέρει η Rubin, C. M., (2013), το Edmodo
είναι μια ελεύθερη πλατφόρμα για καθηγητές και
μαθητές που άνοιξε τον Μάρτιο του 2012. Αυτή τη
στιγμή το Edmodo χρησιμοποιείται περίπου από 7.5
εκατομμύρια
χρήστες
(μαθητές,
σπουδαστές,
εκπαιδευτικούς) διεθνώς, με αυξητικές τάσεις, ενώ το
περιβάλλον του έχει μεταφραστεί σε πέντε γλώσσες
(Ισπανία, Βραζιλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία). Οι
αυξητικές αυτές τάσεις δικαιολογούνται από την
ελεύθερη και ασφαλή πλατφόρμα που παρέχει και η
οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση μαθητών-δασκάλων
μέσω της συνεργασίας και της μάθησης, να ανταλλαγής
του περιεχομένου και της πρόσβασης σε εργασίες,
βαθμούς και σχολικές ειδοποιήσεις. Η χρήση του
ασφαλούς κοινωνικού δικτύου μάθησης Edmodo στο
πλαίσιο της διδασκαλίας στο σχολείο (εργαστήριοθεωρία), αποτελεί φυσική εξέλιξη του τρόπου, με τον
οποίο μαθαίνουν οι μαθητές εξοικειωμένοι με εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης του Web 2.0. (facebook, twitter).
Σκεφτείτε το Facebook, ως ένα μεγάλο εκπαιδευτικό
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απαραίτητος χρόνος για την δημιουργία των τάξεων που
θέλει να συμπεριλάβει.
Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη
που διαθέτει το Edmodo, είναι:
• ο άμεσος έλεγχος των ανακοινώσεων και ο
πλήρης εποπτικός ρόλος του εκπαιδευτικού,
• η ευκολότερη αναφορά ανά θέμα λόγω
οργάνωσης του τοίχου του εκπαιδευτικού,
• η διαχείριση των μηνυμάτων (επιλογή,
διαγραφή, επεξεργασία)
• ο έλεγχος της τρέχουσας ατομικής ή/και
ομαδικής δραστηριότητας
• η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών ή
τάξεων
του
Edmodo
μέσω
αναζήτησης/σύνδεσης,
• η αποτελεσματικότητα της ομαδοσυνεργατικής
εργασίας του τμήματος μέσω της
αλληλεπίδρασης των ομάδων και υπόομάδων του,
• η κοινή χρήση πηγών/πόρων από την
συμμετοχή
των
εκπαιδευτικών
σε
κοινότητες,
• η διασκέδαση-ψυχαγωγία μέσω ανταλλαγής
αναρτήσεων μουσικής και συνδέσμων με
ψυχαγωγικές ιστοσελίδες και
• η συνεχής επικοινωνία με τον εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο της τάξης, ακόμα και τις
ημέρες των διακοπών ή αργιών.

ανάπτυξη και συζήτηση στο επόμενο μάθημα,
ενημέρωση για σχολικές εκδηλώσεις),
Βαθμοί (δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου των
μαθητών/e-portfolio,
αυτόματη
ενημέρωση
βαθμολογιών, επιλογή εξαγωγής τους σε αρχείο CSV,
επιτρέποντας τη μεταφορά και τη χρήση τους από άλλο
πρόγραμμα ή εφαρμογή) και
Βραβεία (δημιουργία νέων-προσωπικών βραβείων ή
επιλογή από τα ήδη υπάρχοντα για απονομή στους
μαθητές, για επιβράβευση εργασίας, για το συνεργατικό
πνεύμα, ή για την εθελοντική τους συμμετοχή σε μία
απαιτητική δραστηριότητα. Ενθάρρυνση και κίνητρα για
τη βελτίωση της απόδοσής των μαθητών εφόσον τα
βραβεία εμφανίζονται στο προφίλ τους).
Τόσο το Edmodo όσο και οι ιστότοποι που θα
παρουσιαστούν παρακάτω έχουν επιλεγεί για το βραβείο
Edublogs ως οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης για το έτος 2012 (Kharbach, M.,
2016).

5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΔ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όπως αναφέρει ο Hopkins, B., (2017), τα ΜΚΔ
διευκολύνουν την μάθηση, λόγω του ενεργού ρόλου
τους στην καθημερινή ζωή των ατόμων. Το κοινωνικό
δίκτυο υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση, τα άτομα
καλλιεργούν την κριτική σκέψη και ενισχύεται η
επικοινωνία και ο γραπτός λόγος. Επιστήμονες
ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι παιδαγωγικά
εργαλεία, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν για συνδεσιμότητα και κοινωνική
στήριξη, συνεργατική ανακάλυψη και ανταλλαγή
πληροφοριών, δημιουργία περιεχομένου, γνώση,
συσσώρευση πληροφοριών και τροποποίηση.
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης
των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στην εκπαίδευση.
Ένα από τα σημαντικότερα είναι ότι ενθαρρύνουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Αυτό είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο στο περιβάλλον του σχολείου όπου ο
φοιτητής δημιουργεί έναν δεσμό με το ίδρυμα και μέσω
της χρήσης των ΜΚΔ μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά
διατήρησης. Οι μαθητές γίνονται φίλοι με τους
συμμαθητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν σε εργασίες. Επίσης,
το σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο για να συμμετάσχουν οι
μαθητές. Πολλοί φοιτητές είναι από την φύση τους
ντροπαλοί και πολλοί δεν μπορούν να μιλήσουν σε μια
τάξη, αλλά αυτό μπορεί να μην συμβαίνει στα ΜΚΔ. Οι
σημερινοί φοιτητές μεγάλωσαν στα κοινωνικά μέσα
ενημέρωσης και για πολλούς είναι ο φυσικός τρόπος
αλληλεπίδρασης.
Το σχολείο μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά
με τα κοινωνικά μέσα όπως το Twitter και οι μαθητές
μπορούν να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις,
συμπεριλαμβάνοντας μια συγκεκριμένη ετικέτα hash.
Αυτό όχι μόνο επιτρέπει στην σχολή να βρει τις
απαντήσεις των μαθητών, αλλά επιτρέπει και σε άλλους

Οι διαθέσιμοι τρόποι δημοσιεύσεων του
Edmodo είναι οι παρακάτω:
Σημειώσεις (υποστηρικτική διδασκαλία, γραπτές
εργασίες και γενικά σχόλια γενικού περιεχομένου ή
ενδιαφέροντος),
Ειδοποιήσεις
(υπενθύμιση
των
τεστ/projects,
ενθάρρυνση και ανάπτυξη ικανότητας περίληψης μιας
και επιτρέπουν μόνον 140 χαρακτήρες όπως δηλαδή
συμβαίνει με τις δημοσιεύσεις στο Twitter),
Αναθέσεις εργασιών ατομικές ή ομαδικές (προώθηση
εξατομικευμένης μάθησης, αναζητήσεις στο διαδίκτυο,
online δραστηριότητες και τεστ, φύλλα εργασίας και
εκθέσεις ανάπτυξης ιδεών με δικαίωμα ορισμού
καταληκτικών ημερομηνιών και σχολίων).
Κουίζ (επεξεργασία του κουίζ με προσθήκη νέων
στοιχείων και ερωτήσεων, δημιουργία νέου κουίζ και
μεταφόρτωσή του, προεπισκόπηση πριν από τη
δημοσίευση),
Δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες (ανατροφοδότηση
στην τάξη σχετικά με εργασίες, test και projects,
ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη
αποφάσεων),
Βιβλιοθήκη (σημαντικοί σύνδεσμοι, εργασίες.,
μεταφόρτωση,
αποθήκευση
και
επεξεργασία
περιεχομένου στην προσωπική βιβλιοθήκη του μέλους,
απεριόριστος αποθηκευτικός χώρος, οργάνωση αρχείων,
δημιουργία κρυφών ή διαθέσιμων φακέλων),
Ημερολόγιο (υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών
για
παράδοση εργασιών, γραπτής εξέτασης,
προγραμματισμένης συνάντησης στην τάξη, θέματα για
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οδηγούν στην κοινωνική ευημερία; Μπορούν από μόνοι
τους οι μαθητευόμενοι να προβάλλουν τις συνέπειες της
συμπεριφοράς τους στο μέλλον; Τι πρέπει να κάνουμε;»
(Selwyn, Ν., 2009).
Σύμφωνα με τον Hopkins, B., (2017), oι
μαθητές μπορούν να αποστασιοποιηθούν και να
αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για
προσωπικούς τους σκοπούς και να μην δίνουν προσοχή
στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αυτό πρόκειται να
συμβεί σε κάποιο βαθμό και δεν υπάρχουν πολλά που
μπορεί να κάνει o εκπαιδευτικός για να το αποτρέψει.
Πρέπει να γίνει κατανοητό στους μαθητές ότι η χρήση
των ΜΚΔ αποτελεί εκπαιδευτικό πόρο και πρέπει να
μείνουν επικεντρωμένοι σε αυτά τα καθήκοντα κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής στην τάξη. Η χρήση του
μοντέλου της ανατροφοδότησης (απαντήσεις των
ερωτήσεων) που είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης, θα βοηθήσει στη μείωση
αυτού του κινδύνου.
Η δημοσίευση ακατάλληλου περιεχομένου
μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα.
Αυτό μπορεί να βλάψει τη φήμη του εκπαιδευτικού
ιδρύματος και πιθανώς είναι ένας από τους λόγους που
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν αγκαλιάσει τα
κοινωνικά μέσα. Ο κίνδυνος τέτοιων περιστατικών
μπορεί τυπικά να μειωθεί με σωστή εκπαίδευση των
μαθητών. Οι σπουδαστές, ειδικά εκείνοι στο κολέγιο που
δημοσιεύουν ακατάλληλο περιεχόμενο στα κοινωνικά
δίκτυα, δεν θα βλάψουν μόνο την εικόνα τους μέσα στην
τάξη, αλλά σηκώνουν ‘κόκκινη σημαία’ στους πιθανούς
εργοδότες, ώστε ο σπουδαστής να θεωρείται
ακατάλληλος. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον τις
θέσεις των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως μέτρο
ελέγχου ιστορικού, πριν από την πρόσληψη των
υπαλλήλων τους.

μαθητές να δουν τι απαντούν οι συμμαθητές τους και να
δημιουργήσουν ένα διάλογο. Πολλά συστήματα
διαχείρισης μάθησης ενσωματώνουν ένα συμβούλιο
συζήτησης για την επίτευξη της ίδιας της εκπαιδευτικής
παιδαγωγικής, αλλά είναι εξίσου χρήσιμα, αν όχι
περισσότερο,
χρησιμοποιώντας
μια
πλατφόρμα
κοινωνικών μέσων στην Εκπαίδευση.
Τα ΜΚΔ μπορούν να είναι χρήσιμα για
ομαδικά προγράμματα. Πολλά σχολεία υπογραμμίζουν
τη σημασία της ‘ήπιας δεξιότητας’ που απαιτούν οι
ομαδικές εργασίες (projects).
Οι ιστότοποι των κοινωνικών μέσων μπορούν να
βοηθήσουν στην αύξηση αυτής της ικανότητας καθώς οι
μαθητές μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε
πραγματικό χρόνο και να εργάζονται στις εργασίες τους.
Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ότι θα χρειαστούν
λιγότερο χρόνο για να εργασθούν καθ' όλη τη διάρκεια
του έργου από ότι θα απαιτούσε η δια ζώσης συνάντηση.
Επιπλέον, τα ΜΚΔ αποτελούν μια πλουσιότερη
πηγή πληροφοριών. Τα βίντεο, οι ιστοσελίδες πόρων και
τα σεμινάρια μπορούν να μοιραστούν πολύ εύκολα, με
ολόκληρη την τάξη, με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό
εξαλείφει την ανάγκη οι μαθητές να αντιγράψουν τους
συνδέσμους του δικτυακού τόπου από ένα φυλλάδιο και
να διατρέξουν τον κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος.
Οι βιντεοδιασκέψεις στην τάξη είναι επίσης ένα
σημαντικό όφελος. Η χρήση ιστότοπων κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το Google Plus, θα επιτρέψει τη χρήση
του Google Hangouts. Αυτού του είδους οι πόροι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμίσουν
συνεδρίες σε τάξεις όπου όλοι μπορούν να
συνεργαστούν μέσω βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Το
Google Hangouts μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για
μελλοντική αναφορά, σε περίπτωση που κάποιος από
τους μαθητές έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να
παρακολουθήσει τη σύσκεψη.
H καλλιέργεια τεχνολογικού αλφαβητισμού, η
προετοιμασία για δια βίου μάθηση, η ένταξη
καινοτόμων μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας
(πέρα από τους περιορισμούς της επίσημης
εκπαίδευσης), οι ευκαιρίες μάθησης σε ΑΜΕΑ, η
σύνδεση σχολικού-προσωπικού περιβάλλοντος καθώς
και η γόνιμη εμπλοκή και ενημέρωσή των γονέων
αποτελούν εξίσου αξιοσημείωτα οφέλη από την ορθή
αξιοποίηση των ΜΚΔ.

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε να προστεθεί η
πρακτική αξία της τάξης της
Google (Google
Classroom), όπου έχει στην διάθεσή της πολλές
εφαρμογές κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μέσων
δικτύωσης και επιτρέπει την διατήρηση των ΜΚΔ στην
εκπαίδευση, σε προστατευμένο και ιδιωτικό πλαίσιο.
Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης για την επικοινωνία μπορεί να
καταπνίξει την ικανότητα του μαθητή για προσωπική
επαφή και επικοινωνία. Αυτό είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα σε ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο στην
εκπαίδευση. Η σημερινή νεολαία έχει μεγαλώσει με την
τεχνολογία και πολλές φορές είναι ευκολότερη η
επικοινωνία μεταξύ τους μέσω τεχνολογίας και όχι
προσωπικά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που
επιβάλλεται η ενσωμάτωση της τηλεδιάσκεψης στην
τάξη ως μέρος της στρατηγικής του εκπαιδευτικού. Η
αλληλεπίδραση του φοιτητή μέσω μιας τεχνολογίας
κοινωνικών μέσων όπως το Google Hangouts μπορεί να
σπάσει μερικές φορές τον ‘πάγο’ και να επιτρέψει την
προσωπική επικοινωνία. Αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στην εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν συμπλήρωμα των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και όχι την μοναδική
μέθοδο διδασκαλίας.

6. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΔ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θα Τα ΜΚΔ μπορούν να είναι μια ισχυρή ενίσχυση
του τρόπου με τον οποίο οι σπουδαστές εκπαιδεύονται,
αλλά χρειάζονται ορθό σχεδιασμό, σκέψη και τεχνική
πριν από την εφαρμογή τους για την αποτροπή κινδύνων
που μπορεί να προκληθούν από την αξιοποίηση τους
στην εκπαίδευση.
«Μήπως
οδηγούμαστε
στη
«Google
generation» με μαθητευόμενους στερούμενους κριτικής
σκέψης, τη γενιά «Generation M» (mis-education).
Μπορούν από μόνοι τους οι μαθητευόμενοι να
αναγνωρίσουν τα μοντέλα ηθικής συμπεριφοράς που
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Selwyn, Ν., (2011). SOCIAL MEDIA IN HIGHER
EDUCATION.
Διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα:
http://www.educationarena.com/pdf/sample/sampleessay-selwyn.pdf (3/5/2017).
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μαζί του καθώς και για την δυνατότητα που μας έδωσε
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υψηλότερων στόχων και προοπτικών.
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μας, σε όλους τους καθηγητές μας, του Τμήματος Δ’
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έμπνευσης για εμάς. Επιπλέον, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τον Διευθυντή, Δρ. Μουσταΐρα
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άριστη συνεργασία και εξυπηρέτησή τους, προς όλους
τους σπουδαστές.
Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
τους συμφοιτητές μας για την συνεργασία, την
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Περίληψη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται
έντονη σύγχυση μεταξύ των διδακτικών μεθόδων
«διδακτικό σενάριο» και «σχέδιο μαθήματος». Οι έννοιες
αυτές σχετίζονται άμεσα αλλά δεν ταυτίζονται. Ως
διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας
διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α),
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές
αρχές και πρακτικές. Ιστορικά ο όρος σχέδιο μαθήματος
είναι παλαιότερος και έχει συνδεθεί με τη μηχανιστική
περιγραφή μιας διδασκαλίας, αντιστοιχεί δηλαδή σε μια
λεπτομερή περιγραφή μιας διδασκαλίας από την οποία
μπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού. Αυτές οι
δυο μέθοδοι παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και πολλές
διαφορές με σημαντικότερη τη δυνατότητα προσαρμογής
στις κατά περίπτωση συνθήκες διδασκαλίας και στα
περιβάλλοντα μάθησης καθώς και στη διάρκεια τους,
όπου το σενάριο μπορεί να διαρκεί περισσότερο από μία
διδακτική ώρα. Το σχέδιο μαθήματος έχει συνδεθεί με την
μηχανιστική περιγραφή μιας διδασκαλίας, των φάσεων
δηλαδή ή σταδίων της, όπως αφόρμηση, ανάπτυξη,
ανακεφαλαίωση κλπ. Τα διδακτικά σενάρια, αντίθετα,
περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η αλληλεπίδραση και οι
ρόλοι των συμμετεχόντων, οι αντιλήψεις των μαθητών και
τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια και γενικότερα όλα
εκείνα τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά στη
σύγχρονη θεωρία.

Το
σχέδιο
μαθήματος
αποτελεί
ένα
προκαθορισμένο οργανόγραμμα της πορείας της
διδασκαλίας, το οποίο αφορά, κυρίως, την ωριαία
διδασκαλία. Περιγράφει με συντομία και σαφήνεια τα
δομικά στοιχεία και τις φάσεις της διδασκαλίας και
είναι μάλλον ανελαστικό. Έχει σχεδιαστεί με στόχο
να υλοποιηθεί κατά γράμμα και αφορά συνήθως στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα δομικά
στοιχεία που περιλαμβάνει είναι οι στόχοι, το
περιεχόμενο, η μεθοδολογία, εν συντομία οι φάσεις
υλοποίησης και η αξιολόγηση.
Το σχέδιο μαθήματος είναι μια λεπτομερή
περιγραφή μιας διδασκαλίας από την οποία μπορεί να
απουσιάζει
η
περιγραφή
της
κοινωνικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού.
Το εκπαιδευτικό σενάριο αφορά σε μελέτη
διδακτικής περίστασης στην οποία περιγράφεται η
ομάδα στόχος, οι στόχοι, η μεθοδολογία και όλη η
«πλοκή», δηλαδή μια πραγματική κατάσταση
εργασίας με τους μαθητές μέσα στην τάξη. Το
διδακτικό σενάριο δεν αναφέρεται σε θεωρίες αλλά
περιγράφει τις διδακτικές δραστηριότητες, το
εκπαιδευτικό υλικό και την αλληλεπίδραση με τους
μαθητές. Προσφέρεται ως παράδειγμα εφαρμογής
μιας θεωρίας, πριν να διαβάσουμε και να μάθουμε για
τη θεωρία.

Λέξεις κλειδιά:
Διδακτικό σενάριο, σχέδιο μαθήματος.

Το εκπαιδευτικό σενάριο ή σενάριο διδασκαλίας
είναι μια πλήρης διδακτική παρέμβαση με σκοπό,
στόχους, προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω
κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτικών
στρατηγικών, διαδικασία αξιολόγησης, κλπ. Ανήκει
στην ευρύτερη μεθοδολογία του καθοδηγητικού
σχεδίου και αφορά στην εφαρμογή της διδασκαλίας.
Περιγράφει δηλαδή τη μαθησιακή διαδικασία από την
πλευρά των μαθητών, το «τι κάνουν οι μαθητές;», «τι
θέλει ο εκπαιδευτικός να αποκομίσουν από τη
δραστηριότητα» και όχι το τι «διδάσκει» ο
εκπαιδευτικός (Κόμης, 2005). Κατ’ αυτή την έννοια,
το σενάριο μάθησης είναι ένας δομημένος τρόπος
σχεδιασμού δραστηριοτήτων μάθησης, που βοηθούν

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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τον εκπαιδευτικό
μαθητοκεντρικά.

να

σχεδιάσει

το

2.1. Σχεδιασμός Διδακτικού Σεναρίου

μάθημα

Ο σχεδιασμός
προβλέπει:

Η εισαγωγή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα και έχει
κερδίσει έδαφος σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης σε
όλες τις βαθμίδες.

διδακτικού

σεναρίου

1. δομημένη, πλήρη και λεπτομερή περιγραφή
της διδακτικής διαδικασίας,
2. σαφείς γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς
στόχους (π.χ. γνωσιακούς, ψυχοκινητικούς,
ψηφιακού (εγ)γραμματισμού),
3. επιλεκτική εφαρμογή παιδαγωγικών αρχών –
ειδικών διδακτικών μεθόδων,
4. ειδικά επεξεργασμένα φύλλα εργασίας,
5. διδακτικούς πόρους και υλικά,
6. μέσα και διαδικασία αξιολόγησης της
επίδοσης των μαθητών και της όλης
εφαρμογής.
Κατά τον σχεδιασμό ενός διδακτικού σεναρίου
διατυπώνεται
επίσης,
η
αιτιολόγηση
της
προτεινόμενης διδακτικής πορείας, η εκτιμώμενη
διάρκεια και τα αναμενόμενα οφέλη της εφαρμογής
(Τσιωτάκης, 2017).

Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό σενάριο είναι ο
σχεδιασμός διδασκαλίας ο οποίος προσδιορίζει τις
ενέργειες των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε
διαδοχικές ενότητες σχολικού χρόνου, με δεδομένο
σύνολο πηγών, υλικών και εργαλείων. Στην
εκπαίδευση υποστηρίχθηκε από τις εποικοδομιστικές
(κονστρουκτιβιστικές) αντιλήψεις της μάθησης,
σύμφωνα με τις οποίες η γνώση αντιμετωπίζεται ως
αποτέλεσμα αυτενέργειας, σαν «κατασκευή» του
ίδιου του υποκειμένου της και όχι μεταβιβάσιμο
περιεχόμενο (Τσίρος, 2014). Ο μαθητής δεν αποτελεί
έναν παθητικό δέκτη πληροφοριών και γνώσεων,
αλλά αντιθέτως διαθέτει ενεργητικό ρόλο στη
μάθηση, καθώς διαμορφώνει τη γνώση αξιοποιώντας
τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον
(Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007). Αποτελείται από
δομημένες, διαδοχικές και αναλυτικά περιγραφόμενες
μαθητοκεντρικές
δραστηριότητες
οι
οποίες
υπηρετούν συγκεκριμένη στοχοθεσία και ευνοούν τη
διαφοροποιημένη παιδαγωγική και ιδιαίτερα την
αποτελεσματική διδασκαλία.

2.2. Δομή Εκπαιδευτικού- Διδακτικού Σεναρίου
1. Ταυτότητα
2. Περίληψη και Σκεφτικό
3. Γνωστικό αντικείμενο
4. Παιδαγωγικό Σκεπτικό

Ο σχεδιασμός του συντελείται υπό το φως των
πραγματικών συνθηκών μάθησης και σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά
των
αντίστοιχων
μαθητικών
πληθυσμών. Συνδυάζει γνωρίσματα του σχεδίου
μαθήματος (lesson plan) και του σχεδίου εργασίας
(project) το οποίο εμπλουτίστηκε περαιτέρω, με την
ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Βέβαια, η χρονική διάρκεια
του διδακτικού σεναρίου διαφέρει σε αντιδιαστολή με
τα σχέδια μαθήματος και τα σχέδια εργασίας.

5. Χρονισμός και Διάρκεια
6. Συνεργασία και Συντονισμός
7. Οργάνωση τάξης
8. Διαδικασία
9. Παραλλαγές
10. Υλικά
11. Αξιολόγηση (μαθητών και σεναρίου) και οι
πιθανές επεκτάσεις του σεναρίου

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Ένα διδακτικό σενάριο αποτελεί μια όσο το
δυνατόν πιο πλήρη περιγραφή ενός μαθήματος που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και από άλλα άτομα
εκτός από το δημιουργό του.

12. Βιβλιογραφία
(Τσιωτάκης, 2017)

Η βασική λειτουργία του διδακτικού σεναρίου
είναι διπλή:
(α) αποτελεί ένα σύνολο σημείων τα οποία πρέπει
να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός όταν σχεδιάζει
ένα νέο μάθημα
(β) αποτελεί μια περιγραφή ενός μαθήματος
δομημένη έτσι ώστε να περιγράφει όσο το δυνατόν
περισσότερες όψεις της διδασκαλίας, σε μορφή τέτοια
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους
εκπαιδευτικούς (Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση, 2007-2013).
Κάνει χρήση των ΤΠΕ
εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων
υπολογιστές.

κάθε

και ειδικότερα
μάθησης
με
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11. Παράρτημα (επισυναπτόμενο υλικό με
σημειώσεις του δασκάλου, εργασίες μαθητών,
κλπ.)

3.2. Διαφορές Διδακτικού Σεναρίου και Σχεδίου
Μαθήματος
Οι διαφορές του «διδακτικού σεναρίου» και του
«σχεδίου μαθήματος» συνοψίζονται στα εξής:
Το σχέδιο μαθήματος περιγράφει ένα σύντομο σε
διάρκεια μάθημα, σε στενή σύνδεση με τη σχολική
ύλη και την ισχύουσα σχολική πρακτική. Επίσης, το
σχέδιο μαθήματος είναι πιο περιορισμένο από το
διδακτικό σενάριο (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων). Το διδακτικό σενάριο προσεγγίζει
αυτή την ύλη με ευρύτητα, διερευνητική αντίληψη
και μεγαλύτερη πρωτοβουλία στη δράση των
μαθητών. Πρόκειται για σχέδιο διδασκαλίας,
μαθητοκεντρικό
και,
κατά
το
δυνατόν,
διαφοροποιημένο,
με
υπολογισμό
και
του
μαθησιακού προφίλ των μαθητών. Ως προς τη
χρονική διάρκεια, το σενάριο διδασκαλίας είναι
μεγαλύτερο από το σχέδιο μαθήματος και μικρότερο
από το σχέδιο εργασίας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα
να προσαρμόζεται στις κατά περίπτωση συνθήκες
διδασκαλίας και στα περιβάλλοντα μάθησης (Di
Pietro, 1987). Ωστόσο, αυτή η προσαρμογή του
διδακτικού σεναρίου στην εκάστοτε σχολική τάξη
αποτελεί και τη βασική διαφορά του έναντι του
σχεδίου μαθήματος, το οποίο είναι η συνηθισμένη
εκδοχή της διδασκαλίας βάσει σχεδιασμού. Βασίζεται
στην πεποίθηση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει
αυτενεργώντας και όχι παραλαμβάνοντας τη γνώση
από τους εκπαιδευτικούς και ότι η γνώση είναι
κατασκευή (construction) του υποκειμένου της και
όχι
έξωθεν
προερχόμενο
ή
μεταβιβάσιμο
περιεχόμενο. Οι μαθητές «ανεβαίνουν» στη σκηνή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ανάληψη
ρόλων σε προσομοίωση περιστάσεων συνήθως της
πραγματικής ζωής.

Εικόνα 1: Δομή Σεναρίου

3. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το Σχέδιο Μαθήματος, αποβλέπει στο να βοηθήσει
τον εκπαιδευτικό να συγκροτήσει μία μέθοδο για το
πως να προετοιμάσει το μάθημά. Στο έντυπο του
σχεδίου
μαθήματος
περιλαμβάνονται
τα
σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να λάβει
κάποιος υπόψη του κατά την προετοιμασία ενός
μαθήματος. Αποτελεί ένα είδος προσωπικών
σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου
να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες.

3.1. Δομή Σχεδίου Μαθήματος
Ένα Σχέδιο Μαθήματος περιλαμβάνει:
1. Ταυτότητα (Διδάσκων/ουσα, Τίτλος
διδακτικής ενότητας ,Τόπος διεξαγωγής, τάξη,
Αριθμός μαθητών, Χρονική διάρκεια σε
διδακτικές ώρες)
2. Απαιτούμενη Υλικοτενική Υποδομή
(διαθέσιμα μέσα)
3. Οργάνωση της Τάξης (ατομικά, σε ομάδες)
4. Εκπαιδευτικό υλικό (υλικά/πηγές/μέσα που
απαιτούνται για την υλοποίηση του
μαθήματος)
5. Στόχοι (Στόχοι του μαθήματος)
6. Διδακτικές Μέθοδοι (βάσει ποιου μοντέλου
διδασκαλίας θα «χτιστεί» η διδακτική πορεία
του μαθήματος)
7. Περιγραφή Σχεδίου (περιγραφή και χρονική
σειρά την πορεία της διδασκαλίας)
8. Αξιολόγηση (σχεδίου και μαθητών)
9. Ανάθεση Εργασιών
10. Βιβλιογραφία

Εικόνα 2. Διαφορές Σεναρίου – Σχεδίου Μαθήματος

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων ενός
εκπαιδευτικού
σεναρίου
στηρίζεται
στην
διερευνητική/ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση,
χρησιμοποιώντας
διεπιστημονική,
διαθεματική
προσέγγιση και διαφοροποιημένη διδασκαλία με
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στόχο να πετύχει το μέγιστο δυνατό μαθησιακό
αποτέλεσμα από κάθε μαθητή.

συμβολή και των υπόλοιπων της ομάδας, καθώς επίσης
ότι η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται από την ατομική
επιτυχία των μελών της.
• Αλληλεξάρτηση στο κοινό έργο – Αποστολή της
ομάδας είναι η παραγωγή συλλογικού έργου.
• Αλληλεξάρτηση αμοιβής – Η ανταμοιβή που
λαμβάνει κάθε άτομο με τη μορφή βαθμού
αναγνώρισης και παροχής προνομίων εξαρτάται από
τη προσωπική του επίδοση και από τη συλλογική
επίδοση της ομάδας στην οποία ανήκει.
• Επιμερισμός έργου – Το κοινό έργο συχνά
επιμερίζεται στα μέλη της ομάδας και το τελικό
έργο αποτελεί προϊόν σύνθεσης των ατομικών.
• Επιμερισμός υλικού – Οι πηγές πληροφόρησης
επιμερίζονται στα μέλη της ομάδας, ώστε να
επιζητείται και να ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η
αλληλεξάρτηση των μελών.
• Επιμερισμός ρόλων – Αποκέντρωση και
επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και ευθύνων σε όλα
τα μέλη της ομάδας. Η εκ περιτροπής ανάθεση
ρόλων συντονιστή, γραμματέα κ.λπ. δεν αποσκοπεί
μόνο στη στελέχωση και τη διευκόλυνση της
λειτουργικότητας της ομάδας, αλλά αποβλέπει
επίσης στην εδραίωση της αποκέντρωσης και στη
διεύρυνση της αλληλεξάρτησης.
Η εξασφάληση αυτών των προϋποθέσεων συνεπάγεται
ότι όλα τα μέλη της ομάδας εργάζονται εντατικότερα και
η ποιότητα της σκέψης και των ιδεών που παράγουν
είναι ανωτέρου επιπέδου.
2. Παρωθητική επικοινωνία
Οι κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που απαιτεί η
συλλογική δράση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως
δεδομένες, αλλά πρέπει να διδαχτούν συστηματικά,
όπως ακριβώς διδάσκονται και οι ακαδημαϊκές γνώσεις
και δεξιότητες.
3. Αποκέντρωση της δασκαλικής εξουσίας
Βασική αρχή της συνεργατικής μάθησης είναι ότι η
εξουσία αποκεντρώνεται από τον εκπαιδευτικό στην
ομάδα, η οποία δεν λειτουργεί ιεραρχικά, αλλά
επιμερίζει την εξουσία της σε όλα τα μέλη της μέσα από
συλλογικές αρμοδιότητες και εναλλασσόμενους ρόλους.
Η ανάληψη εναλλακτικών ρόλων συμβάλλει και στην
ενεργοποίηση όλων των μελών και στην οικοδόμηση της
συνεκτικότητας της ομάδας
4. Απόδοση λόγου
Φυσική συνέπεια της απόκτησης αρμοδιοτήτων από της
ομάδα είναι η αναζήτηση ευθυνών, για τις οποίες πρέπει
να αποδόσει λόγο.
5. Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία
Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες
ατομικής επιτυχίας και συμβολή στην επιτυχία της
ομάδας, για να είναι αποδεκτό από την ομάδα. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ενδοατομική αξιολόγηση, που
βασίζεται στην αυτοβελτίωση του ατόμου.
6. Δυνατότητες άμεσης προσωπικής επικοινωνίας
Η ανάπτυξη της διαμαθητικής επικοινωνίας, που
επιδιώκει η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, προϋποθέτει

3.3 Συνεργατική μάθηση
Ως συνεργατική μάθηση ορίζεται οποιαδήποτε
διαδικασία ομαδικής μάθησης στην οποία λαμβάνουν
χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σημαντικές
μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών.
Σημαίνει ότι τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές
είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία,
όπου ο κάθε ένας συμμετέχει ενεργά, σε μία ομαδική
δραστηριότητα που έχει ξεκάθαρα προσδιοριστεί.
Παράλληλα οι μαθητές εργάζονται χωρίς την άμεση
καθοδήγηση και εποπτεία του/της εκπαιδευτικού
(Cohen, 1994). Είναι η από κοινού εργασία πάνω σε
ένα συγκεκριμένο θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε να
προωθείται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών
διεργασιών. Ο McConnell (1994) περιγράφει τον τρόπο
με τον οποίο η συνεργατική μάθηση αποφέρει κέρδος
σε κάθε άτομο με χρήση των πόρων της ομάδας.
Στόχος της συνεργασίας είναι να μεγιστοποιηθούν οι
προσωπικές γνώσεις µέσω της αλληλεπίδρασης µε τα
άλλα µέλη της οµάδας που προσπαθούν για το κοινό
όφελος. Η συνεργατική μάθηση έχει ως αποτέλεσμα
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, την
απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και το
μάθημα,
τη
βελτίωση
της
διαπολιτισμικής
επικοινωνίας, την καλύτερη κατανόηση του
μαθήματος, την κατάρριψη των στερεότυπων, την
ανάπτυξη κριτική σκέψης.
Ως ομάδα ορίζεται το σύνολο των μαθητών που
βρίσκεται
σε
θετική
αλληλεξάρτηση
και
αλληλεπίδραση, και αναπτύσουν συντονισμένες
συνεργατικές προσπάθειες με κοινούς μαθησιακούς
στόχους. Για να φτάσει η ομάδα στο μέγιστο της
απόδοσής της, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από τις
φάσεις του πρασανατολισμού και των συγκρούσεων,
όπου το άτομο προσπαθεί να γνωρίσει τα άλλα μέλη
και να διερευνήσει τους επιμέρους ρόλους. Μέσα από
τριβές και αντιπαραθέσεις, οριοθετούνται οι ρόλοι, οι
στόχοι, οι αξίες και οι διαδικασίες με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η αποδοτικότητα της ομάδας. Κατά την
οριοθέτηση των ρόλων ο εκπαιδευτικός πρέπει να
φροντίσει να μην αναπτύσσουν οι αδύνατοι της ομάδας
το ρόλο του «λαθρεπιβάτη» και οι καλοί το ρόλο του
ατόμου που εργάζεται για λογαριασμό και των
υπολοίπων. Επιβάλλεται ο δάσκαλος να παρεμβαίνει
για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Όλοι οι μαθητές
αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμοι στην
μαθησιακή διαδικασία (Ματσαγούρας, 2004).
Για την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής
ομάδας θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Θετική αλληλεξάρτιση
Για να αναπτυχθούν συνεργατικές και όχι
ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας,
πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της θετικής
αλληλεξάρτησης. Αυτό σημαίνει ότι το έργο και η
επιτυχία σε αυτό ενός μέλους εξαρτώνται από τη
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ότι τα άτομα έχουν τη δυνατότητα της προσωπικής
επαφής
7.
Άλλες βασικές προϋποθέσεις
Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να
αναφερθούν και
• η αποκέντρωση της εξουσίας,
• η ανομοιογένεια της σύνθεσης και
• η συνεχής εξάσκηση και αξιολόγηση των
δεξιοτήτων της διαπροσωπικής επικοινωνίας
και της συλλογικής εργασίας (Ματσαγγούρας,
2004).

αποσπασματικά και ταυτόχρονα συνδέεται με την ίδια
τη ζωή. Σε μια διαθεματική προσέγγιση ένα θέμα
μελετάται πολύπλευρα με τη συμβολή πολλών
επιστημών, αλλά παράλληλα εξετάζεται και από τη
σκοπιά της πραγματικής ζωής, πώς δηλαδή η κάθε
γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στη ζωή.
Η διαθεματική προσέγγιση ευνοεί τη συζήτηση
στην τάξη. Οι μαθητές επιχειρηματολογούν λογικά
και κριτικά, θέτουν ερωτήσεις, κάνουν προγνώσεις
και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ελέγχουν και
αξιολογούν την καταλληλότητα και εγκυρότητα των
απαντήσεών τους. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο
υλοποιείται
από
μια
σειρά
διδακτικών
δραστηριοτήτων
οι
οποίες
προωθούν
τη
διεπιστημονική προσέγγιση εννοιών και μεθόδων με
την υποστήριξη που παρέχουν οι ΤΠΕ, καθώς και μία
σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν
την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης.

3.4. Διεπιστημονικότητα – Διαθεματικότητα
Πολύ συχνά, στη διάρκεια της διδασκαλίας, η
επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί την αντιμετώπιση
του από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τα
εργαλεία πολλών και διαφόρων επιστημονικών
κλάδων.
Η
διαθεματικότητα
και
η
διεπιστημονικότητα, αποτελούν δυο μεθόδους
προσεγγίσεων προβλημάτων.
Η
διεπιστημονικότητα
είναι
η
εμπλοκή
περισσότερων από μία γνωστικών περιοχών στην
μελέτη ενός φαινομένου. Για παράδειγμα το
Πυθαγόρειο θεώρημα μπορεί να μελετηθεί από
καθαρά μαθηματική άποψη, αλλά και από γλωσσικήγλωσσολογική
(Τομέας
Επιμόρφωσης
και
Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ, 2010). Η διαθεματικότητα είναι
η επέκταση της ανάλυσης ενός υπό μελέτη
αντικειμένου σε σφαίρες που επεκτείνονται πέρα από
τα αυστηρά όρια της μίας γνωστικής περιοχής,
προκειμένου η μελέτη αυτή να εγγραφεί σε ένα
γενικότερο πλαίσιο και να διασυνδεθεί με άλλες
έννοιες. Για παράδειγμα, μια διαθεματική προσέγγιση
του Πυθαγόρειου θεωρήματος θα εξέταζε και την
ιστορία του, το ρόλο που έπαιξε στα Μαθηματικά,
αλλά ενδεχομένως και σε άλλους τομείς ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων.

3.5 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Ο Thomas Jefferson υποστήριξε ότι «Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη ανισότητα από την ίση μεταχείριση
άνισων ανθρώπων» (Θεοφιλίδης, 2008). H σύγχρονη
εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από
την αδυναμία των εκπαιδευτικών συστημάτων να
ανταποκριθούν στις νεοδημιουργηθείσες ανάγκες της
σημερινής κοινωνίας, με αποτέλεσμα μια μεγάλη
μερίδα μαθητών να οδηγείται στη σχολική αποτυχία
και μια άλλη μερίδα μαθητών να μην μπορεί να
λειτουργήσει ευεργετικά και να σταθεί κριτικά
απέναντι στα προβλήματα της πολυσύνθετης
κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Για να
υπάρξει ισότητα ευκαιριών απαιτείται από τους
εκπαιδευτικούς η διαφοροποίηση της διδασκαλίας
τους (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014).
Ανάμεσα στα υποστηρικτικά εργαλεία του
εκπαιδευτικού έργου εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν
σήμερα οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα τεχνολογικά τους
χαρακτηριστικά υποστηρίζουν τις καινοτομίες που
απαιτεί μια διαφοροποιημένη διδασκαλία και το
βασικό της υπόβαθρο που είναι η ενεργητική μάθηση,
η αυτόνομη συμπεριφορά, η προσαρμογή στο ρυθμό
μάθησης των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους, η
διερευνητική/ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης,
η συνεργασία, η ανάπτυξη γνωστικών και
μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης, η δυναμική
και αλληλεπιδραστική παρουσίαση ποικιλίας υλικού
με
διάφορους
σημειωτικούς
πόρους,
η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της μαθησιακής
πορείας, η δυνατότητα δημιουργίας ποικιλίας
προϊόντων, ως έκφραση της μαθησιακής προόδου.
Η τεχνολογία είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και
διαδραστικό εργαλείο που μπορεί προσαρμόσει τη
διδασκαλία στο στυλ μάθησης, τα ενδιαφέροντα και
την ετοιμότητα του εκάστοτε μαθητή. Οι ΤΠΕ
διαθέτουν εγγενή χαρακτηριστικά που τις καθιστούν
το κατάλληλο μέσο για τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας. Ενθαρρύνουν τους ατομικούς ρυθμούς

Εικόνα 3. Διεπιστημονικότητα – Διαθεματικότητα

Η διαθεματική διδασκαλία δεν καταργεί τα
επιμέρους μαθήματα αλλά τονίζει τη νέα σχέση
ανάμεσα στη μάθηση με βάση τα ειδικά μαθήματα
και προσπαθεί να γίνει υπέρβαση των ορίων που
θέτουν τα επιμέρους μαθήματα. Η γνώση
αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι
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και τις προσωπικές επιλογές του μαθητή. Μέσω των
ΤΠΕ οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν, να
διερευνήσουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους
με υποστήριξη, όταν χρειάζεται, με το δικό τους
ρυθμό και να επωφεληθούν από πολυαισθητηριακές
προσεγγίσεις κατά τη διαδικασία μάθησης. Πολλά
προγράμματα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες, η
πολυπλοκότητα των οποίων τροποποιείται εύκολα και
επιτρέπουν ταυτόχρονα στους μαθητές να ελέγχουν
την ταχύτητα με την οποία μαθαίνουν. Οι ΤΠΕ δε,
παρουσιάζουν πληροφορίες με πολλούς τρόπους,
οπτικά, ακουστικά, διαγραμματικά με μορφή
κειμένου κ.τ.λ., προτείνοντας πολλές διαφορετικές
διαδρομές στους μαθητές για να κατανοήσουν το
περιεχόμενο, να επεξεργαστούν έννοιες και να
δημιουργήσουν τελικές εργασίες. Η αξιοποίηση των
ΤΠΕ αντιμετωπίζει την αναγκαιότητα διδασκαλίας
ενός ευρέος φάσματος περιεχομένων σε σύντομο
χρονικό διάστημα ελαχιστοποιώντας την ανάγκη
επιβράδυνσης του ρυθμού κάλυψης του Αναλυτικού
Προγράμματος
(Α.Π.)
(Κουτσουράκη
&
Μπερκούτης, 2014).
Μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να
επωφεληθούν από υποστηρικτική τεχνολογία που
τους επιτρέπει να συμβαδίζουν με τους συμμαθητές
τους. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
στοχεύοντας στην υλοποίηση της Διεθνούς σύμβασης
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων AMEA (Ν.
4074/11-4-2012) και στη χάραξη ενταξιακών
πολιτικών και πρακτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα
στο
πλαίσιο
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, προέβη στο
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
και λογισμικού προσβάσιμου από μαθητές AMEA
ακολουθώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού
για τη μάθηση (UDL) και της διαφοροποιημένης
παιδαγωγικής
προσέγγισης
αξιοποιώντας
τις
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Το εν
λόγω εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό μπορεί να
αξιοποιηθεί και από μη AMEA μαθητές.
Τάξεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ παρέχουν
υποστήριξη και δομημένο πλαίσιο σε μαθητές που τη
χρειάζονται και εμπλουτισμό του Προγράμματος
Σπουδών σε μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα μέσα
από προκλήσεις (Γελαστοπούλου & Κουρμπέτης,
2015).
Τα εκπαιδευτικά σενάρια ευνοούν και προωθούν
τη διαφοροποιημένη διδασκαλία με χρήση των ΤΠΕ
στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.

4.

μαθαίνω» και «μαθαίνω στην πράξη», η εξοικείωση
της «ανακαλυπτικής» μάθησης και η «μάθηση μέσω
της δράσης» (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών,
2008).
Τα εκπαιδευτικά σενάρια ευνοούν την ανάπτυξη
από τους μαθητές γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού
επιπέδου, που κατά τεκμήριο είναι εγκάρσιες στο
πρόγραμμα σπουδών, όπως επίλυση προβλήματος,
πειραματική διαδικασία, δραστηριότητες διερεύνησης
και ανακάλυψης, μοντελοποίηση, διεπιστημονική
προσέγγιση, λήψη απόφασης, κριτική σκέψη,
αναστοχασμός και νέος-κριτικός γραμματισμός.
Προωθούν νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας
που είναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρονες
παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες και με τη χρήση
των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν και προωθούν
τη μετάβαση (Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
ΕΑΙΤΥ, 2010):
•

από τη μετωπική διδασκαλία, στη διδασκαλία
με ομάδες και τη συνεργατική μάθηση,

•

από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο
μαθητοκεντρική διδασκαλία κατά την οποία οι
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο,

•

από τη διάλεξη ως διδακτική μέθοδο στη
διερευνητική και την ανακαλυπτική μέθοδο,

•

από την παθητική, σε μια κινητοποιημένη
σχολική τάξη μέσα από την ενεργητική
συμμετοχή, την επικοινωνία μεταξύ μαθητών
και τις αυθεντικές δραστηριότητες,

από ένα σύστημα μάθησης στο οποίο όλοι
μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα σύστημα
όπου ενδεχομένως ο καθένας μαθαίνει
διαφορετικά πράγματα από τους γνωστούς
τρόπους επικοινωνίας (κυρίως λεκτική) σε
τρόπους επικοινωνίας που ενσωματώνουν
πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα,
σύμβολα,
χάρτες
πολλαπλών
αναπαραστάσεων κ.ά. (Κόμης, 2005).
Σημείο-κλειδί των σεναρίων διδασκαλίας είναι η
αξιολόγηση του μαθητή. Σε αντίθεση με την
επικρατούσα τακτική, που αξιολογεί τους μαθητές
στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας (τελική
αξιολόγηση), στα σενάρια
η αξιολόγηση είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση που
πραγματώνεται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως και
η διδασκαλία, είναι συνεχής και αποσκοπεί στη
συνεχή ανατροφοδότηση και επαναπροσδιορισμό των
στρατηγικών και των διαδικασιών, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της
μάθησης. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση διακρίνεται σε
τρεις βασικές μορφές: την αρχική, που αποσκοπεί
στον εντοπισμό της ετοιμότητας, των ενδιαφερόντων
και των δυσκολιών των μαθητών·τη διαμορφωτική (ή
σταδιακή), που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και
•

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι γενικές παιδαγωγικές αρχές και τα
πλεονεκτήματα στα οποία βασίζεται ένα διδακτικό
σενάριο είναι η ενεργός συμμετοχή (Koper &
Tattersall, 2005) των μαθητών και η κατευθυνόμενη
ανακάλυψη στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα
κίνητρα (Wray, 2006) για μάθηση, η ανάπτυξη
συνεργατικότητας, η ενίσχυση ιδιαίτερα των
αδύνατων και συνεσταλμένων μαθητών, η
καλλιέργεια της μεταγνώσης «μαθαίνω πώς να
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τον έλεγχο της πορείας του μαθητή προς την
κατάκτηση των μαθησιακών στόχων· την τελική, που
έχει κυρίως χαρακτήρα ανατροφοδοτικό σχετικά με
το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων
(Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014).
Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως ένα
εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις ΤΠΕ μπορεί
να ευνοήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων (σύνολο
γνώσεων και δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από τους
μαθητές, (Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
ΕΑΙΤΥ, 2010Β) όπως:
• ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
• ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
• ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης
πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων,
• ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης,
• δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και
καταστάσεων του πραγματικού κόσμου,
• ικανότητα συνεργασίας και από κοινού
προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων,
• διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και
• ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων
από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο (Τσακίρη &
Καπετανίδου, 2007).

επιβλέπων της πτυχιακής μας, για την πολύτιμη
καθοδήγησή του, τη συνεργασία και την υποστήριξη
που μας προσέφερε.
Επίσης θεωρούμε χρέος μας να ευχαριστήσουμε
τις οικογένειές μας για την υπομονή, την αμέριστη
κατανόηση και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος. Η βοήθειά τους ήταν
πολύτιμη.
Τέλος θα ήταν παράβλεψή μας να μην
ευχαριστήσουμε η μια την άλλη για την άψογη
συνεργασία. Κάθε δυσκολία κι εμπόδιο κατά την
υλοποίηση της πτυχιακής αντιμετωπίστηκε με
κατανόηση, χιούμορ και πολλές ώρες μπροστά σέ
έναν υπολογιστή. Στηριζόμενοι στην ομαδικότητα και
την καλή επικοινωνία διαμορφώσαμε την πτυχιακή
μας εργασία με στόχο να καταθέσουμε μια
ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδακτική ενός
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου/τμήματος της
ύλης.
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Περίληψη

όποιο προσανατολισμό επιθυμεί, ενώ αυτή μπορεί και
αντανακλάται στη συμπεριφορά του. Η μάθηση συνιστά
μια πνευματική διαδικασία, ως απόρροια ενός
φαινομένου με πνευματικές και βιολογικές διαστάσεις.
Η μάθηση ως βιολογική διαδικασία, όπως επισημαίνει ο
Χαραλαμπόπουλος (2001), σχετίζεται με τους
ανθρώπους ενώ παρατηρείται ακόμα και στα ζώα,
εξαιτίας της συνήθειας από κάτι επαναλαμβανόμενο.
Σύμφωνα με τον Bigge (1990), στη μάθηση προσδίδεται
προσωπικός και ατομικός χαρακτήρας.
Οι αντικρουόμενες απόψεις από διάφορους
επιστημονικούς κλάδους (ψυχολογία, παιδαγωγική,
ιατρική κ.α.) και οι απόπειρες αποσαφήνισης του
φαινομένου της μάθησης, από μια διαφορετική
«φιλοσοφική» σκοπιά κάθε φορά, δε συνέβαλλαν ώστε
να διατυπωθεί ένας ορισμός (Τριλιανός, 1992). Δυο από
τους πιο ακριβείς ορισμούς που διατυπώθηκαν για τη
«μάθηση», όπως εμφανίζονται βιβλιογραφικά, είναι:
― «Μάθηση είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια
δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως
αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής» Kimble (1961).
― «Μάθηση είναι η διαδικασία που βοηθά τους
οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, σε
σύντομο χρονικό διάστημα και με μόνιμο τρόπο, ώστε η
ίδια η τροποποίηση ή αλλαγή, να μη χρειαστεί να συμβεί
κατ’ επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση» Gagne (1975).
Η συστηματικά οργανωμένη γνώση ως επακόλουθο
των διαφόρων ερευνών, κάνει αναφορά σε στάδια
μάθησης, σε επίπεδα μάθησης και σε παράγοντες
μάθησης. Συγκεκριμένα ο Φλουρής (2003) συνοψίζει
στις παρακάτω επιμέρους διαδικασίες (στάδια), που
υποθετικά πραγματοποιούνται στη διάρκεια της
μάθησης: α) διαδικασία στροφής της προσοχής –
επιλεκτική αντίληψη, β) διατήρηση στη βραχυπρόθεσμη
μνήμη, γ) κωδικοποίηση, δ) συγκέντρωση και
διαφύλαξη, ε) ανάκτηση, στ) γεννήτρια αντιδράσεων,
ζ) εκτέλεση, η) επανατροφοδότηση και θ) διαδικασίες
εκτελεστικού ελέγχου.
Σχετικά με τα επίπεδα μάθησης, ο Ματσαγγούρας
(1997) κάνει λόγο για μια ιεραρχία διαφορετικών ειδών
μάθησης, που κατακτώνται με διαφορετικές κατηγορίες
δεξιοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας ως εξής: 1ο
επίπεδο – Πληροφοριακό (κατώτατο επίπεδο), 2ο
επίπεδο – Οργανωτικό, 3ο επίπεδο – Αναλυτικό και 4ο
επίπεδο – Πραξιακό.

Σε μια «αβέβαιη» εποχή με διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, η γνώση αποτελεί βασικό εργαλείο για τον
σύγχρονο άνθρωπο. Όταν μάλιστα η κατάκτησή της,
συνδυάζεται με την τεχνολογική πρόοδο και το νέο ρεύμα,
που θέλει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να παρέχεται
ελεύθερα μέσω του διαδικτύου, τότε η εκπαίδευση είναι
ανοικτή και εξ’ αποστάσεως. Αντικείμενο της παρούσας
εργασίας είναι τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά
Μαθήματα (MOOCs – Massive Open Online Courses),
που πλέον έχουν εδραιωθεί ως η πιο διευρυμένη μορφή
ψηφιακής εκπαίδευση παγκοσμίως. Η αναφορά της
εργασίας σε σύγχρονες μορφές μάθησης μέσω των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
μεταξύ των οποίων και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
κρίνεται απαραίτητη και προηγείται της γνωριμίας με τα
MOOCs. Ειδικότερα, αναλύεται η ιδέα της σύλληψής
τους, περιγράφονται τα τρία διακριτά είδη τους και τα
βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης γίνεται
αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Σημαντικό κομμάτι της εργασίας, αποτελεί η παρουσίαση
των πιο δημοφιλών πρωτοβουλιών (πλατφόρμες) για την
παροχή των MOOCs (edX, Coursera, Udacity), η
σύγκριση μεταξύ τους και η διατύπωση γενικών
συμπερασμάτων, για το μέλλον των Μαζικών Ανοικτών
Διαδικτυακών Μαθημάτων στη σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα.

Λέξεις κλειδιά: MOOC, Ανοικτή Μάθηση, Εξ’
αποστάσεως Εκπαίδευση

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Η έννοια της «μάθησης»
Ο άνθρωπος αποτελεί οντότητα που χαρακτηρίζεται
από πνευματικό επίπεδο, δηλαδή διαθέτει πλήρη
αντίληψη και κατά συνέπεια, οδηγεί τη μάθηση προς
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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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1.3. Ο ρόλος του Διαδικτύου

Όσον αφορά τους παράγοντες της μάθησης, τα
στοιχεία εκείνα που την επηρεάζουν – που πηγάζουν είτε
από το «μαθητή» είτε από τη φύση του γνωστικού
αντικειμένου, είτε και από το εξωτερικό περιβάλλον –
ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Αυτό συνεπάγεται, ότι η
επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν και
σχετίζονται με τις διαφορές μάθησης που προκαλούν οι
προαναφερόμενοι παράγοντες, είναι κομβικής σημασίας
για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο η μάθηση όσο
και η διδασκαλία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ανάμεσά τους μια σχέση
αλληλεξάρτησης (Τριλιανός, 2003).

Το Διαδίκτυο (internet), ως μια από τις
σημαντικότερες πτυχές των ΤΠΕ και οι ανεξάντλητες
εφαρμογές του, δεν θα μπορούσαν να μην αφήσουν το
στίγμα τους στο χώρο της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης. Εφαρμογές όπως η εκπαίδευση από απόσταση,
η ηλεκτρονική τάξη, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα
ηλεκτρονικά βιβλία, είναι ενδεικτικά παραδείγματα των
δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει το Διαδίκτυο, για
πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση, όταν υπάρχουν
δυσκολίες για να γίνει αυτό με κάποιο εναλλακτικό
τρόπο. Η παραδοσιακή τάξη ως περιβάλλον, μπορεί να
μεταλλάσσεται πλέον σε μια «εικονική» τάξη, η οποία
δε δεσμεύει τον εκπαιδευόμενο χωρικά και χρονικά, ως
προς την πρόσβασή του σε αυτή.
Ο Παγκόσμιος Ιστός αναμφίβολα, παρέχει τη
δυνατότητα στο μαθητή για πρόσβαση σε ένα πλήθος
πηγών μάθησης και σε ελκυστικά προβαλλόμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα – ανεξαρτήτως τόπου και
χρόνου – συμβάλλοντας στην άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού, από τεχνολογική και ψηφιακή άποψη.
Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα που
παρατηρούνται, όπως για παράδειγμα η μείωση της
φυσικής επικοινωνίας, μεταξύ των συμμετεχόντων σε
ένα πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η
απουσία προσωπικής επαφής και κατ’ επέκταση της
γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του
προσώπου, αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της
επικοινωνίας και δεν θα πρέπει να λείπουν. Το γεγονός
επίσης, ότι είναι προαπαιτούμενο για τους μαθητές, να
γνωρίζουν στο μέγιστο τις λειτουργίες του παγκόσμιου
ιστού προκειμένου να εστιάσουν στο προς εκμάθηση
αντικείμενο, θα μπορούσε και αυτό να συμπεριληφθεί
στα μειονεκτήματα. Τέλος, ο εθισμός στο Διαδίκτυο,
που δύναται να αποπροσανατολίσει τους μαθητές από
τον αρχικό στόχο της μάθησης και τα οποιαδήποτε
τεχνικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν (π.χ.
αργή σύνδεση στο δίκτυο), αποτελούν επίσης αρνητικά
στοιχεία.

1.2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, το οποίο
επηρεάζει τη διαβίωσή μας στη σημερινή εποχή της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας», είναι ένα περιβάλλον
γεμάτο προκλήσεις, στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να
προσαρμοστεί, όντας όμως προετοιμασμένος με τα
κατάλληλα
γνωστικά
εφόδια.
Η
εκπαίδευση
διαδραματίζει κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο σε αυτό,
ειδικά μάλιστα, με την υιοθέτηση σύγχρονων μορφών
εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, ως εργαλείο
καθημερινής χρήσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Τα αποτελέσματα είναι φανερά προς το καλύτερο, αφού
η μάθηση είναι ενεργητική και ανακαλυπτική. Επιδίωξη
είναι η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και η
απόκτηση ικανοτήτων, για πρόσβαση σε πολλαπλές
πηγές πληροφόρησης.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η εξέλιξη της
τεχνολογίας και η χρήση υλικού υπολογιστή, συσκευών
αναπαραγωγής πολυμέσων και επικοινωνίας, αποτελεί
την «Εκπαιδευτική Τεχνολογία». Οι εφαρμογές της
σχετίζονται με την μαθησιακή διαδικασία, την
εκπαιδευτική έρευνα, την πληροφόρηση και την
αρχειοθέτηση όπως επίσης, την ταξινόμηση και
κωδικοποίηση της γνώσης (Ζευκιλής, 1989). Η
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων, κάνει τη μάθηση
περισσότερο δελεαστική μέσω εικόνων, ήχου και
κίνησης, μετατρέποντάς την σε παιχνίδι και
δημιουργώντας παράλληλα κίνητρα.
Στην περίπτωση που θα θέλαμε να οριοθετήσουμε,
όλα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με την «εκπαιδευτική
τεχνολογία», θα χρησιμοποιούσαμε απλά την ορολογία
«Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (αντί του
όρου «Πληροφορική») ή μόνο τα αρχικά «ΤΠΕ». Τα
τελευταία χρόνια, οι παραδοσιακές θεωρίες μάθησης
επηρέασαν αλλά κυρίως επηρεάστηκαν από τη ραγδαία
εξέλιξη των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης.
• Εξατομικευμένη διδασκαλία.
• Ταχύτατη διασπορά πληροφορίας, αξιόπιστη
μεταφορά και αποθήκευσή της.
• Προώθηση διερευνητικής και ανακαλυπτικής
εκπαιδευτικής μάθησης.
• Προσφέρουν δυνατότητα επανάληψης.

1.4. Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως
Η εξέλιξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
και ο κομβικός ρόλος σε αυτό, του Διαδικτύου,
δημιούργησε νέες προσδοκίες στον χώρο της
εκπαίδευσης. Η παρουσία πλέον του εκπαιδευτικού στην
αίθουσα διδασκαλίας, δεν είναι απαραίτητη, όχι μόνο
λόγω της χρήσης του Διαδικτύου, αλλά και λόγω της
αναβαθμισμένης τεχνολογίας των υπολογιστών, του
λογισμικού εφαρμογών και οτιδήποτε συμβάλλει στην
ανάδειξη μεθόδων μάθησης, όπου υπάρχει μια
«απόσταση» μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.
Αναφερόμαστε
προφανώς
στην
έννοια
της
«Εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως» ή Τηλεκπαίδευση, η
οποία σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2005), έχει
εμπλουτιστεί από τις ΤΠΕ και έχει εξελιχθεί σε σχέση με
το παρελθόν, ανοίγοντας «παράθυρα» σε νέους δρόμους
και σε καινοτόμες νέες εφαρμογές.
Η διατύπωση ενός ορισμού, ο οποίος να
αποσαφηνίζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – όπως
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2. MOOCs. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

φαίνεται από τη βιβλιογραφία – εξαρτάται από τις
εκπαιδευτικές τάσεις σε κάθε εποχή. Ενδεικτικά, ο
ορισμός των Portway & Lane (1994) εστιάζει στις δυο
διαστάσεις της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης: την εξ’
αποστάσεως διδασκαλία (σχετίζεται με το ρόλο του
διδάσκοντος) και την εξ’ αποστάσεως μάθηση
(σχετίζεται με το ρόλο του διδασκομένου).
Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε διδακτικές και μαθησιακές
καταστάσεις, κατά τις οποίες ο καθηγητής και ο
διδασκόμενος ή οι διδασκόμενοι, είναι απομακρυσμένοι
γεωγραφικά και ως εκ τούτου, η διδασκαλία του
μαθήματος βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο
υλικό (Keegan et al., 2005).
Η σύγχρονη και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση,
συνιστούν τις δυο εκδοχές στις οποίες μπορούμε να
διακρίνουμε την εκπαίδευση από απόσταση. Στη
σύγχρονη τηλεκπαίδευση, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και
ο μαθητής, βρίσκονται την ίδια χρονική στιγμή σε
σύνδεση μεταξύ τους (πραγματικός χρόνος) αλλά σε
διαφορετικό χώρο και τόπο. (π.χ. μέσω ενός λογισμικού
τηλεδιάσκεψης), με τον πρώτο να παραδίδει το μάθημα
και τον δεύτερο να παρακολουθεί. Στον αντίποδα, η
περισσότερο δημοφιλής και η πιο εύκολα υλοποιήσιμη
ως προς την εφαρμογή της για έναν αρχάριο, ασύγχρονη
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από μια
περιοδική και με χρονική καθυστέρηση αλληλεπίδραση,
εκπαιδευτικού και μαθητή. Δηλαδή τα δυο μέρη δε
βρίσκονται μόνο σε διαφορετικό τόπο, αλλά κυρίως ο
διδασκόμενος μπορεί να μαθαίνει και σε διαφορετικό
χρόνο, από τη διεξαγωγή της παράδοσης του μαθήματος.
Δεν ορίζονται χρονικοί περιορισμοί ως προς τις εργασίες
των μαθητών στα πλαίσια των μαθημάτων, ενώ επιπλέον
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, να μελετήσουν το
εκπαιδευτικό υλικό βάσει του προγράμματός τους. Το
περιβάλλον της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης, είναι ελεγχόμενο (απαιτείται πιστοποίηση
χρηστών) και συνδεδεμένο με πρόσωπα, τα οποία έχουν
σύνθετους ρόλους (π.χ. διαχειριστές, δημιουργοί
διδακτικών αντικειμένων, μαθητές κ.α.). Έτσι με έναν
οργανωμένο τρόπο (π.χ. θεματικά, ημερολογιακά κ.τ.λ.)
και προαιρετικά με χρήση κωδικού-κλειδί, κάποιος
μπορεί να εντοπίσει διαφορετικά είδη περιεχομένου (π.χ.
έγγραφα, κείμενα, ηλεκτρονικά βιβλία, πολυμέσα) και
να αναζητήσει, πληροφορίες σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, ότι το περιεχόμενο των διαθέσιμων
μαθημάτων «ανακυκλώνεται» (με την έννοια ότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ξανά) και οι απορίες, που τυχόν
υπάρχουν, να καταγραφούν στην ειδική βάση που
υπάρχει για το σκοπό αυτό.
Η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, ως μέθοδος για τη
μετάδοση γνώσης από απόσταση (είτε εξατομικευμένα
είτε βασιζόμενη σε ομάδες), γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση.
Βρίσκει εφαρμογή, από εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και από διάφορα
κέντρα επαγγελματικών σπουδών, σε μια χρονική
συγκυρία όπου οι ανάγκες για μάθηση (π.χ. στα πλαίσια
κύκλου σπουδών) ή για επαγγελματική κατάρτιση, που
θα συμβάλλει στην ένταξη του εκπαιδευόμενου στην
αγορά εργασίας, είναι αυξημένες.

2.1. Ανοικτή Εκπαίδευση
Ο σταδιακός εμπλουτισμός του συμβατικού
συστήματος εκπαίδευσης με σύγχρονα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, συνέβαλλε ώστε η εκπαίδευση να γίνει
προσιτή σε τμήματα του πληθυσμού, στα οποία μέχρι
τώρα είχε ελάχιστη ή καθόλου απήχηση. Επιπλέον,
αναπτύχθηκαν νέες μορφές εκπαίδευσης, όπως είναι η
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, που αποτελεί μια
«ανοικτή» εκπαιδευτική μέθοδο, διαφοροποιούμενη από
την παραδοσιακή διδασκαλία, παρέχοντας σε κάποιο
άτομο τη δυνατότητα μάθησης από την κατοικία του
μέσω του διαδικτύου. Με τον όρο «Ανοικτή
Εκπαίδευση» περιγράφονται οι διεργασίες που
επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να έχει ελεύθερη πρόσβαση
στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις κοινωνικοοικονομικές
καταστάσεις και την πρότερη εκπαιδευτική του εμπειρία
(Verduin & Clark, 1991).
Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ανοικτή
διαδικτυακή διδασκαλία, είναι ένα αξιοσημείωτο
γεγονός. Μια νεότευκτη τάση όμως στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση, είναι τα Μαζικά Ανοικτά
Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs – Massive Open
Online Courses), που αποτελούν καινοτομία, η οποία
εστιάζει πρωτίστως στην αναδιαμόρφωση της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παγκοσμίως.

2.2. Γνωριμία με τα MOOCs
Tο 2008, Καναδοί επιστήμονες παρουσίασαν για
πρώτη φορά τον όρο «MOOCs», για να περιγράψουν
την παροχή μέσω των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
ηλεκτρονικών μαθημάτων υψηλού επιπέδου, όπου θα
είχε πρόσβαση ο οποιοσδήποτε το επιθυμούσε. Σύμφωνα
με τους Yual & Powell (2013), με τον τρόπο αυτό τα
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα μείωναν το
κόστος
ανάπτυξης
τέτοιων
μαθημάτων
και
μακροπρόθεσμα, αυτό θα οδηγούσε σε αλλαγές
αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα
(MOOC), είναι με ή χωρίς χρέωση, «ένα μάθημα που
προσφέρεται σε μεγάλη κλίμακα, σε οποιονδήποτε
διαθέτει πρόσβαση στον ιστό. Το υλικό διδασκαλίας
περιλαμβάνει βίντεο, τεστ και ασκήσεις, παρέχονται
διαδραστικά φόρουμ συζήτησης τα οποία βοηθούν στο
χτίσιμο μιας κοινότητας με εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους» (Μπράιλας, 2013).
Βασική απαίτηση στα MOOCs, για κάθε
εκπαιδευόμενο που ενδιαφέρεται να συμμετέχει, είναι η
εγγραφή του στο επιθυμητό μάθημα. Η αναμονή για την
εγγραφή, μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα
μερικών εβδομάδων, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα
για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ίδια
αναμονή βρίσκονται και χιλιάδες άλλοι εκπαιδευόμενοι,
προκειμένου να υπάρχει μια χρονικά παράλληλη πορεία
εκπαίδευσης για όλους.
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Το επόμενο στάδιο, είναι η παρακολούθηση των
μαθημάτων που πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων από
το Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε
αυτές μέσω του προσωπικού του υπολογιστή. Αποτελεί
σύνηθες γεγονός, το πρόγραμμα υποστήριξης των
MOOCs να διακόπτει πολλές φορές τη διάλεξη,
θέτοντας ερωτήσεις στους χρήστες σχετικά με το
διδακτικό περιεχόμενο. Επιπλέον, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης της διδακτέας ύλης,
αξιοποιούνται κουίζ γνώσεων. Η εκπαιδευτική
αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ερωτήσεων
κλειστού τύπου, με αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε μέσω
ετεροαξιολόγησης μεταξύ των εκπαιδευομένων. Αξίζει
να τονιστεί, ότι πολλά MOOCs παρέχουν πιστοποιήσεις
ολοκλήρωσης, ως μια προσπάθεια ανάδειξης της
μάθησης που παρέχουν και όχι κανονικό πτυχίο, με
κάποιο κόστος ή δωρεάν.
Σε αντίθεση με τον συμβατικό τρόπο μάθησης μέσω
της παραδοσιακής διδασκαλίας, τα Μαζικά Ελεύθερα
Διαδικτυακά Μαθήματα δεν περιορίζουν τον
εκπαιδευόμενο, ως προς την αξιοποίηση του χρόνου του
και προπαντός, η συμμετοχή του είναι απόρροια της
δικής του θέλησης και μόνο, με στόχο την ικανοποίηση
προσωπικών του στόχων. Όπως υποστηρίζουν οι Yousef
et al. (2014), παρά τους χιλιάδες εγγεγραμμένους
χρήστες σε ένα MOOC και τον αρχικό ενθουσιασμό που
παρατηρείται, ελάχιστοι είναι αυτοί που τελικά
καταφέρνουν και ολοκληρώνουν το μάθημα (ποσοστό
λίγο πιο πάνω από 5% της αρχικής συμμετοχής), αφού
άλλωστε δε δεσμεύει κανείς τους συμμετέχοντες ως
προς αυτό. Το συγκεκριμένο στοιχείο, μπορεί να
θεωρηθεί και ως απειλή για την ομαλή εξέλιξη των
MOOCs, όπως και η τεράστια (αρχική) ζήτηση.
Ο Κουρτόπουλος και η ομάδα του (2012),
διαχωρίζουν τους χρήστες των MOOCs σε κατηγορίες,
βάσει της συχνότητας συμμετοχής τους σε αυτά. Έτσι
υπάρχουν οι περιστασιακοί, οι μετρίως ενεργοί και οι
ιδιαιτέρως ενεργοί χρήστες. Όπως επισημαίνεται, είναι
προφανές ότι ο εκπαιδευτικός είναι αδύνατον να ελέγξει
τον μεγάλο αυτό όγκο εκπαιδευομένων – για τον οποίο
είναι άγνωστοι – παρά μόνο να έχει πιθανώς κάποια
επικοινωνία μαζί τους, στις διαδικτυακές ομάδες
συζητήσεων. Η απήχηση των MOOCs με το πέρασμα
του χρόνου, σε κάθε περίπτωση βαίνει διαρκώς
αυξανόμενη, αντανακλώντας το ρεύμα προς παροχή
διαδικτυακής εκπαίδευσης.

είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση οργανισμών, που
παρέχουν μαθήματα MOOC από κοινού με κορυφαία
πανεπιστημιακά
ιδρύματα
(Καλογιαννάκης
&
Παπαδάκης, 2014).
Παράδειγμα τέτοιας πρωτοβουλίας, είναι η προσφορά
μαθημάτων από διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο του
Στάνφορντ το 2011. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου
(όχι το ίδρυμα) Sebastian Thrun, ξεκίνησε πιλοτικά το
μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη» μέσω διαδικτύου, με
τους εγγεγραμμένους χρήστες να ανέρχονται στα
160.000 άτομα, από 190 χώρες του κόσμου. Ως
επακόλουθο της επιτυχίας αυτής, δημιούργησε την
εκπαιδευτική πλατφόρμα Udacity. Την ίδια περίοδο, μια
ανάλογη απόπειρα γίνεται και από το MIT, οπότε και
δημιουργήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα με το
διακριτικό τίτλο MITx. Η συνεργασία όμως μετέπειτα,
του MIT με το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, συνετέλεσε
ώστε να αναπτυχθεί η πλατφόρμα edX (2012).
Το ίδιο έτος και με σκοπό την προσφορά μαθημάτων
μέσω διαδικτύου, ένας αριθμός πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων στην Αμερική, ίδρυσαν από κοινού μια Μη
Κυβερνητική Οργάνωση και παράλληλα εκπαιδευτικό
οργανισμό, την «Coursera». Με ένα σύνολο 1.9 εκ.
χρηστών από περίπου 200 χώρες να είναι εγγεγραμμένοι
και με τη συμμετοχή, 35 πανεπιστημίων από όλο τον
κόσμο, χαρακτηρίζεται ως το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο
στον πλανήτη.
Όπως είναι προφανές, τα MOOCs ως μια μορφή
εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
ακολουθούν
ένα
συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας. Διαπιστώνεται
όμως από τη βιβλιογραφία, ότι τα MOOCs
διαχωρίζονται από παιδαγωγική άποψη σε κατηγορίες,
βάσει κάποιων προσεγγίσεων, ως εξής:
― Connectivist MOOCs (cMOOCs): Πρόκειται για
την κατηγορία, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα
«network-based» Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά
Μαθήματα, που έχουν ως βάση τον Κοινωνικό Ιστό
(Web 2.0). Χρησιμοποιούνται δηλαδή τα κοινωνικά
δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter κ.α.), blogs και
ευρύτερα τεχνολογίες που στοχεύουν σε ένα
συλλογικό περιβάλλον μάθησης, με χρήση
κατανεμημένων μέσων. Η απόκτηση δεξιοτήτων
από τους εκπαιδευόμενους έρχεται σε δεύτερη
μοίρα, ενώ η γνώση «οικοδομείται» σταδιακά, μέσα
από τη συνεργασία ατόμων που έχουν κοινές ιδέες,
χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις από τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.
― Content-based MOOCs (xMOOCs): Τα πιο
δημοφιλή MOOCs ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
καθώς περιλαμβάνει εκείνα που διαθέτουν πλήθος
εγγραφών, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις διάσημων
πανεπιστημιακών καθηγητών, διαγωνίσματα με
ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, δίνοντας έμφαση στο
περιεχόμενό τους και στον τρόπο, με τον οποίο ο
εκπαιδευόμενος θα καταφέρει να το αφομοιώσει. Εν
αντιθέσει με τα cMOOCs, όπου η επικοινωνία
διεξάγεται μέσω των κοινωνικών δικτύων, στα
xMOOCs αυτό συμβαίνει εντός του συστήματος
διαχείρισης μάθησης του ΜOOC. Υπάρχουν και
εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα του

2.3. Ιστορική εξέλιξη και διάκριση των MOOCs
Το 2008 είναι μια ημερομηνία «σταθμός», αφού ο
Dave Cormier είναι τελικά αυτός που ανέφερε για πρώτη
φορά τον όρο ΜΟΟCs, σε μια ομιλία-περιγραφή ενός
«online» μαθήματος των G. Siemens και S. Downes, με
τον διακριτικό τίτλο «Κονεκτιβισμός και Συνδετική
Γνώση». Το επί πληρωμή αυτό μάθημα, αν και
σχεδιάστηκε για ελάχιστους φοιτητές που θα
συμμετείχαν προκειμένου να αποκτήσουν ένα
πιστοποιητικό σπουδών, ήταν ελεύθερης πρόσβασης, σε
σημείο τέτοιο που τελικά οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν
τα 2.200 άτομα. Η ευρεία αυτή αποδοχή των MOOCs,
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Πανεπιστημίου του Illinois στην πλατφόρμα
Coursera, που χρησιμοποιούν το «Scholar»
(info.cgscholar.com) ως «cloud» περιβάλλον
μάθησης. Τα MOOCs αυτού του τύπου,
ακολουθούν
τις
γνωστές
θεωρίες
του
συμπεριφορισμού (behaviorism) και κοινωνικού
εποικοδομητισμού (constructivism), με το γράμμα
«x» να χρησιμοποιείται για να τα διαφοροποιήσει
από τα cMOOCs (Σοφός Α. κ.α., 2015).
― Vocational MOOCs (vMOOCs): Πέρα από τις δυο
προαναφερθείσες βασικές προσεγγίσεις, μια ακόμα
κατηγορία είναι αυτή των «task-based» Μαζικών
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, τα οποία
σύμφωνα
με
τη
Lanes
(2012),
έχουν
προσανατολισμό προς την απόκτηση από τους
εκπαιδευόμενους, συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσω
της υλοποίησης εργασιών. Η δημιουργία μιας
κοινότητας μαθητών, εξακολουθεί να είναι
σημαντική για την ανταλλαγή γνώσεων και την
αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά
δεν
αποτελεί
πρώτη
προτεραιότητα.
Η
συγκεκριμένη κατηγορία, σκιαγραφεί τα MOOCs
που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση,
τα οποία συνδυάζονται με τεχνολογίες που θα
συνδράμουν στην καλλιέργεια των ανωτέρω
δεξιοτήτων (π.χ. λογισμικά προσομοίωσης).
Οι κατηγοριοποιήσεις για τα MOOCs, αναφορικά με
το παιδαγωγικό μοντέλο που ακολουθείται, δε
σταματούν στα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν.
Αντιθέτως, παρατηρούνται εξελίξεις στο θέμα αυτό, με
νεότερες προσεγγίσεις όπως είναι τα smMOOCs (small
MOOCs) για μικρό αριθμό συμμετεχόντων, τα
bMOOCs (hybrid MOOCs) για μικτή (εξ’ αποστάσεως
και συμβατική) διδασκαλία, τα aMOOCs (alpha
MOOCs) ως μια μίξη των cMOOCs και xMOOCs, τα
pMOOCs (project- based MOOCs), με μαθήματα βάσει
κάποιου οργανωμένου σχεδίου (Yousef et al., 2014).

μεγαλύτερο δίκτυο. Αυτό σημαίνει, ότι για να
συμμετέχει κάποιος αποτελεσματικά στο μάθημα,
θα πρέπει να ανακαλύψει ό ίδιος τρόπους για να το
επιτύχει, με επακόλουθο τη διατύπωση νέων
προτάσεων και τη συνύπαρξη ποικιλίας απόψεων.
 Υπέρ της Δια Βίου Συνεργατικής Μάθησης: Οι
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ένα MOOC, ως
απόρροια δικής τους επιλογής, δημιουργούν
κοινότητες εργαζόμενοι από τον προσωπικό τους
χώρο – με κοινό παρονομαστή το ίδιο το MOOC –
με τη διαφορά, ότι οι κοινότητες παραμένουν και
μετά την ολοκλήρωση του, ενισχύοντας την έννοια
της Δια Βίου Μάθησης.
Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, ότι τελικά ο ίδιος ο
εκπαιδευόμενος είναι ο κύριος υπεύθυνος της επιτυχίας
ή της αποτυχίας του, μέσα από τη συμμετοχή του σε ένα
MOOC, αποτελώντας το κυριότερο «στοιχείο» του.

2.5. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η εκπαίδευση μέσα από
τα MOOCs, εμφανίζει πλέον έναν πιο «δημοκρατικό»
και ανοικτό χαρακτήρα, καθώς κυριαρχεί η άποψη, ότι
αποδέκτες εκπαίδευσης θα πρέπει να τυγχάνουν όλοι,
χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί σε ένα μικρό ποσοστό
προνομιούχων. Αυτό έχει σαν συνέπεια, να λύνονται
προβλήματα όπως η διαφορετικότητα της γλώσσας, το
γνωστικό υπόβαθρο, οι κοινωνικοπολιτισμικοί κανόνες
συμπεριφοράς και οι διάφορες παγκόσμιες ανισότητες.
Βάσει όσων προαναφέρθηκαν παραπάνω, τα κυριότερα
πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση των MOOCs
συνοψίζονται ως εξής (MoocGuide wiki):
• Ένα MOOC, μπορεί να υλοποιηθεί με την ύπαρξη
απλά μιας διαδικτυακής σύνδεσης, χωρίς
περιορισμό στο χρόνο και την τοποθεσία.
• Η οργάνωση ενός MOOC, μπορεί να γίνει σε
οποιαδήποτε γλώσσα, ανάλογα με την ομάδα των
εκπαιδευομένων στους οποίους απευθύνεται.
• Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαδικτυακών
εργαλείων – είτε δημιουργία νέων, είτε αυτών που
είναι ήδη σε χρήση από τους συμμετέχοντες (π.χ.
μιας ιστοσελίδας) – που σχετίζονται με τη θεματική
περιοχή του μαθήματος.
• Η τάχιστη οργάνωση ενός MOOC, όσο δηλαδή
διαρκεί και η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε
αυτό, το καθιστά ιδιαίτερα ωφέλιμο σε περιπτώσεις
μαθημάτων που έχουν προτεραιότητα (π.χ. μάθημα
πρώτων βοηθειών).
• Δεν υπάρχει υποχρέωση από τους εκπαιδευόμενους,
να εκπονούν εργασίες ή να συμμετέχουν σε
διαδικασία εξετάσεων, δηλαδή η μάθηση έχει
λαμβάνει ανεπίσημο χαρακτήρα.
• Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο MOOC, έχουν
απευθείας πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό.
• Η λήψη πιστοποίησης μέσω ενός MOOC, δεν θα
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αρκεί η έκφραση
της επιθυμίας για γνώση.
Παρά την ταχεία ανάπτυξη των MOOCs, δεν έλλειψε
η επιφυλακτικότητα πολλών ακαδημαϊκών, λόγω της

2.4. Χαρακτηριστικά των MOOCs
Οι ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές και ορισμοί που
έχουν δοθεί, δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού των
κυριότερων χαρακτηριστικών τους. Η Ουασίτσα (2012),
συνοψίζει:
 Ανοικτά (Open): Η ελεύθερη και η χωρίς
υποχρέωση
πληρωμής,
πρόσβαση
κάθε
ενδιαφερόμενου στο ψηφιακό διδακτικό υλικό των
MOOCs, η διανομή του υφιστάμενου αλλά και του
νέου διδακτικού υλικού που θα προκύψει, από τη
συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε δραστηριότητες.
 Συμμετοχικά (Participatory): Η εμπλοκή των
εκπαιδευομένων, με το υπάρχον διδακτικό και με το
νέο
(από
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες)
περιεχόμενο και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση,
οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας,
με ενεργή-καθολική συμμετοχή.
 Κατανεμημένα (Distributed): Το ψηφιακό
διδακτικό υλικό, βρίσκεται διασκορπισμένο σε
πολλά μέρη του διαδικτύου (π.χ. Forums, κοινωνικά
δίκτυα, blogs κ.α.), τα οποία συνδέονται σε ένα
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έκδηλης ανησυχίας τους, για την πιθανότητα
αντικατάστασης της συμβατικής διδασκαλίας από αυτά.
Διάχυτος ήταν επίσης ο φόβος τους, για την
αντικατάσταση των ιδίων από χαμηλότερου επιπέδου
προσωπικό (π.χ. βοηθοί κ.α.). Αιτία προβληματισμού,
είναι και η πιθανότητα κατάργησης της δωρεάν παροχής
των MOOCs, αφού υπάρχει ήδη ένα «κρυφό» κόστος το
οποίο προς το παρόν, επωμίζεται από τα τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς να μετακυλήσει στους
συμμετέχοντες χρήστες (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης,
2014). Σε γενικές γραμμές, τα μειονεκτήματα που
αναδύονται ως επακόλουθο της αξιοποίησης των
ΜOOCs, φαίνονται παρακάτω:
• Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που
προσφέρουν
τα
MOOCs,
τίθενται
υπό
αμφισβήτηση, αφενός λόγω χαμηλού ποσοστού
(10%) ενεργητικής συμμετοχής (Rodriguez,2012),
αφετέρου λόγω υψηλού ποσοστού εγκατάλειψης
των μαθημάτων, που ξεπέρασε το 80% για την
πλατφόρμα edX (Meyer, 2012).
• Χρήση εκπαιδευτικού υλικού, για το οποίο δεν
διασφαλίζονται
δικαιώματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας των δημιουργών.
• Η εγκυρότητα των πιστοποιητικών από την
ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ΜΟΟCs,
βρίσκεται υπό ένα καθεστώς αμφισβήτησης.
• Παρατηρείται έλλειψη καθοδήγησης, των χιλιάδων
εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε ένα MOOC,
αφού λόγω της αυτονομίας που τα χαρακτηρίζει,
είναι δύσκολη η προσέγγιση από την πλευρά των
διδασκόντων. Το γεγονός αυτό, συντελεί στην
υποβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών.
• Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων, με την
τεχνολογία των υπολογιστών και η ευχέρεια χρήσης
του διαδικτύου και των εφαρμογών του, είναι
προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή σε ένα MOOC.
• Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται έτοιμο και
μικρής έκτασης ψηφιακό υλικό, σε αντίθεση με
αυτό που οι ίδιοι μπορούν να αναζητήσουν, μέσω
της διαδικασίας παρακολούθησης ενός μαθήματος.
• Η μάθηση και οι επιθυμητοί στόχοι που θα
ικανοποιηθούν
μέσω
αυτής,
εξαρτώνται
αποκλειστικά από τους εκπαιδευόμενους και δεν
καθορίζονται επίσημα, από κάποιο πανεπιστημιακό
ίδρυμα.

πανεπιστημιακά ιδρύματα, (β) σε αυτά που το διαθέσιμο
διδακτικό υλικό τους, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

3.1. Η πλατφόρμα edX
Η εντελώς δωρεάν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, που
αποτελεί ένα όραμα για τα MOOCs, αντανακλάται στην
διαδικτυακή πλατφόρμα edX, η οποία δεν έχει σκοπό το
κέρδος. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εταιρική
συνύπαρξη από το 2012, με ιδρυτές το Τεχνολογικό
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MΙΤ) και το
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, με απώτερο σκοπό, την
παροχή ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων και τη
δυνατότητα προσθήκης εκπαιδευτικού περιεχομένου,
από άλλα πανεπιστήμια που επιθυμούν να συμμετέχουν.
Έτσι στην κοινή αυτή προσπάθεια, προστέθηκαν
αργότερα και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το UC
Berkeley, το Πανεπιστήμιο του Τέξας και το
Πανεπιστήμιο του Κουϊνσλαντ από την Αυστραλία
(edX, 2017). Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας
απονέμονται τριών ειδών πιστοποιητικά: Honor Code,
ID Verified και XSeries Certificates. Όπως αναφέρουν οι
Καλογιαννάκης και Παπαδάκης (2014), τα πρώτα
διατίθενται σε όλα τα μαθήματα, ενώ για αποκτήσει
κάποιος εκπαιδευόμενος πιστοποίηση XSeries, θα
πρέπει να έχει επιτυχή ολοκλήρωση σε μια ομάδα
μαθημάτων (π.χ. στη Φυσική).
Η ανάγκη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να
κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο κατακτάται η μάθηση
από τους εγγεγραμμένους στα MOOCs χρήστες,
υπενθυμίζεται ότι είναι σημαντική. Η πλατφόρμα edX,
πρώτη από οποιαδήποτε άλλη υιοθέτησε αυτή τη λογική,
ώστε να επιτευχθεί μια περισσότερο στενή προσέγγιση
με τους εκπαιδευόμενους και οι διδακτικές πρακτικές, να
ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα του καθενός. Δεν
είναι τυχαία λοιπόν, η μεγάλη υποστήριξη που υπάρχει
για τα MOOCs της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η οποία
αποτυπώνεται στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο χρόνος υλοποίησης ενός κύκλου μαθημάτων,
μπορεί να αγγίξει και τις δώδεκα (12) εβδομάδες, με τον
εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί το μάθημα με
ασύγχρονο τρόπο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Υπάρχει περίπτωση, ένα μάθημα να πραγματοποιηθεί
και με σύγχρονο τρόπο (π.χ. μέσω ζωντανής
διαδικτυακής μετάδοσης), οπότε να απαιτηθεί κατά
προτίμηση, οι εκπαιδευόμενοι να το παρακολουθήσουν
κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ως γνωστό, αρχικά ο
εκπαιδευόμενος εγγράφεται στην πλατφόρμα και
κατόπιν, επιλέγει το επιθυμητό μάθημα. Οι βασικές
πληροφορίες που αφορούν το χρονικό διάστημα της
παρακολούθησης του MOOC, το βαθμό δυσκολίας, τη
γλώσσα των διδακτικών διαλέξεων, την περιγραφή του
μαθήματος και φυσικά το κόστος συμμετοχής, είναι
απαραίτητες για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.
Η απόφαση για τη λήψη πιστοποιητικού
παρακολούθησης, με τη λήξη του κύκλου των
μαθημάτων, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο
εκπαιδευόμενο, ο οποίος θα πρέπει να το δηλώσει πριν
από την έναρξη. Η λήψη της πιστοποίησης τονίζεται, ότι

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ MOOCs
Η ανάπτυξη και η υποστήριξη των MOOCs,
εστιάζεται στις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, οι
οποίες μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητες (π.χ. μιας
εταιρίας) είτε ανοικτού κώδικα, έχοντας αναπτυχθεί από
ένα φορέα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην παρούσα
ενότητα θα περιγραφούν οι κυριότερες MOOC
πλατφόρμες (edX, Coursera, Udacity), με επισήμανση
των χαρακτηριστικών τους.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι από την εμφάνιση
τους (2008) μέχρι τις μέρες μας, τα MOOCs
διακρίνονται: (α) σε αυτά που συγκλίνουν σε θεματικές
περιοχές χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με
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δεν ισοδυναμεί με ακαδημαϊκό πτυχίο αλλά με βεβαίωση
παρακολούθησης σεμιναρίου, το οποίο θα μπορούσε να
προστεθεί σε ένα βιογραφικό. Επίσης θα πρέπει να
αναφερθεί, ότι για τη λήψη κάποιων πιστοποιητικών,
μπορεί να υπάρξει κάποια χρέωση.
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό σε κάθε MOOC
– εννοείται ισχύει και για την πλατφόρμα edX – είναι η
γνωριμία με τους διδάσκοντες, οι οποίοι σε
προσυμφωνημένες ώρες με το πέρας των διαλέξεων,
απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες των
εκπαιδευομένων. Ένας κύκλος μαθημάτων στα MOOCs,
περιλαμβάνει είτε διάλεξη μέσω βίντεο διάρκειας λίγων
λεπτών, είτε τμήματα ηλεκτρονικών βιβλίων που δεν
προορίζονται όμως για αποθήκευση από τον
εκπαιδευόμενο, λόγω δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας. Για τις ανάγκες κάποιου μαθήματος στην
edX, είναι εφικτή η χρήση ειδικού λογισμικού.
Όπως συμβαίνει και με την παραδοσιακή διδασκαλία,
οι εκπαιδευόμενοι υλοποιούν ασκήσεις, τις οποίες
αναρτούν ως εργασίες στην διαδικτυακή πλατφόρμα
edX, με τη διαφορά, ότι δεν αξιολογούνται από τον
διδάσκοντα αλλά από τους άλλους εγγεγραμμένους
χρήστες στο MOOC (peer-to-peer), ακολουθώντας μια
ρούμπρικα αξιολόγησης. Για την επιβεβαίωση της
κατανόησης του μαθήματος, υπάρχουν ερωτήσεις
κλειστού τύπου ως αυτοαξιολόγηση, ενώ για τον έλεγχο
της επίδοσης, υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία στην
πλατφόρμα που ενημερώνει για την πρόοδο.

ηλεκτρονικών σημειώσεων), την αξιολόγηση και τη
λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Άρα δεν
κρίνεται αναγκαίο, να τα περιγράψουμε ξανά. Η κύρια
διαφορά τους όμως, έγκειται στον κερδοσκοπικό
χαρακτήρα της πλατφόρμας Coursera, έναντι της edX.

3.3. Η πλατφόρμα Udacity
Στα MOOCs αυτής της πλατφόρμας, το εκπαιδευτικό
ψηφιακό περιεχόμενο δεν προέκυψε από τη συνεργασία
με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά ήταν διαθέσιμο
ανεξάρτητα. Παρόλα ταύτα, κατάφερε να γίνει αποδεκτό
από πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, κυρίως
Πληροφορικής. Η Udacity, σε σχέση με όσα έχουμε
αναφέρει μέχρι στιγμής για τον χαρακτήρα κάθε
πλατφόρμας, έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αποτελεί
την τρίτη δημοφιλή πλατφόρμα, με χρηματοδότηση από
τον ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει έντεκα κατηγορίες
μαθημάτων και ο εκπαιδευόμενος, με την ολοκλήρωση
τους μπορεί να λάβει μια πιστοποίηση (Udacity, 2017).
Η πλατφόρμα Udacity, παρά το γεγονός ότι
προσομοιάζει (ως προς το περιεχόμενο δεν υποστηρίζει
μόνο τη χρήση λογισμικού) με τις προαναφερθείσες
πλατφόρμες λειτουργικά και από άποψη διάρθρωσης,
διακρίνει τα μαθήματα που προσφέρει σε τρεις
κατηγορίες. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε εκπαιδευόμενος
μπορεί να δουλεύει με το δικό του ρυθμό. Οι κατηγορίες
είναι οι εξής : (α) Αρχάριος (Beginner), (β) Ενδιάμεσος
(Intermediate) και (γ) Προχωρημένος (Advanced)

3.2. Η πλατφόρμα Coursera

3.4. Συγκρίσεις

Μια επιχειρηματική κίνηση που έμελε να αποτελέσει
σταθμό στην ανοικτή διαδικτυακή εκπαίδευση, είναι η
πλατφόρμα «Coursera». Εκτός από εκπαιδευτικός
οργανισμός, τυγχάνει – έναντι άλλων παρόμοιων
πρωτοβουλιών – να αποτελεί προαναφέρθηκε σε
προηγούμενη υποενότητα, μια Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.). Ο χαρακτήρας της είναι
κερδοσκοπικός, αφού για τη σύστασή της δέχθηκε
χρηματοδότηση από πολλούς επενδυτές. H αρχή έγινε το
2012 από το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ στη
συνέχεια ένα σύνολο πανεπιστημίων από διάφορες
χώρες του κόσμου (Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, του
Πίτσμπουργκ, της Μελβούρνης κ.α.), συνενώθηκαν, με
κατάληξη τη δημιουργία ενός μεγαθηρίου στο χώρο της
online εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία της εταιρίας, είναι
εκπαίδευση προσιτή σε όλους και όχι στους λίγους,
προσφέροντας γνωστικό όφελος στους χρήστες της και
κατ’ επέκταση, βελτίωση της ζωής των κοινωνιών στις
οποίες διαβιούν (Coursera, 2017).
Οι
Καλογιαννάκης
&
Παπαδάκης
(2014),
υποστηρίζουν
ότι
κάποια
πανεπιστήμια
που
συνεργάζονται με την πλατφόρμα Coursera, παρέχουν
πρόσθετες εργασίες και δίνουν τη δυνατότητα
απόκτησης επίσημου πιστοποιητικού με συνδρομή.
Η «Coursera» όπως και η πλατφόρμα edX,
λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο όσον αφορά το
διαδικαστικό κομμάτι, από την εγγραφή κάποιου χρήστη
μέχρι την παρακολούθηση ενός ή ταυτόχρονα
περισσότερων MOOC (μέσω βίντεο-διαλέξεων ή

Σε όλες τις πλατφόρμες προσφέρονται ηλεκτρονικές
σημειώσεις για τις διαλέξεις των μαθημάτων, βίντεοδιαλέξεις και κατά συνέπεια εκπαιδευτικά βίντεο που
εντάσσονται σε αυτές, διάφορα online κουίζ για την
εξακρίβωση της κατανόησης του μαθήματος και
προτεινόμενες ασκήσεις, ως εργασία που θα αναρτηθεί
σε αυτές. Είναι βέβαια πιθανό, να υπάρξει πρόσθετο
υλικό (π.χ. κάποιος κώδικας προγραμματισμού, μια
προσομοίωση κ.τ.λ.), ώστε να συνδράμει στην πιο
ολοκληρωμένη κάλυψη – σε γνωστικό επίπεδο – του
μαθήματος. Στις πλατφόρμες edX και Coursera
παρατηρείται ένα προτέρημα, καθώς προσφέρεται
επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης λογισμικών στα πλαίσια
ενός MOOC, σε αντίθεση με την Udacity.
Μια σύγκριση που θα μπορούσε να γίνει, σχετίζεται
με το χαρακτήρα των MOOCs από οικονομική άποψη,
την προσβασιμότητά τους και από την διαθεσιμότητα
πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, που θα έδινε μια
ώθηση στους εκπαιδευόμενους. Οι Καλογιαννάκης &
Παπαδάκης (2014), συνοψίζουν τις σημαντικότερες
διαφορές στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Σύγκριση στις πλατφόρμες των MOOCs
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σημαίνει, ότι πρέπει να βρεθούν κίνητρα, ώστε τα
MOOCs να αντιμετωπίζονται με αφοσίωση. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικός,
καθώς πρέπει να παρέχει στον μελλοντικό συμμετέχοντα
των MOOCs, τα εχέγγυα ώστε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της δια βίου εκπαίδευσης.
Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα,
δείχνουν στην πράξη την ανάγκη για κάτι καινούργιο.
Διαφαίνεται κυρίως η ανάγκη, η μέχρι τώρα
παραδοσιακή και άρρηκτη σχέση διδάσκοντος και
διδασκομένου, να πάψει να υφίσταται. Σε μια εποχή
όπως αυτή, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, η
εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων «σπρώχνουν»
τον εκπαιδευτικό από το προσκήνιο (δεν απαιτούν τη
φυσική του παρουσία), δημιουργώντας την ανάγκη της
Δια Βίου Μάθησης. Το βέβαιο είναι ότι στο μέλλον, τα
MOOCs θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης
ως προς αυτό.

Οι τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συγκλίνουν
προς την «ανοικτή» ψηφιακή εκπαίδευση, η οποία
εξελίσσεται συνεχώς και προκαλεί διφορούμενες
απόψεις. Από τη μια πλευρά, η ευκαιρία που έχει ο
σύγχρονος άνθρωπος να επενδύσει σε πρόσθετη
μόρφωση για τον ίδιο, με έναν καινοτόμο τρόπο, ενώ
από την άλλη πλευρά, η τήρηση μιας απόστασης κυρίως
από το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εκφράζει
ενστάσεις μη αποδεχόμενο τις ψηφιακές πλατφόρμες
εκπαίδευσης, τις οποίες θεωρεί ακατάλληλες. Τα
συστήματα διαχείρισης ποιότητας, θα μπορούσαν να
αποτελέσουν μια μελλοντική λύση για την άρση αυτών
των επιφυλάξεων, αφού μέσα από συνεχείς ελέγχους, θα
υπήρχε η διαβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των
πλατφορμών ως εκπαιδευτικό μέσο, ώστε τα MOOCs να
τύχουν ευρείας αποδοχής. Τα πιο πολλά ακαδημαϊκά
ιδρύματα πάντως, εγκρίνουν τα MOOCS, στα οποία
συμμετέχουν ως διαμορφωτές του περιεχομένου τους.
Ο ενθουσιασμός από τη μετάβαση στη διαδικτυακή
εκπαίδευση και στα MOOCs, δε φαίνεται ικανός να
κρύψει διάφορα ζητήματα που βγήκαν στην επιφάνεια,
όπως είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας των
εκπαιδευτικών (απέναντι σε ένα δυσανάλογο κατ’
αντιστοιχία πλήθος εκπαιδευομένων), το πρόβλημα της
«αντιγραφής», ζητήματα που αφορούν το σύνολο των
δαπανών για την οργάνωση τέτοιων μαθημάτων,
ζητήματα διαχείρισης του χρόνου του εκπαιδευτικού και
προσαρμογής (διδασκόντων και διδασκομένων), σε μια
εντελώς καινούρια φιλοσοφία ως προς τον τρόπο
μάθησης. Όλα αυτά, πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
απώτερο μέλλον, για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η
προσπάθεια που γίνεται μέσω των ανοικτών μαθημάτων,
για μια «στροφή» στην εκπαίδευση.
Τα MOOCs αποτελούν μια πρόκληση, αφού
επιτρέπουν τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών
κοινοτήτων, γεγονός που παράγει πρόσθετη αξία με την
εμπλοκή πολλών ανθρώπων στην εκπαιδευτική πράξη.
Κάποιοι θεωρούν, ότι η διασύνδεση όλων αυτών των
ανθρώπων, μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά «στην
καταστολή της ατομικής έκφρασης, μέσα από μια
αυστηρή γραφειοκρατική οργάνωση η οποία θα
καταπνίγει τη διαφοροποίηση στο βωμό μιας αφόρητης
τυποποίησης». Οι ένθερμοι υποστηρικτές αντίθετα,
τονίζουν ότι «θα προσφέρουν ένα παράθυρο γνώσης και
μάθησης, μια μοναδική δυνατότητα εκπαίδευσης, σε
όσους στερούνται τέτοιων ευκαιριών, λόγω της
κοινωνικο-οικονομικής τους θέσης» (Μπράιλας, 2013).
Ο Μητακίδης (2007) επισημαίνει, ότι η έλευση των
MOOCs καθεαυτή, δεν πρόκειται να επηρεάσει το
μέλλον της εκπαίδευσης. Αυτό θα εξαρτηθεί όπως
υποστηρίζει, από τον τρόπο που οι άνθρωποι θα
αντιδράσουν σε αυτή την πρόκληση. Μέχρι στιγμής, τα
ποσοστά εγκατάλειψης και μη ολοκλήρωσης των
προγραμματισμένων μαθημάτων που παρατηρούνται
στα MOOCs, θα τολμήσουμε να πούμε ότι
αποδεικνύουν απλώς έναν υπερβάλλων ζήλο, όπως
φαίνεται από την αθρόα και χωρίς δεσμεύσεις αρχική
συμμετοχή των υποψηφίων εκπαιδευομένων. Αυτό
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Περίληψη

παγκόσμιο σύστημα Περιβάλλον – Οικονομία –
Κοινωνία συνυπολογίζοντας τα τρία και επιδιώκοντας
μακροπρόθεσμη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας
ζωής του ανθρώπου. Η Αειφόρος Ανάπτυξη όμως για να
επιτευχθεί απαιτεί μια παγκόσμια επανάσταση στον
τρόπο σκέψης και δράσης των πολιτών. Απαιτεί την
ανάπτυξη σεβασμού, κριτικής και συστημικής σκέψης,
συμμετοχής και ενδιαφέροντος, την ενστάλαξη ηθικών
αξιών καθώς και σημαντικές δεξιότητες λύσης
προβλήματος,
αναστοχασμού
και
αξιολόγησης.
Απαιτείται επίσης συνεργασία και συντονισμένες
δράσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και με τη συμμετοχή και συνεργασία του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των πολιτών
(Μητούλα, Αστάρα, & Καλδής, 2008).
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα
πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (ΕΠΠαιΚ) της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής
και
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(ΑΣΠαιΤΕ). Ο σκοπός της είναι η μελέτη της
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας και
Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Στο ερευνητικό κομάτι, παρουσιάζονται και μελετώνται
τα κριτήρια - δείκτες που συμβάλλουν στην Αειφόρο
Ανάπτυξη ενός τόπου με συγκέντρωση πληροφοριών,
επιλογή και υπολογισμό σημαντικών περιβαλλοντικών,
οικονομικών και κοινωνικών δεικτών με τη χρήση μιας
ιστοεξερεύνησης. Στη συνέχεια, προτείνεται ένα
μοντέλο - εκπαιδευτικό λογισμικό, με τη χρήση του
οποίου θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης (π.χ. για την περιοχή του Άργους), καθώς
και προβολή της εξέλιξης στο μέλλον. Ένα από τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα
εργασία είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρώνεται στον
τρόπο εφαρμογής της και όχι στον ορισμό της και μόνο.
Επιπρόσθετα, αν και έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος
αριθμός πακέτων εκπαιδευτικού υλικού για την Π.Ε.
στον Ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς, ελάχιστα είναι
αυτά όπου εμπεριέχουν ιστοεξερευνήσεις ή κάνουν και
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Η έρευνά μας αυτή
έρχεται να συμβάλλει σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης
και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι άμεσα
συνυφασμένη με την οικονομική και κοινωνική ευημερία.
Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η Αειφόρος
Ανάπτυξη με τη φιλοσοφία που προτείνει σε κάθε
ανθρώπινη δραστηριότητα. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη
η καθιέρωση της Αειφόρου Ανάπτυξης στην εκπαίδευση.
Σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, είναι δυνατό να
υποστηρίξουν την καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης, τη
διδασκαλία αξιών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων. Η παρούσα
εργασία μελετά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο, βασισμένο σε
μια ιστοεξερεύνηση, το οποίο κάνει χρήση ενός
εκπαιδευτικού λογισμικού.

Λέξεις κλειδιά: Αειφόρος Ανάπτυξης, Διδασκαλία
Αειφόρου Ανάπτυξης, Ιστοεξερεύνηση, ΤΠΕ,
Εκπαιδευτικό Σενάριο.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) και η
περιβαλλοντική εκπαίδευση κατέχουν πλέον σημαντική
θέση στα νέα αναλυτικά προγράμματα. Η ευρύτερη
επιδίωξη βέβαια, είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
να είναι συμβατή και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
και στο ζητούμενο της ΕΑΑ, που σε ότι αφορά τη
σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται
στο να καταστήσει το σχολείο κοινότητα μάθησης για
την ανάπτυξη και εδραίωση μιας νέας περιβαλλοντικής
κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που θα επιτρέπει σε
όλους τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία να
ζουν κατά τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό, στη
βάση της αειφορίας (Κάτζη, Χρ., Ζαχαρίου, Αρ., 2013,
σελ. 6)
Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι το είδος της ανάπτυξης η
οποία υπόσχεται να επαναφέρει την ισορροπία στο
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.

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το
1987 από την έκθεση Bruntland ως “το είδος της
ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος

© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

82

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες”. Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) συνιστά ένα
διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, στα πλαίσια
του οποίου συνυπολογίζονται και βρίσκονται σε αρμονία
το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία
αποσκοπώντας στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου
ποιότητας ζωής. Οι τρείς συνιστώσες της ΑΑ
συνυφαίνονται,
αλληλοεξαρτώνται
και
αλληλοεπηρεάζονται. Για παράδειγμα, μια κοινωνία η
οποία ευημερεί στηρίζεται σε ένα υγιές περιβάλλον για
την παραγωγή τροφίμων και καθαρό νερό και
χρησιμοποιεί με σύνεση τους φυσικούς πόρους που είναι
απαραίτητοι για τη διαβίωση των πολιτών.
Την ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον και τα
φυσικά οικοσυστήματα εκφράζει ένας δεύτερος ορισμός
που έχει αποδοθεί στην έννοια της ΑΑ: «Αειφόρο
θεωρείται το είδος εκείνο της ανάπτυξης που δεν
υπερβαίνει τα όρια της φέρουσας ικανότητας των
οικοσυστημάτων που στηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη».
Ο ορισμός που δίνεται στην έκθεση Bruntland αφορά
στη διαγενεακή αλληλεγγύη ενώ ο δεύτερος ορισμός
αφορά στην αλληλεγγύη με τα φυσικά οικοσυστήματα
και το περιβάλλον (Φλογαΐτη, Ε., 2006).

και εξάλειψη μη αειφορικών μοτίβων παραγωγής
και κατανάλωσης και προωθήσης κατάλληλων
πολιτικών,
• Ο ρόλος των γυναικών στη διαχείριση και την
ανάπτυξη,
• Η σημασία της ειρήνης στην ανάπτυξη και η
προστασία τους περιβάλλοντος.

Γράφημα 1: Η οδός προς την αειφορία
(πηγή: Κάτζη, Χρ., Ζαχαρίου, Αρ., 2013, σελ. 19)

2.1. Οι αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ)

2.2. Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στα πλαίσια της εξέτασης της έννοιας της ΑΑ πρέπει
να συνεξετάζονται και οι τρείς πυλώνες της: περιβάλλον,
κοινωνία και οικονομία σε συνάρτηση και με τη
διάσταση του πολιτισμού. Λόγω του ότι η ΑΑ έχει
τοπικό χαρακτήρα στον τρόπο και την ένταση με την
οποία προσεγγίζει της διαστάσεις της, η μορφή που
παίρνει διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή
(UNESCO 2012). Παρόλα αυτά οι αρχές που τη διέπουν
είναι ευρέως αποδεκτές και αφορούν γενικές έννοιες
όπως τα ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση σε φυσικούς
πόρους ανάμεσα στις γενεές, ισότητα ανάμεσα στα
φύλα, ειρήνη, μείωση της φτώχιας, προστασία,
διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος,
προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων και
κοινωνική δικαιοσύνη. Η διακήρυξη του Ριο, η οποία
συντάχθηκε στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης του Ριο
(Earth Summit, 1992) αναφέρει 27 αρχές ανάμεσα στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται:
• Το δικαίωμα του ανθρώπου για μια υγιή και
παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση,
• Το ισότιμο δικαίωμα ανάπτυξης ανάμεσα στις
παρούσες και τις μελλοντικές γενεές,
• Η εξαφάνιση της φτώχιας και γεφύρωση των
μεγάλων διαφορών στην ποιότητα ζωής που
παρατηρούνται στον κόσμο,
• Η προστασία του περιβάλλοντος ως άρρηκτο
μέρος της συνολικής διαδικασίας της ανάπτυξης,
• Η ανάληψη διεθνών δράσεων για το περιβάλλον
και την ανάπτυξη οι οποίες να ανταποκρίνονται
στα συμφέροντα και τις ανάγκες όλων των
χωρών,
• Η επίτευξη της αειφορίας και της υψηλών
προδιαγραφών ποιότητας ζωής, μέσα από
συλλογικές δράσεις όλων των χωρών για μείωση

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο για την
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης καθώς αναμένεται να
ενισχύσει την ικανότητα των μελλοντικών πολιτών και
ηγετών να βρίσκουν λύσεις και νέες οδούς που να
οδηγούν σε ένα καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον.
Δυστυχώς η τρέχουσα συλλογική δεξαμενή ανθρώπινης
γνώσης, δεξιοτήτων και εμπειριών δεν περιέχει τις
λύσεις για τα πρωτοφανή παγκόσμια περιβαλλοντικά,
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και η
εκπαίδευση αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στην προώθηση ενός αειφορικού μέλλοντος
(UNESCO 2012). Έτσι η ΕΑΑ αποτελεί εκπαίδευση
αλλαγής, εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε μια
κοινωνική αναδιαμόρφωση με γνώμονα τις αρχές της
ΑΑ. Για την επίτευξη της αειφόρου κοινωνίας οι
αλλαγές ξεκινούν από μέσα από το σχολείο και
καλύπτουν την ανάπτυξη της πολιτικής της σχολικής
μονάδας,
την
υλοποίηση
των
αναλυτικών
προγραμμάτων, τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,
την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και την
αξιολόγηση. Οι δράσεις επεκτείνονται και στην τοπική
κοινότητα διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ανάμεσα
στην τυπική εκπαίδευση και την αφύπνιση του κοινού
για ένα αειφόρο μέλλον.
Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (1998), οι βασικότερες
επιδιώξεις τις οποίες θέτει η ΕΑΑ, καλύπτονται από τα
παρακάτω πέντε επίπεδα στόχων:
• καλλιέργεια γνώσεων σε σχέση με ζητήματα
περιβάλλοντος και ΑΑ και η ενίσχυση του
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, πολιτικού και
κοινωνικού γραμματισμού.
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ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τα τοπικά και
παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη
«Χάρτα του Βελιγραδίου», θα πρέπει να εργαστεί προς
τη δημιουργία ατόμων τα οποία θα ενημερώνονται και
θα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα προβλήματά
του αλλά ταυτόχρονα θα είναι εξοπλισμένα με τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις έτσι ώστε
να μπορούν να εργαστούν για την επίλυση των
τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και την
πρόληψη νέων (UNESCO-UNEP, 1976). Για να
μπορούν να το πράξουν οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να
έρθουν σε επαφή με πληθώρα πληροφοριών και
δεδομένων που σχετίζονται με ζητήματα περιβάλλοντος
και αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα από την αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές/τριες
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες
αναζήτησης, επεξεργασίας, σύνθεσης και αξιολόγησης
πληροφοριών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Σύμφωνα με τους Paas & Creech (2008), οι ΤΠΕ
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
ΕΑΑ μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε σχετικό
εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες πηγές και μέσω της
διεύρυνσης των τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ των
εκπαιδευόμενων με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης
και την επίτευξη των στόχων της ΕΑΑ. Τα διαδραστικά
μέσα που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός
προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της μάθησης και
την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η χρήση των
ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για
προώθηση αλλαγών στη μεθοδολογία της ΠΕ/ΕΑΑ
(Paas & Creech, 2008).
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Κάτζη, Χρ.,
Ζαχαρίου, Αρ., (2013, σελ. 203) οι ΤΠΕ
ενσωματώνονται στην ΕΑΑ με:
• το Διαδίκτυο (πληροφορίες, πηγές, εκπαιδευτικές
πύλες ή πλατφόρμες όπου τους αλλά και
εφαρμογές Google Earth, email),
• τα Λογισμικά Γενικής Χρήσης (π.χ. MS Word,
Excel, PowerPoint),
• τα Παιχνίδια Μάθησης – Προσομοιώσεις (Serious
Games),
• Ηλεκτρονική χαρτογράφηση ή Λογισμικά
προγράμματα εννοιολογικής χαρτογράφησης
(Cmap Tools, Mindomo) και
• Ιστοεξερευνήσεις (κυρίως για εφαρμογή της
μεθόδου project).

• ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση του
πολυδιάστατου χαρακτήρα των ζητημάτων ΑΑ
και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
• ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαλόγου,
ανταλλαγής απόψεων, χρήσης τεχνολογικών
μέσων, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων,
εξαγωγή
συμπερασμάτων,
διαγενεακής
επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.
• καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον
τρόπο ζωής, θετικής στάσης για την κοινότητα,
ώστε να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι μπορούν
συλλογικά να διαμορφώσουν το μέλλον.
• ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ανάληψης
δράσης και καλλιέργεια της επιθυμίας για
συμμετοχή
στη
λήψη
απoφάσεων
με
δημοκρατικό τρόπο με αφετηρία την τοπική
κοινότητα.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΠΕ
Το 2005, η UNESCO στοχεύοντας στην εφαρμογή
ενός νέου οράματος στον τομέα της εκπαίδευσης,
διακήρυξε τη Δεκαετία για την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη. Σύμφωνα με την UNESCO (2003),
το όραμα για την εκπαίδευση δίνει έμφαση σε μια
ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση που αποσκοπεί
στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για επίτευξη της αειφορίας και στην
επίτευξη αλλαγών στις κυριαρχούσες αξίες, τη
συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής. Στα τέλη του 2006, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των
Βασικών Ικανοτήτων για τη Διά Βίου Μάθηση, το οποίο
προσδιόριζε τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται
ώστε τα άτομα να επιτύχουν την προσωπική τους
ολοκλήρωση, την ιδιότητα του πολίτη και την κοινωνική
τους ένταξη στην όλο και περισσότερο επικεντρωμένη
στη γνώση και τεχνολογία κοινωνία. Ένα από τα θέματα
που διέτρεχαν ολόκληρο το «Πλαίσιο Αναφοράς» ήταν
και η ψηφιακή ικανότητα η οποία περιλαμβάνει τη
χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας
(ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγία και την
επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).
Η έννοια της αειφορίας σηματοδοτεί νέες εξελίξεις
και
αλλαγές
στον
επιστημονικό
χώρο
της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), αφού αποτελεί μια
καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική (Φλογαΐτη,
2008; Φλογαΐτη, 2005). Η ραγδαία εξέλιξη των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) που χαρακτηρίζει την εποχή μας, επηρεάζει
σημαντικά τα κοινωνικά δεδομένα και διαμορφώνει νέες
τάσεις στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ΠΕ/ΕΑΑ. Τα
οφέλη από την υιοθέτηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια
εφαρμογής προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑΑ είναι πολλά, αφού
οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη διερευνητική και συνεργατική
μάθηση (Κασκαντάμη & Ιωαννίδης, 2001), καλύπτοντας
έτσι στόχους της ΠΕ/ΕΑΑ. Οι ΤΠΕ μπορούν να
βοηθήσουν στη διεπιστημονικότητα, την επικοινωνία,
την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη
μαθησιακή διαδικασία και στην ενημέρωση και

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η Αειφόρος Ανάπτυξης (ΑΑ) δίνει λύσεις και
εισηγείται τρόπους με τους οποίους μπορούν οι πολίτες
να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να
διαμορφώσουν το αειφόρο μέλλον που θα τους
διασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής (UNESCO, 2010,
σελ.4).
Τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη συμβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτών και
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δυναμικό,
εξελικτικό, κοινωνικά κριτικό και προσανατολισμένο
στις αξίες και δράση χαρακτήρα της καθώς και την
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ολιστική, συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση της
γνώσης (Νικολάου, 2012).
Για όλους τους παραπάνω λόγους και από τα στοιχεία
της μεθοδολογίας προκύπτει ότι ο καλύτερος τρόπος να
διδαχθεί αυτό είναι μέσω μια πρότασης που στηρίζεται
στην Ιστοεξερεύνηση, κάνοντας μάλιστα και χρήση ενός
Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) που θα
ενσωματώνει και τις τρεις συνιστώσες του
περιβάλλοντος, φυσικού, οικονομικού και κοινωνικού.
Η υλοποίηση του ΣΣΑ μέσω ενός ευέλικτου, φιλικού
προς τον χρήστη λογισμικού (ΟΔΠΖ 1.0) που θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλες προσαρμογές στις
διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό
εργαλείο και μέσο ευαισθητοποίησης, είτε αυτούσιο,
είτε ως μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού πακέτου
που θα προσβλέπει στη βιωσιμότητα και αειφορία. Είναι
δυνατό επίσης να γίνει χρήση της εφαρμογής για την
αποτύπωση μιας εικονικής περιοχής (π.χ.: Αργολίδος) με
φανταστικά δεδομένα που θα εισαχθούν από τους
χρήστες.
Η πρόταση της παρούσας εργασίας για την έρευνα
είναι ένα εκπαιδευτικό σενάριο με κύριο σκοπό την
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, τη
πρόκληση της συμμετοχής τους και την ενεργοποίηση
τους ως πολίτες που ενεργούν με βάση την αειφόρο
ανάπτυξη και θα στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών
– φοιτητών με τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό
περιβάλλον, την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης και
κοινωνικής ευημερίας με ταυτόχρονη προστασία του
περιβάλλοντος

Αναλυτικότερα οι στόχοι της διδασκαλίας για τους
μαθητές προσδιορίζονται ως εξής:
• Να αναλύουν τις αιτίες καταστροφής του φυσικού
περιβάλλοντος, οι οποίες είναι συνυφασμένες με
τις αγροτικές δραστηριότητες, σ’ όλες τις μορφές
της (καλλιέργεια γης, ζωική παραγωγή, δασική
παραγωγή, αλιεία) προκειμένου ν’ αναπτύξουν
την απαραίτητη κριτική σκέψη για τη διάσωσή
του.
• Να καταδεικνύουν το βαθμό επιβάρυνσης που
έχει υποστεί το περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, εξαιτίας της
γεωργικής δραστηριότητας και να δικαιολογούν,
την ανάγκη θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων, στην
οργάνωση και λειτουργία της γεωργίας.
• Να αναπτύσσουν τα κριτήρια που θα τους
επιτρέπουν να καθορίζουν τους μελλοντικούς
στόχους και τις ενέργειες που απαιτούνται, για
την επίτευξη της Αειφόρου Γεωργικής
Ανάπτυξης.
• Να δικαιολογούν γιατί η αειφορική χρήση είναι
δυνατή μόνον σε ανανεώσιμους φυσικούς
πόρους.
• Να προσδιορίζουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την «αειφόρο ανάπτυξη.

5.1. Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας
1η Ώρα: Ο διδάσκων κάνει προετοιμασία της τάξης
για ομαδοσυνεργαστική επεξεργασία σε τέσσερις ομάδες
(Οικονομολόγοι - Κοινωνιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι Τεχνολόγοι). Οι μαθητές μετά και την ανάκληση
προηγούμενης γνώσης έρχονται σε επαφή με τα
δεδομένα και τις έννοιες του όρου της αειφόρου
ανάπτυξης και πληροφορούνται για τις αρχές που την
διέπουν μέσω της διαδικασίας της εμπλουτισμένης
εισήγησης ή εναλλακτικά γίνεται προβολή του video
LeafHouse διάρκειας 10 λεπτών (μπορούν να το δουν
και από την προηγουμένη στο σπίτι δίνοντάς τους τον
σύνδεσμο, σε περίπτωση έλλειψης χρόνου) για την
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και να
γίνουν κατανοητές οι νέες έννοιες, να υιοθετηθούν
πρακτικές εφαρμογές της αειφορίας και να εκτιμηθεί η
σπουδαιότητα των μετρήσεων των περιβαλλοντικών
δεικτών που θα αποδεικνύει «αριθμητικά» την ύπαρξη
της αειφορίας. Μέσω της Ανακαλυπτικής Διερευνητικής μεθόδου ο διδάσκων για τα υπόλοιπα 20
λεπτά εξηγεί τα βήματα της ιστοεξερεύνησης και δίνει
τις διευθύνσεις του ιστού σε κάθε ομάδα για το υπό
διερεύνηση αντικείμενο (συλλογή αριθμητικών δεικτών
που διέπουν την Αειφορία). Με αυτό τον τρόπο γίνεται
και η προώθηση της προσωπικής τους ανάπτυξη μέσα
και από τις εμπειρίες των μαθητών. Τέλος, για τα
υπόλοιπα 5 λεπτά οι μαθητές συμπληρώνουν ένα τεστ
αξιολόγησης σχετικά με την διδακτέα ύλη αυτής της
ώρας ή μετά και την παρακολούθηση του βίντεο. Οι
τέσσερις ομάδες για τους μαθητές είναι:
• Οι οικονομολόγοι που θα πρέπει να διερευνήσουν
στις κατάλληλες διαδικτυακές πηγές για τους
Οικονομικούς δείκτες που αφορούν στην περιοχή
της Αργολίδας (Απασχόληση και Εισόδημα).

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑ
Η πρόταση διδασκαλίας για την ΑΑ βασίζεται σε ένα
Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) μέσω ενός
λογισμικού, φιλικού προς τον χρήστη (ΟΔΠΖ 1.0) που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό εργαλείο
στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης όπου θα
περιλαμβάνει:
• συγκέντρωση πληροφορίας για την υφιστάμενη
κατάσταση της περιοχής ενδιαφέροντος (π.χ.
Αργολίδα),
• επιλογή των κύριων τομέων οικονομικής
δραστηριότητας,
• υπολογισμό
σημαντικών
περιβαλλοντικών,
οικονομικών και κοινωνικών δεικτών με τη
χρήση μοντέλων για την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και της εξέλιξης
στο μέλλον,
• ανάπτυξη σεναρίων δυνητικής εξέλιξης της
περιοχής ενδιαφέροντος και
• κατάταξη των σεναρίων ως προς το βαθμό
προτίμησής τους με χρήση πολυκριτηριακής
ανάλυσης.
Ο γενικός Σκοπός της πρότασης διδασκαλίας είναι:
Να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει την τεράστια σημασία
που έχει για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας η
«αειφόρος ανάπτυξη», αυτή δηλαδή η οποία «καλύπτει
τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις
δικές τους ανάγκες» (Παγκόσμια Επιτροπή για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη).
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• Ο ρόλος των κοινωνιολόγων θα είναι να
διερευνήσουν τους κοινωνικούς δείκτες της
περιοχής (δείκτης φτώχειας, δείκτης μη
πρόσβασης στην εκπαίδευση, δείκτης για το
προσδόκιμο
ζωής,
δείκτης
ανθρώπινης
ανάπτυξης)
• Η ομάδα των περιβαλλοντολόγων θα καταγράψει
τους περιβαλλοντικούς δείκτες (Κατανάλωση
νερού, Κατανάλωση ενέργειας, Φορτίο αζώτου
(N), Φορτίο φωσφόρου (Ρ).
• Η ομάδα των Τεχνολόγων θα συλλέξουν τους
παραπάνω δείκτες θα τους εισάγουν στο
λογισμικό (σε συνεργασία με τον καθηγητή) για
την ανάλυση και κατάταξη των σεναρίων μέσω
πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Οι ομάδες θα εργαστούν αρχικά ανεξάρτητα και
αφότου ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους, η κάθε
μία θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα αποτελέσματά
της. Στο τέλος, όλες μαζί οι ομάδες θα δουλέψουν για να
παράξουν ένα τελικό προϊόν που θα αποτελεί σύνθεση
όλων των επιμέρους.
2η Ώρα: Μέσω φύλλων εργασιών (διαφορετικές
περιπτώσεις σε κάθε ομάδα) οι μαθητές θα
διασαφηνίσουν και καταδείξουν μέσω της διαδικασίας
της Αφηρημένης ενοποίησης / ταξινόμησης τους δείκτες
(Οικονομικούς - Κοινωνικούς - Περιβαλλοντικούς) που
διέπουν την Αειφόρο Ανάπτυξη σε μία περιοχή μελέτης
(π.χ. Αργολίδα), καλλιεργώντας έτσι την κριτική και
δημιουργική σκέψη τους. Τα φύλλα εργασίας που θα
συμπληρώσουν με τα ευρήματά τους μπορεί να είναι ένα
έγγραφο word ή excell. Έπειτα, ο διδάσκων σε
συνεργασία με την τέταρτη ομάδα των Τεχνολόγων θα
ενοποιήσουν τους δείκτες αυτούς και θα τους
διαμορφώσουν κατάλληλα για την εισαγωγή τους στο
λογισμικό
προσομοίωσης.
Τέλος,
με
φύλλο
αυτοαξιολόγησης οι μαθητές θα αξιολογηθούν για την
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των μελών της
κάθε ομάδας, αναπτύσσοντας έτσι κοινωνική συνείδηση
και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα από τη φάση της
ομαδοσυνεργατικής επεξεργασίας της ιστοεξερεύνησης.
3η Ώρα: O διδάσκων σε συνεργασία με την τέταρτη
ομάδα των Τεχνολόγων ετοιμάζει το εκπαιδευτικό
λογισμικό για πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι Τεχνολόγοι
θα εισάγουν τους δείκτες αυτούς (Πίνακας 1) στο
λογισμικό προσομοίωσης και θα εξάγουν τα
αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης για την
περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης μπορούν να κάνουν και
μια πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια ή αλλάζοντας τα
αριθμητικά αποτελέσματα των δεικτών, να δουν πώς
αυτά επηρεάζουν τους δείκτες αειφορίας της περιοχής
που
μελετούν.
Τέλος,
μέσω
ενός
φύλλου
ετεροαξιολόγησης θα αξιολογήσουν την
όλη
εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της αλλά και τον
διδάσκοντα.

Παράγοντες
Περιβαλλοντικοί:

Οικονομικοί:
Κοινωνικοί

Κριτήρια
- κατανάλωση νερού
- κατανάλωση ενέργειας
- φορτίο αζώτου (N)
- φορτίο φωσφόρου (P)
- απασχόληση
- εισόδημα
- δείκτης φτώχειας
- δείκτης μη προσβασιμότητας
στην εκπαίδευση
- δείκτης προσδόκιμου ζωής
- δείκτης ανθρώπινης
ανάπτυξης (Human
Development Index – HDI)

Πίνακας 1. Περιβαλλοντικοί, Οικονομικοί και
Κοινωνικοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν
(Πηγή: Τσουκαλά, Α., Τσιρτσής, Γ., 2015)

5.2. Εφαρμογή της διδασκαλίας
Η πρόταση Διδασκαλίας του προηγούμενου
κεφαλαίου εφαρμόστηκε σε πειραματικό επίπεδο στην
ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΠΠΑΙΚ και συγκεκριμένα κατά την
διεξαγωγή της τελευταίας ΠΑΔ (30 λεπτά) σε επίπεδο
προσομοίωσης έχοντας εκτυπωμένα τα δεδομένα.
Με την ολοκλήρωση της Ιστοεξερεύνησης οι μαθητές
ήρθαν σε επαφή με τους Κοινωνικούς - Οικονομικούς Περιβαλλοντικούς δείκτες που απαρτίζουν τα Αειφορικά
Συστήματα - Μοντέλα με σκοπό να υιοθετηθούν
πρακτικές εφαρμογές της αειφορίας και να εκτιμηθεί η
σπουδαιότητα των μετρήσεων των Αειφορικών δεικτών
που θα αποδεικνύει «αριθμητικά» την ύπαρξη της
αειφορίας. Στο τέλος, τους παρουσιάστηκε το
Εκπαιδευτικό λογισμικό (ΟΔΠΖ 1.0) των Τσουκαλά, Α.,
& Τσιρτσής, Γ. (2015) για την εξοικείωση των μαθητών
με θέματα διαχείρισης της περιοχής ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο της αειφορίας.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα στιγμιότυπα από
το λογισμικό που εφαρμόσαμε στην πρόταση
διδασκαλίας. Αρχικά, οι μαθητές συλλέγουν τα
δεδομένα για την επιλεγμένη περιοχή μελέτης, τα
ταξινομούν και στη συνέχεια τα εισάγουν στο λογισμικό
(Γράφημα 2).

Γράφημα 2: Η αρχική διεπαφή (κατάλογος επιλογής) του
εκπαιδευτικού λογισμικού
(Πηγή: Τσουκαλά, Α., Τσιρτσής, Γ. 2015)
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Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν συγκεκριμένο
τομέα και να απεικονίσει γραφικά όλες τις πληροφορίες
για τον τομέα αυτόν (Γράφημα 3).

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνάρτηση με την
τάση για όλο και περισσότερο κέρδος, οδήγησε στην
εμφάνιση πληθώρας σοβαρών Περιβαλλοντικών –
Οικονομικών – Κοινωνικών προβλημάτων.
Η Αειφορία είναι αρκετά ευρεία έννοια, χωρίς να
είναι πάντα σαφής, όπου προσδιορίζει έναν εναλλακτικό
τρόπο σκέψης σε ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Αποτελεί
μια νέα κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική έννοια
με πολιτικές και φιλοσοφικές διαστάσεις, ώστε να
εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.
Δεν είναι απλό μοντέλο ή πακέτο μέτρων που
επιβάλλεται, αλλά είναι διαδικασία μάθησης.
Οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές, επικεντρώνονται
περισσότερο στο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος και μένουν μέχρι εκεί. Άλλες φορές απλά
κεντρίζουν στον προβληματισμό και δεν μπαίνουν σε
ζητήματα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Έμφαση πρέπει να δοθεί όχι στο πώς ορίζεται η
αειφόρος ανάπτυξη, αλλά στον τρόπο με τον οποίο
εφαρμόζεται.
Η ΕΑΑ ανήκει στην κοινωνικά κριτική παιδαγωγική
με βασικό χαρακτηριστικό της την δημοκρατική
μάθηση. Επομένως, η αειφορία δεν εκλαμβάνεται ως μια
δεδομένη έννοια, αλλά αναμένεται να διερευνηθεί και να
κατακτηθεί από τους εκπαιδευόμενους. Ο τρόπος με τον
οποίο θα καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη είναι ένα μεγάλο
θέμα συζήτησης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν
πρέπει να παραβλέπουμε ότι η καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση το ίδιο το
αειφορικό σύστημα.
Η Ιστοεξερεύνηση σαν εκπαιδευτική διαδικασία είναι
ευχάριστη και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών
καθώς είναι τόσο στενά διασυνδεδεμένη με τις
κοινωνικές πρακτικές και την καθημερινότητα των
εφήβων (άρα και των μαθητών και των μαθητριών),
ώστε να χαρακτηρίζονται ως ψηφιακά ιθαγενείς.
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε έχει μια
αντικειμενική δυσκολία στον χειρισμό του, η οποία
καθιστά απαραίτητη την παρουσία του εκπαιδευτικού
ώστε να βοηθήσει τους μαθητές, στην επεξεργασία των
δεδομένων. Σε επικοινωνία μας με τους δημιουργούς του
λογισμικού, μας ενημέρωσαν πώς ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη μια καινούργια έκδοση σε πιό ευκολότερη
γλώσσα προγραμματισμού, προσιτή σε ακόμα
μικρότερες ηλικίες μαθητών.

Γράφημα 3: Γραφική απεικόνιση των δεικτών στον τομέα

της γεωργίας για την περιοχή ενδιαφέροντος
(Πηγή: Τσουκαλά, Α., Τσιρτσής, Γ. 2015)

Στη συνέχεια μπορούν να αναπτυχθούν και να
εισαχθούν στο λογισμικό σενάρια που διαμορφώνονται
σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας ή της εργασίας π.χ.
μπορούν να ερευνηθούν ξεχωριστά οι υφιστάμενες
τάσεις στην περιοχή μελέτης ή η οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής - θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την
περιβαλλοντική προστασία ή οικονομική ανάπτυξη
φιλική προς το περιβάλλον κ.τ.λ.
Η ανάπτυξη των σεναρίων και η εκτέλεση με τη
χρήση μοντέλων, παράγει νέους δείκτες για κάθε τομέα,
σενάριο και έτος προσομοίωσης. Μετά την
προσομοίωση, το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να
παρουσιάσει αναλυτικά ή/και συνοπτικά (Γράφημα 4) τα
αποτελέσματα της εφαρμογής των σεναρίων.

6.1. Προτάσεις
Θα είχε ενδιαφέρον, να υιοθετηθεί η παραπάνω
πρόταση διδασκαλίας και στα πλαίσια των μαθημάτων
της ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΠΠΑΙΚ και συγκεκριμένα στα
μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας για την μέθοδο
του Project ή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Πολυμέσων για τα είδη των λογισμικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Σε αυτό το σκοπό
βοηθά το γεγονός ότι οι σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ
προέρχονται
από
γνωστικά
αντικείμενα
των
Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών, Οικονομικών και
Τεχνολογικών Επιστημών με αποτέλεσμα αυτή η
διεπιστημονικότητα στην ενοποιημένη της μορφή να
καθίσταται χρηστική και αποτελεσματική στην επίλυση

Γράφημα 4: Παρουσίαση συνοπτικών αποτελεσμάτων για

ομάδα δεκτών για το σύνολο των σεναρίων κατά την
περίοδο προσομοίωσης (δέκα έτη στη συγκεκριμένη
εφαρμογή)
(Πηγή: Τσουκαλά, Α., Τσιρτσής, Γ. 2015)
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προβλημάτων των πραγματικών καταστάσεων της ζωής
και για την αντιμετώπιση αειφορικών ζητημάτων.
Στο μέλλον θα υπάρξει μείωση της επιβάρυνσης στο
περιβάλλον και υιοθέτησης αειφορικών συστημάτων
ανάπτυξης, είτε λόγω τεχνολογικής - εκπαιδευτικής
εξέλιξης, είτε λόγω αδιεξόδου. Στο χέρι μας είναι να μην
φτάσουμε σε αδιέξοδες καταστάσεις για να
συνειδητοποιήσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή, για να
μπορέσει ο άνθρωπος να υπάρχει στο διηνεκές η όποια
ανάπτυξη γενικότερα πρέπει να είναι αειφορική

Φλογαΐτη, Ε. (2006), Εκπαίδευση για το
Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
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Περίληψη

αναπροσαρμόσιμου
στην
ελληνική
εκπαιδευτική
πραγματικότητα ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Με το εν
λόγω πρόγραμμα ο μαθητής γνωρίζει εκ των προτέρων τα
κριτήρια αξιολόγησής του, προκειμένου να στοχεύσει στη
μαθησιακή αριστεία. Αποκτά το δικαίωμα ενεργούς
συμμετοχής
στην
διαδικασία
διδασκαλίας
και
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προς όφελος του συνόλου
των παραγόντων της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ο
διδάσκων αποκτά επιστημονικώς τεκμηριωμένα εργαλεία
εκπαιδευτικής αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού.

Σκοπός της «Εκπαιδευτικής αξιολόγησης για τη
μάθηση» είναι να αποκτήσει ο μανθάνων αξιολογούμενος
την
δυνατότητα
επιστημονικά
τεκμηριωμένης διαπίστωσης του επιπέδου των γνώσεων,
των στάσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησε κατά την
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να τονώσει
την αυτοεκτίμησή του. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά
ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για νέα μάθηση - καθώς
ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν θετική συνάφεια
μεταξύ «Επίδοσης στη Μάθηση» και «Ακαδημαϊκής
αυτοαντίληψης» (Τσίρος Χ., 2009α, 2014). Για τον
διδάσκοντα - αξιολογητή αντίστοιχος στόχος είναι η
δυνατότητα για συνεχιζόμενη αυτοβελτίωση, μέσω της
ετεροαξολόγησης από την πλευρά των μανθανόντων. Στην
εν λόγω εργασία παρουσιάζεται μία ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, η οποία τροφοδοτεί μια Κλίμακα
Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Ρούμπρικα) αξιολόγησης
ανά μάθημα και μαθητή, με επιστημονικά τεκμηριωμένα
(Τσίρος Χ., 2014) και ανανεώσιμα κριτήρια αξιολόγησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης θεμελιώνεται ως διαδικασία
(Δ.Α.ΔΙ.Π.) όντας δοκιμασμένη και αξιολογημένη από
εκπαιδευτικά στελέχη στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Τσίρος Χ, 2014). Οι μαθητές καθώς και
οι διδάσκοντες αποκτούν, πλέον, την δυνατότητα
καταχώρησης
των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων
ηλεκτρονικά, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως μια πλούσια
σε πληροφορίες βάση δεδομένων. Η βάση αυτή επιτρέπει
την
εξαγωγή
επιστημονικά
τεκμηριωμένων
συμπερασμάτων, περιγραφικών της μαθησιακής πορείας
των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και
δεξιοτήτων, καθώς και την δημιουργία e-portfolio του
μαθητή. Με το εν λόγω πρόγραμμα, ο διδασκόμενος
αποκτά, επιπλέον, την δυνατότητα αξιολόγησης της
διδακτικής διαδικασίας του εκάστοτε μαθήματος
(μαθησιακοί στόχοι, μεθοδολογία διδασκαλίας και
αξιολόγησης, μαθησιακά αποτελέσματα). Η αξιολόγηση
αυτή πραγματοποιείται βάσει, επίσης σταθμισμένου και

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση στις σημερινές κοινωνικοπολιτισμικές
συνθήκες, κατέχει κεντρική θέση και αποτελεί έναν
κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα μέσα στα
εκπαιδευτικά συστήματα. Οι σύγχρονες ερευνητικές
τάσεις στον εκπαιδευτικό χώρο επικεντρώνονται στην
ποιότητα της εκπαίδευσης και στη λήψη αποφάσεων οι
οποίες αφορούν άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα τους
αξιολογούμενους, τους εκπαιδευτικούς και τη γνώση
αυτή καθ΄ αυτή. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αντλεί
πληροφορίες και απαραίτητες γνώσεις µε σκοπό την
αναβάθμιση και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας
εκπαίδευσης και ανατροφοδοτείται συνεχώς από
συστήματα αξιολόγησης τα οποία δομεί.
Ως προς το εκπαιδευτικό έργο, σκοπός της
αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η ποιοτική
αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής
επικοινωνίας και σχέσης µε τους αξιολογούμενους. Με
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η
συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην
τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η
επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού
προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας
μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η μείωση της
γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των
πληροφοριών, η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των
σχολικών μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του
εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των
προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων
της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση του
συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς µία διαδικασία
ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά
ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη
συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη

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.
© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων (Ν.
2986/2002).
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά κάθε κρίκο της
αλυσίδας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κάθε
συντελεστή της εκπαιδευτικής προσπάθειας. Οι βασικές
αρχές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε
αξιολογικό μοντέλο είναι:
• Η αξιολόγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά
μέσο για την επίτευξη κάποιου προκαθορισμένου
σκοπού.
• Η αξιολόγηση πρέπει να εντάσσεται στη
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης
• Σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης είναι
απαραίτητος ο σαφής καθορισμός του σκοπού,
του αντικειμένου και των κριτηρίων αξιολόγησης
• Η επίδοση των εκπαιδευόμενων εκτιμάται από τα
κριτήρια που προκύπτουν από τους στόχους της
διαδικασίας
• ∆εν αξιολογούνται µόνο οι γνώσεις αλλά και οι
δεξιότητες, οι στάσεις, οι συμπεριφορές κ.λπ.
• Οι στόχοι μάθησης, το περιεχόμενο του
μαθήματος, η διδακτική προσέγγιση του
γνωστικού αντικειμένου, η ηλικία, οι μαθησιακές
ανάγκες και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων
καθορίζουν τις μορφές, τη μέθοδο και τις τεχνικές
αξιολόγησης
• Σε όλες τις μορφές αξιολόγησης, ανάλογα µε την
ηλικία και τη γνωστική ανάπτυξη, πρέπει να
συμμετέχει ενεργά ο εκπαιδευόμενος, ώστε να
αποκτά δεξιότητες αυτοαξιολόγησης. Με αυτό
τον τρόπο όχι µόνο αποκτά ένα δυναμικό
χαρακτήρα η αξιολόγηση αλλά και βασίζεται στη
συνεργασία αξιολογητή και αξιολογούμενου

•

μαθησιακής

προόδου

Έννοια και περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση και ειδικότερα μέσα
στην τάξη αποτελεί μέρος ενός καλά οργανωμένου
Εκπαιδευτικού σχεδίου. Στη σύνταξη ενός τέτοιου
σχεδίου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων
αξιολόγησης ανήκει στο αρχικό στάδιο της καταγραφής
των μαθησιακών στόχων (Τσίρος Χ., 2014). Τα στάδια
κατασκευής ενός εκπαιδευτικού σχεδίου ακολουθούν τις
πληροφορίες που αντλούμε απαντώντας στα ακόλουθα
επτά ερωτήματα:
1. Ποιος (εκπαιδευτής)
2. Σε ποιόν (εκπαιδευόμενοι, δηλαδή προϋπάρχουσα
γνώση και εμπειρία με έμφαση στην τωρινή
ψυχολογική κατάσταση)
3. Ποιο (θέμα και περιεχόμενο)
4. Πού και Πότε (κοινωνικό περιβάλλον, χώρος,
χρόνος)
5. Γιατί (σκοπός και στόχοι)
6. Πώς (εκπαιδευτικές τεχνικές) και Με τι
(εκπαιδευτικά μέσα)
7. Πόσο καλά (αξιολόγηση)
Στο στάδιο επιλογής των στόχων ανήκει και ο
σχεδιασμός της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη Μ (1989), εκπαιδευτική
αξιολόγηση είναι η διαδικασία βάση της οποίας:
1. Ελέγχεται η πορεία μάθησης των εκπαιδευομένων
ατόμων
2. Προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της
μάθησης
3. Εκτιμώνται
διάφορα
χαρακτηριστικά
της
προσωπικότητας τους που σχετίζονται με το έργο
του σχολείου. Για τον λόγο αυτό και μιλάμε για
ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση της μαθησιακής
πορείας του μαθητή

Ο Δημητρόπουλος (2002) ως εκπαιδευτική
αξιολόγηση ορίζει «τη συστηματική και οργανωμένη
διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα,
άτομα, μέσα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός
εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση
προκαθορισμένα κριτήρια, μέσα και προκαθορισμένους
σκοπούς» 1
Ωστόσο, ο όρος «αξιολόγηση», αναφορικά µε τη
διαμορφωμένη και επικρατούσα αντίληψη στην
ελληνική σχολική και κοινωνική πραγματικότητα,
παραπέμπει συνειρμικά και αυθόρμητα στις εξετάσεις,
στους βαθμούς, στους τίτλους σπουδών (Κωνσταντίνου,
2000).

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι η
αξιολόγηση του μαθητή στην ευρύτερη έννοια της δεν
αναφέρεται μόνο στην επίδοση του, δηλαδή στο
παραγόμενο έργο στα διάφορα σχολικά μαθήματα
(επίπεδο γνώσεων), αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά
του ατόμου (επίπεδο στάσεων), τα οποία εκδηλώνονται
με την συμπεριφορά του μέσα στη σχολική τάξη ή
γενικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχολείο
όπως πχ η συνεργασία με άλλα άτομα, ο σεβασμός των
κανόνων λειτουργίας του σχολείου ή της ομάδας και η
πιστή τήρησή τους, το ενδιαφέρον, η φιλοτιμία, η
προσπάθεια, η πρωτοβουλία η ευγένεια κ.α. Πρόκειται
για τα επίπεδα των στάσεων και των δεξιοτήτων. Ας
θυμηθούμε στο σημείο αυτό, ότι το επίπεδο στάσεων δε
μπορεί να εκτιμηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, παρά
μόνο με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς.
Σύμφωνα με τον Τσίρο Χ. (2014) «η αξιολόγηση δεν
έχει νόημα αν δεν αποτελεί τμήμα ενός Εκπαιδευτικού
Σχεδίου το οποίο να έχει συμφωνηθεί με του
αξιολογούμενους,
στην
βάση
σύνταξης
ενός
Μαθησιακού Συμβολαίου».

Λέξεις κλειδιά:
•
•
•
•

Ατομικός φάκελος
(portfolio)

Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Εκπαιδευτικό σχέδιο
Αξιολόγηση διδακτικής πράξης
Ρουμπρίκα (ή ρούμπρικα)

Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύγγραμμα: «Εισαγωγή
στη Διδακτική Μεθοδολογία – Μεθοδολογία εκπαιδευτικής
έρευνας» της επίκουρου καθηγήτριας ΑΣΠΑΙΤΕ, κυρίας
Αικατερίνης Κασιμάτη.
1
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Από την φράση αυτή προκύπτει η αναγκαιότητα της
κοινοποίησης του Εκπαιδευτικού Σχεδίου, από τον
διδάσκοντα στους διδασκομένους, καθώς επίσης και του
τρόπου αξιολόγησης (αυτό/έτερο-αξιολόγησης), ώστε οι
διδασκόμενοι να γνωρίζουν εξαρχής τους στόχους και
τον τρόπο αξιολόγησης τους, προκειμένου να
στοχεύσουν στη μαθησιακή αριστεία.

εκπαιδευομένους η εκπαιδευτική παρέμβαση. Αυτή η
μορφή της αξιολόγησης εστιάζει στο τελικό – μετρήσιμο
αποτέλεσμα της μάθησης (αγνοώντας τη διαδικασία της
μάθησης) και στη σχολική πρακτική χρησιμοποιείται
κυρίως για την εξαγωγή τελικής βαθμολογίας.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διακρίνεται επίσης σε
τυπική ή επίσημη και σε άτυπη ή ανεπίσημη. Η τυπική
αποτελεί μια καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη από
τον εκπαιδευτικό μορφή αξιολόγησης και περιλαμβάνει
αξιολογικές δοκιμασίες, όπως τα γραπτά τεστ ή τα
τελικά διαγωνίσματα. Η άτυπη αξιολόγηση είναι
αυθόρμητη (μη συστηματική) και αξιοποιεί αξιολογικές
δοκιμασίες, όπως η παρατήρηση και οι προφορικές
ερωτήσεις.

Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διακρίνεται σε τρεις
κύριες μορφές:
α. τη διαγνωστική ή αρχική (diagnostic)
β. τη διαμορφωτική ή συνεχή (formative)
γ. την αθροιστική ή τελική (summative)

Η.Σ.Α.ΔΙ.Π.

Διαγνωστική Αξιολόγηση (αρχική)
Η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται πριν την
έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποσκοπεί
στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών – δεδομένων που
προσδιορίζουν το αρχικό επίπεδο γνώσεων, τις
προγενέστερες
αντιλήψεις – ιδέες, δυνατότητες,
δεξιότητες των εκπαιδευομένων σε ένα συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο. Στην ουσία η διαγνωστική
αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολογικές δοκιμασίες (πχ
προφορικές, γραπτές ερωτήσεις, παρατήρηση, κ.λπ.)
μέσω των οποίων οριοθετείται το σημείο αφετηρίας
κάθε εκπαιδευομένου στη διδακτική διαδικασία. Τα
αποτελέσματά της είναι εξαιρετικά χρήσιμα και
απαραίτητα για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να
προσαρμόσει τους μαθησιακούς στόχους στο επίπεδο
των εκπαιδευομένων, στις ανάγκες τους και στις
δυνατότητές τους.

Περιγραφή του συστήματος
Για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση ολόκληρης
της διδακτικής πράξης προτείνεται η δημιουργία μιας
ηλεκτρονικής
διαδικτυακής
πλατφόρμας,
όπου
διδάσκοντες και διδασκόμενοι θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τα
επιμέρους στοιχεία της διδακτικής πράξης.
Η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας προτείνεται για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως με
κατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης όπως για
παράδειγμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων 2 κ.α.
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι κοινά για όλους
τους εκπαιδευόμενους (πανελλαδικά) εφόσον η διδακτέα
ύλη είναι κοινή και καθορισμένη από το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.). Όσο για τα
κριτήρια τα οποία δεν αξιολογούν την γνώση, αλλά τις
στάσεις και τις δεξιότητες, θα πρέπει να προκύψουν από
ειδικούς επιστήμονες (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
θεωρητικούς της εκπαίδευσης κ.λπ.) ώστε να πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να είναι σταθμισμένα
στην ελληνική πραγματικότητα.
Ο διδάσκων θα έχει την δυνατότητα αξιολόγησης του
διδασκομένου σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων,
ενώ ο διδασκόμενος θα έχει την δυνατότητα
αξιολόγησης των μέσων της διδακτικής πράξης δηλαδή
τα διδακτικά μέσα, τις τεχνικές, το περιβάλλον, τον
χρόνο, τον ίδιο τον διδάσκοντα κ.α.

Διαμορφωτική αξιολόγηση (συνεχής)
Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλη
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ως μηχανισμός
ανατροφοδότησης, τόσο των εκπαιδευομένων (συνεχής
παρακολούθηση της μαθησιακής τους πορείας,
ανίχνευση των αδυναμιών – ελλείψεών τους μέσω της
ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως
είναι η αυτορρύθμιση, και η αυτοαξιολόγηση) όσο και
του ίδιου του εκπαιδευτικού (επανασχεδιασμός
κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση
της διδακτικής διαδικασίας
και μεγιστοποίηση
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων).
Η εφαρμογή που παρουσιάζεται στην παρούσα
εργασία έχει την δυνατότητα να συμβάλει σε μεγάλο
βαθμό στην διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης
και να εκδώσει προειδοποιητικά μηνύματα σε
περίπτωση εντοπισμού μείωσης της μαθησιακής
επίδοσης κάποιου/ων διδασκομένων ώστε να ληφθεί
μέριμνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η.Σ.Α.ΔΙ.Π. και διδάσκων
Η αξιολόγηση από πλευράς του διδάσκοντος θα
εκτελείται
με
την
συμπλήρωση
κλίμακας
διαβαθμισμένων
κριτηρίων,
τύπου
ρούμπρικας
(Rubrics), της οποίας τα κριτήρια θα είναι σταθμισμένα
και αναπροσαρμόσιμα στην ελληνική εκπαιδευτική

Αθροιστική Αξιολόγηση (τελική)

2
Το μειονέκτημα είναι ότι λόγω διαφορετικότητας της ύλης
καθώς και της διάρκειας των εν λόγω προγραμμάτων, ίσως να
μην είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που
παρέχει η εφαρμογή. Παρόλα αυτά, το κομμάτι της
αξιολόγησης και εξαγωγής τελικής βαθμολογίας θα λειτουργεί
κανονικά.

Η αθροιστική αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά την
ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικασίας και παρέχει
στον εκπαιδευτικό μια συνολική – τελική αποτίμηση
των αποτελεσμάτων που έχει επιφέρει στους
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πραγματικότητα και θα εξυπηρετούν τους στόχους που
ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Ο διδάσκων θα έχει την δυνατότητα με προσωπικούς
κωδικούς να συνδέεται στο σύστημα όπου θα μπορεί να
διαχειριστεί τις βαθμολογίες των διδασκομένων. Μετά
την είσοδό του στο σύστημα θα μπορεί να επιλέξει το
όνομα του διδασκομένου (από την λίστα του τμήματος)
και την ημερομηνία καταχώρησης της αξιολόγησης.
Στην συνέχεια συμπληρώνοντας την αντίστοιχη κλίμακα
διαβαθμισμένων κριτηρίων θα μπορεί να βαθμολογήσει
τον διδασκόμενο, βάσει των κριτηρίων που έχουν
προκαθοριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Τέλος, θα
δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογητή να γράψει
κείμενο με επεξηγηματικά σχόλια σχετικά με την
αξιολόγηση, λίγο πριν την καταχώρηση της, ώστε να
είναι εύκολη η ανάκληση των λεπτομερειών της
αξιολόγησης στον τελικό ατομικό φάκελο του
διδασκομένου.
Με το πάτημα ενός κουμπιού, η αξιολόγηση θα
μεταφέρεται στον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογιών
(του μαθήματος), στον οποίο θα βρίσκονται όλες οι
βαθμολογίες των διδασκομένων του τμήματος (για το
συγκεκριμένο μάθημα).
Η διαδικασία αυτή προτείνεται να επαναλαμβάνεται
ανά δύο μήνες, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους να έχει προκύψει μια ικανοποιητική
εικόνα της μαθησιακής πορείας των διδασκομένων. Από
τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογιών θα υπάρχει η
δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων όπως:
1. Η προσωπική βαθμολογία του διδασκομένου
1.1. Η διακύμανση του μέσου όρου του
διδασκομένου
1.2. Η κατάταξη του σε σχέση με το τμήμα (τιμές
Ζ)
2. Η διακύμανση του μέσου όρου του τμήματος (για
το συγκεκριμένο μάθημα)
3. Η καμπύλη Gauss 3 του τμήματος

Επιπλέον ο διδασκόμενος θα έχει την δυνατότητα να
συμπληρώσει ερωτηματολόγιο/α 4 που αφορούν την
διδακτική διαδικασία κρίνοντας τα διδακτικά μέσα, τις
τεχνικές, το περιβάλλον, τον χρόνο, τον διδάσκοντα,
καθώς και να καταγράψει τις προτάσεις του προς
βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Έτσι του δίνεται
ένα επίσημο εργαλείο καταγραφής προτάσεων και
αξιολόγησης της διδακτικής πράξης στην οποία
συμμετέχει.
Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους
διδάσκοντες θα είναι εφικτός ο σχεδιασμός βελτιωτικών
κινήσεων προς όφελος της διδακτικής πράξης.

Οφέλη – πλεονεκτήματα
Με το εν λόγω πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος θα
γνωρίζει εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησής του
προκειμένου να στοχεύσει στη μαθησιακή αριστεία,
αποκτώντας το δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής στην
διαδικασία διδασκαλίας και εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
προς όφελος του συνόλου των παραγόντων της
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ο διδάσκων αποκτά,
επιστημονικώς τεκμηριωμένα, εργαλεία εκπαιδευτικής
αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού. Με την
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους το σύστημα θα
μπορεί να εξάγει (εύκολα και γρήγορα) τον προσωπικό
φάκελο του διδασκομένου (e – portfolio) με αναλυτικά
όλες τις πληροφορίες της αξιολόγησης προς ενημέρωση
του διδασκομένου και των γονέων.
Η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα να παρέχει
ανατροφοδότηση κατά το στάδιο της διαμορφωτικής
αξιολόγησης, κατά το οποίο είναι εφικτό να γίνουν
διορθωτικές κινήσεις σε διαφορετικά στάδια της
διδακτικής διαδικασίας, καθώς και ανασχεδιασμός
διαδικασιών προς όφελος της εκπαίδευσης.
Οι διδασκόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να
ελέγξουν την αξιολόγηση τους από τον διδάσκοντα
καθώς και τα σχόλια του, ώστε να εντοπίσουν τις
αδυναμίες τους και να βελτιώσουν την απόδοση τους.
Λόγω της ταχύτητας της επεξεργασίας των
δεδομένων
και
της
δυνατότητας
έκδοσης
προειδοποιητικών μηνυμάτων, θα είναι γρήγορος και
άμεσος ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων που
οδήγησαν σε πτώση της μαθησιακής επίδοσης.
Τα αποτελέσματα της αξιολογητικής διαδικασίας θα
είναι προσπελάσιμα από όλους τους χρήστες ίδιας
βαθμίδας, οπότε τα αποτελέσματα ουσιαστικά θα είναι
κοινοποιημένα και διαθέσιμα για περαιτέρω διερεύνηση.
Δηλαδή, οι διδάσκοντες θα έχουν την δυνατότητα να
ενημερωθούν για την απόδοση – αξιολόγηση
οποιουδήποτε διδασκομένου σε όλα τα μαθήματα, ώστε
σε περίπτωση εντοπισμού μαθησιακού προβλήματος, να
έχουν την συνολική εικόνα του διδασκομένου. Οι
διδασκόμενοι από την πλευρά τους θα έχουν πρόσβαση
στα συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης που
καλούνται να πράξουν οι ίδιοι (τεχνικές, μέσα,
περιβάλλον κ.λπ.) ώστε να έχουν και αυτοί γενική

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας
(μέσω της πλατφόρμας), στο τέλος του ακαδημαϊκού
έτους θα έχει δημιουργηθεί ο «ατομικός φάκελος
μαθησιακής προόδου» του διδασκομένου ο οποίος θα
είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή (e-portfolio) με
δυνατότητα εκτύπωσης, ώστε να διατίθεται στους
μαθητές – γονείς.

Η.Σ.Α.ΔΙ.Π. και διδασκόμενος
Ο διδασκόμενος με προσωπικούς κωδικούς θα μπορεί
να κάνει είσοδο στο σύστημα όπου θα μπορεί να δει
αναλυτικά την βαθμολογία του ανά κριτήριο
αξιολόγησης και με αυτό τον τρόπο θα μπορεί:
1. να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να σχεδιάσει
βελτιωτικές κινήσεις
2. να παρακολουθήσει την απόδοση των αλλαγών
που πραγματοποίησε
3. να παρακολουθήσει την συνολική πορεία του
κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
Καμπύλη κανονικής κατανομής διδασκομένων, βάσει της
επίδοσης τους

Τα κριτήρια των εν λόγω ερωτηματολογίων θα πρέπει να
πληρούν προϋποθέσεις ώστε η αξιολόγηση να έχει νόημα

3

4
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φάκελο διδασκομένου» και να αποδίδει την τελική
βαθμολογία. Αυτό που πραγματικά έχει αξία είναι η
«ενδιάμεση αξιολόγηση» που θα έχει την δυνατότητα να
παρέχει.
Με την κατασκευή και χρήση του Η.Σ.Α.ΔΙ.Π. θα
υπάρχει ένα επίσημο εργαλείο καταγραφής, όπου
διδάσκοντες και διδασκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα
να καταγράψουν την αξιολόγηση τους, στα επιμέρους
πεδία που τους αφορούν και να χρησιμοποιήσουν τα
αποτελέσματα διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που
τους επηρεάζουν. Εφόσον τα κριτήρια αξιολόγησης
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οπότε είναι
επίσημα και αποδεκτά, θα παρέχεται διαφάνεια και
αμεροληψία στην χρήση των αποτελεσμάτων (είτε εντός
σχολείο, ιδρύματος κ.λπ. είτε σε άλλες υπηρεσίες που
συνδέονται με την εκπαίδευση) για την ανάδειξη
προβλημάτων και την διεκδίκηση λύσεων.

εικόνα για το αποτέλεσμα. Για λόγους διασφάλισης
προσωπικών δεδομένων η πρόσβαση διδασκομένου
στην αξιολόγηση ενός άλλου διδασκομένου δεν θα είναι
εφικτή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εμπλεκόμενοι στην
διδακτική διαδικασία θα μπορούν να έχουν πλήρη
πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των διδασκομένων,
οι γονείς από την πλευρά τους θα έχουν πλήρη εικόνα
για τα λειτουργικά προβλήματα του σχολείου και της
μάθησης (αίθουσες, εξοπλισμός κ.λπ.) και έτσι και οι
δύο πλευρές θα έχουν την δυνατότητα να προβούν σε
διορθωτικές κινήσεις προς όφελος της μάθησης.

Κοινωνικά οφέλη
Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να κάνει
αυτοματοποιημένες
συγκρίσεις
μεταξύ
των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης διαφορετικών μαθημάτων.
Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός ο εντοπισμός
πιθανών κοινωνικών αιτιών που οδήγησαν σε πτώση
επίδοσης όπως για παράδειγμα μαθησιακή παραίτηση
λόγω
οικογενειακών
προβλημάτων,
σχολικού
περιβάλλοντος (περιθωριοποίηση, εκφοβισμός κ.λπ.),
προσωπικών προβλημάτων κ.λπ. που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης, προς όφελος όχι μόνο της μαθησιακής
πορείας του εκπαιδευομένου, αλλά κυρίως της ψυχικής
του υγείας.

Βιβλιογραφικές Πηγές
•
•
•

Λειτουργικά – Περιβαλλοντικά οφέλη
Ένα ακόμη πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι η
αποθήκευση ηλεκτρονικών αρχείων του ιστορικού των
μαθητών, σε ηλεκτρονικά και οπτικά μέσα (σκληρούς
δίσκους και DVD). Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω
μέσα δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η αποθήκευση
έντυπων φακέλων στο σχολείο, μιας και ο όγκος
ηλεκτρονικών δεδομένων θα μπορεί να αποθηκευτεί σε
μερικά μόνο DVD (2 έως 3 ανά έτος, ανάλογα με τον
αριθμό των μαθητών) και με αυτό τον τρόπο
εξοικονομείται χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα, συντήρηση
εκτυπωτών καθώς και αποθηκευτικός χώρος στο
σχολείο.

•
•

•
•

Συμπεράσματα
Σκοπός της «αξιολόγησης για την μάθηση» δεν είναι
να πιαστεί ο μαθητής αδιάβαστος, αλλά να αξιολογηθεί
ολόκληρη η διδακτική πράξη ώστε να υπάρξει η
κατάλληλη ανατροφοδότηση που θα οδηγήσει στην
βελτίωση της.
Το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Αξιολόγησης Διδακτικής
Πράξης – Η.Σ.Α.ΔΙ.Π» μπορεί να παρέχει στους χρήστες
του πληθώρα εργαλείων που εξυπηρετούν τον σκοπό της
«αξιολόγησης για την μάθηση», για τον άμεσο εντοπισμό
μαθησιακών δυσκολίων που μπορεί να οφείλονται είτε
σε αίτια άμεσα συνδεμένα με την εκπαίδευση (μέσα,
τεχνικές, διδάσκοντες κ.α.) είτε σε αίτια έμμεσα
συνδεμένα με την εκπαίδευση που όμως έχουν
αντίκτυπο σε αυτή (προσωπικά προβλήματα,
οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον κ.α.). Δευτερεύον
σκοπός του συστήματος είναι να δημιουργεί «ατομικό

•
•
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περίληψη

Η πλειονότητα των ανθρώπων διαθέτει αρκετά κοινά
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κλίσεων, ταλέντων,
προτιμήσεων,
ενδιαφερόντων
και
ικανοτήτων.
Παράλληλα όμως κάθε άνθρωπος διαθέτει ορισμένα
χαρακτηριστικά που λείπουν από τους άλλους.
Χαρακτηριστικά που τον κάνουν μοναδικό και
προσθέτουν ποικιλία στην ανθρώπινη κοινωνία. Για να
περιγράψουν οι επιστήμονες το πλήθος αυτών των
διακριτών χαρακτηριστικών, τείνουν να χρησιμοποιούν
τον ψυχολογικό όρο «ατομικές διαφορές» (individual
differences) (Tyler, 1965).
Επιπλέον ο όρος «χαρακτήρας» περιλαμβάνει τον
πυρήνα εκείνο των θεμελιωδών προδιαθέσεων, οι οποίες
μεταδίδονται μέσω της κληρονομικότητας από γενιά σε
γενιά και αποτελούν τον ψυχικό σκελετό κάθε ατόμου.
Ο χαρακτήρας περιτυλίσσεται από την προσωπικότητα,
από το σύνολο δηλαδή εκείνων των κληρονομικών και
επίκτητων στοιχείων που αποδίδονται σε ένα άτομο και
το κάνουν μοναδικό. Μάλιστα ο χαρακτήρας παραμένει
αναλλοίωτος στον χρόνο ενώ η προσωπικότητα
μεταβάλλεται ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις
εμπειρίες της ζωής.
Ο τομέας της επιστήμης της ψυχολογίας που
ασχολείται με την κατηγοριοποίηση των ατόμων σε
διακριτούς τύπους, με βάση κάποια συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά
που
παρουσιάζουν,
ονομάζεται
τυπολογία (Hogan & Blake, 1999).
Παράλληλα είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια
στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού
χρησιμοποιούνται ειδικά ψυχομετρικά τεστ που στόχο
έχουν το συνταίριασμα δεξιοτήτων και επαγγέλματος
του υποκειμένου (Walsh & Osipow, 2014). Η χρήση
των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων μοιάζει ωστόσο
επιφανειακή καθώς απουσιάζει η εσωτερική κλίση και
προδιάθεση του ατόμου. Άλλωστε η επαγγελματική
επιλογή μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνο στην
περίπτωση που στο άτομο καταφέρνει να συνταιριάξει
εσωτερική προδιάθεση και εξωτερική ικανότητα. Στην
κατεύθυνση αυτή είναι προφανές ότι θα μπορούσαν να
συμβάλουν και στοιχεία που προέρχονται από τον χώρο
της τυπολογίας.

Η έννοια του Ατομικού ύφους Μάθησης (Μαθησιακού
τύπου), ο τρόπος δηλαδή που μαθαίνει ο κάθε άνθρωπος –
πως προσλαμβάνει και επεξεργάζεται την πληροφορία –
αλλά κυρίως, το γεγονός του ότι δεν μαθαίνουμε όλοι με
τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο κόπο, απασχόλησε τις
τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα και
απασχολεί,
με
αμείωτο
ενδιαφέρον,
πληθώρα
επιστημόνων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση του Ατομικού Ύφους Μάθησης, μέσω της
έννοιας του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου (Οπτικός,
Ακουστικός, Κιναισθητικός) και μελέτη της συνάφειας
του με την επιλογή επαγγέλματος κατά Holland
(Πρακτικά, Ερευνητικά, Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά,
Επιχειρηματικά και Οργανωτικά). Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 166 απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καταρτιζόμενοι ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, σπουδαστές
των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ
στο παράρτημα Πελοποννήσου και διενεργήθηκε κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η παρούσα δημοσίευση
δομείται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό (Κεφάλαιο 1)
και το ερευνητικό (Κεφάλαια 2,3 και 4). Το θεωρητικό
μέρος περιλαμβάνει την απαραίτητη βιβλιογραφική
ανασκόπηση γύρω από τις μελετώμενες έννοιες και την
τυπολογική θεωρία του Holland. Στο ερευνητικό μέρος
παρουσιάζονται αρχικά τα χαρακτηριστικά του δείγματος
και το ερευνητικό εργαλείο. Στη συνέχεια γίνεται
παράθεση και ερμηνεία των ευρημάτων ενώ παράλληλα
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Η συζήτηση των
αποτελεσμάτων
επικεντρώνεται
στη
σημασία
ενσωμάτωσης της νέας γνώσης από τους εκπαιδευτικούς
και συμβούλους επαγγελματικής ανάπτυξης, με σκοπό την
ενημέρωση των συμβουλευόμενων γύρω από τις
αισθητηριακές και επαγγελματικές τους κλίσεις.

Λέξεις κλειδιά: Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος,
Τυπολογία Holland, επαγγελματικός προσανατολισμός,
κλίση, σταδιοδρομία.
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.

1.1. Τυπολογία

© 2017 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Απαραίτητο βοήθημα του συμβούλου του
επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η γνώση γύρω
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από τους τύπους στους οποίους μπορούν να διακριθούν
οι άνθρωποι καθότι σε άλλη περίπτωση τα
αποτελέσματα των ψυχομετρικών μεθόδων κινδυνεύουν
να μείνουν ασύνδετα (Revels, 2011). Παραδειγματικά
αναφέρεται το γεγονός του ότι διεθνής έρευνες στο χώρο
του επαγγελματικού προσανατολισμού, υποστηρίζουν
πως τα άτομα εκείνα που χρησιμοποιούν τις αισθήσεις
και τη διανόησή τους, μοιάζουν να προτιμούν τεχνικά
και πρακτικά επαγγέλματα, ενώ αντίστοιχα εκείνοι που
βασίζονται στις αισθήσεις και το συναίσθημα φαίνεται
να προτιμούν την ενασχόληση με επαγγέλματα
πρακτικής φύσης και προσφοράς υπηρεσιών για τους
ανθρώπους.
Κατά συνέπεια, η χρήση της τυπολογίας στον χώρο
του επαγγελματικού προσανατολισμού συμβάλλει στην
κατάταξη των υποκειμένων και τον χαρακτηρισμό τους
με σκοπό να αποτραπεί η τροπή προς ένα επάγγελμα
ακατάλληλο με την ψυχική τους σύσταση. Ο κίνδυνος
αυτός είναι ιδιαίτερα σοβαρός, καθότι μια αστοχία στην
επαγγελματική επιλογή θα σήμαινε αυτόματα τη
διατάραξη της ψυχικής υγείας του ατόμου.
Παράλληλα η χρήση της τυπολογίας βοηθά στο
συνταίριασμα των ατομικών διαφορών και του
επαγγελματικού περιβάλλοντος, μιας και έρευνες έχουν
δείξει ότι στις περιπτώσεις εκείνες που του εργασιακό
περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του εργαζόμενου, υπάρχει εμφανής
έλλειψη ενδιαφέροντος και ικανοποίησης του
εργαζόμενου, η οποία τον οδηγεί σε μειωμένη απόδοση.
Τέλος η γνώση γύρω από την τυπολογία συμβάλει
στην κατανόηση του χαρακτήρα του ατόμου και
συνεπώς στον σχεδιασμό ενός προγράμματος
επαγγελματικού προσανατολισμού που ανταποκρίνεται
στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, με κατεύθυνση
την ομαλή εξελικτική πορεία όλων των δυνάμεών του
(Revels, 2011).

Σχήμα 1. Το εξάγωνο του Holland

Ο Ερευνητικός τύπος αναφέρεται σε άτομα με
αναλυτική, μεθοδική, ευρηματική, συγκροτημένη και
δημιουργική σκέψη, καθώς και ιδιαίτερη κλίση στην
έρευνα και τις επιστήμες. Το υπερκείμενο εργασιακό
περιβάλλον τους οδηγεί σε δραστηριότητες οι οποίες
συνεπάγονται τη συστηματική έρευνα, την κατανόηση
και τον έλεγχο των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών φαινομένων.
Στον Καλλιτεχνικό τύπο υπάγονται εκείνοι που
ενδιαφέρονται για καλλιτεχνικά επαγγέλματα και
προσανατολίζονται σε αφηρημένες, ελεύθερες και μη
συστηματικές
δραστηριότητες.
Το
υπερκείμενο
εργασιακό περιβάλλον τους βοηθά να θεωρούν τους
εαυτούς τους ανεξάρτητους χαρακτήρες.
Στον Κοινωνικό τύπο ανήκουν αυτοί που είναι
κοινωνικοί, φιλικοί, ευγενείς, συνεργάσιμοι και
υπεύθυνοι. Αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τους γύρω
τους, παρέχουν τη συνδρομή τους σε όσους χρειάζεται
και οδηγούνται σε δραστηριότητες που συνεπάγονται
την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και τη θεραπεία. Το
υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τους οδηγεί στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, κατανόησης και
συνεργασίας.
Στον Επιχειρηματικό τύπο περιλαμβάνονται εκείνοι
που διαθέτουν ηγετικές ικανότητες, είναι ριψοκίνδυνοι,
φιλόδοξοι, κυριαρχικοί, αισιόδοξοι, ενεργητικοί,
αποφασιστικοί και δημιουργικοί. Το υπερκείμενο
εργασιακό περιβάλλον τους ωθεί στην ανάπτυξη
επιχειρηματολογίας και την καλλιέργεια μεθόδων
πειθούς και διοίκησης προσωπικού.
Τέλος εκείνοι που ανήκουν στον Οργανωτικό τύπο
μοιάζει να αρέσκονται σε δραστηριότητες που
χαρακτηρίζονται από τάξη, οργανωτικότητα, ακρίβεια
και μεθοδικότητα. Το υπερκείμενο περιβάλλον εργασίας
τους οδηγεί σε καθιερωμένες και επαναλαμβανόμενες
εργασίες που απαιτούν υπολογιστικές, λογιστικές,
υπαλληλικές και επιχειρηματικές ικανότητες.

1.2. Οι ψυχολογικοί τύποι του Holland
Ένας από τους επιστήμονες που μελέτησε τη
συγγένεια
ανάμεσα
στους
διάφορους
τύπους
προσωπικότητας, ο John Holland εισηγήθηκε διάφορες
έννοιες ενώ παράλληλα ανέπτυξε ένα εξαγωνικό σχήμα
συγγένειας
των
τύπων
προσωπικότητας
και
επαγγελματικών περιβαλλόντων (Holland, 1959) (Σχήμα
1).
Σε αυτό υποστηρίζεται ότι υπάρχουν έξι τύποι
προσωπικότητας
(πρακτικός,
ερευνητικός,
καλλιτεχνικός, κοινωνικός,
επιχειρηματικός
και
οργανωτικός), που αντίστοιχα περιβάλλονται από
ομώνυμα εργασιακά περιβάλλοντα (Holland, 1959).
Στον Πρακτικό τύπο περιλαμβάνονται εκείνοι που
έχουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, χειρωνακτικές
και τεχνικές ικανότητες, είναι επιδέξιοι στον χειρισμό
εργαλείων και μηχανικών συστημάτων ενώ παράλληλα
συνηθίζουν να στρέφονται σε τεχνικά επαγγέλματα. Το
υπερκείμενο
εργασιακό
περιβάλλον,
τους
προσανατολίζει σε πρακτικού τύπου εργασίες που συχνά
έχουν τόσο έναν υπαίθριο προσανατολισμό όσο και ένα
άμεσα ορατό αποτέλεσμα.

1.3. Κυρίαρχος αισθητηριακός
επιλογή επαγγέλματος

τύπος

και

Η αναζήτηση της ιδανικής εργασίας ακολουθεί μια
αναγκαία πορεία μέσα από τα στάδια της Αυτογνωσίας,
της Πληροφόρησης, της Λήψης Απόφασης και της
Μετάβασης, τα οποία και συνιστούν τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό (Dalton, Thompson &Price, 1977).
Κύριο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος προσλαμβάνει τα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος του είναι οι αισθήσεις
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του. Ωστόσο, στα πλαίσια των ατομικών διαφορών, κάθε
άνθρωπος εσωτερικεύει ένα εξωτερικό ερέθισμα και το
αναπαριστά εσωτερικά στο νου του με ένα μοναδικό
τρόπο (Piaget, 1977). Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
της μετατροπής ενός εξωτερικού ερεθίσματος σε
νοητικό σχήμα, πέρα από τις εσωτερικές διεργασίες του
νου, διαδραματίζει και το κυρίαρχο αισθητηριακό
σύστημα του καθενός (Bandler & Grinder, 1979). Για
τον λόγο αυτό μερικοί ερευνητές διακρίνουν τους
ανθρώπους ανάλογα με τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό
τους Τύπο, με την επικρατούσα δηλαδή αίσθησή τους.
Σύμφωνα με τους Barbe, Milone και Swassing (1988)
ανάλογα με την κυρίαρχη αίσθηση τους, οι άνθρωποι
διακρίνονται αρχικά σε έξι (6) αισθητηριακούς τύπους
(Οπτικός, Ακουστικός, Γευστικός, Οσφρητικός, Απτικός
και Κινητικός) οι οποίοι στη συνέχεια ομαδοποιούνται
σε τρείς, αφού οι τέσσερεις τελευταίοι τύποι συγκροτούν
έναν νέο τύπο, τον Κιναισθητικό.
Η διερεύνηση της κυρίαρχης αίσθησης γίνεται μέσω
του ερωτηματολογίου του Κυρίαρχου Αισθητηριακού
Τύπου, ενός ψυχομετρικού εργαλείου (Τσίρος, Χ. 2006)
το οποίο συμβάλλει με τον τρόπο αυτό καθοριστικά
στην ερμηνεία του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς
των ανθρώπων (Τσίρος, 2014).
Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του εκάστοτε κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου έχει
βρεθεί συχνά να συνδέονται με την επαγγελματική
επιλογή των ατόμων (Τσίρος, 2009). Κατά συνέπεια η
επίγνωση γύρω από το κυρίαρχο αισθητηριακό σύστημα
του κάθε ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική στα
πλαίσια της δυναμικής αυτής διαδικασίας που
ονομάζεται αυτογνωσία.
Συγκεκριμένα, ο Οπτικός τύπος, έχοντας ανεπτυγμένη
την οπτική μνήμη, μοιάζει ικανός να διατηρεί και
αναπλάθει ευκολότερα, πληρέστερα και με μεγαλύτερη
ζωντάνια παραστάσεις τις οποίες προσλαμβάνει με την
όραση. Στον Οπτικό τύπο ανήκουν κατά κύριο λόγο οι
ζωγράφοι αλλά και γενικότερα οι εκπρόσωποι των
εικαστικών τεχνών.
Στη συνέχεια ο Ακουστικός τύπος εντυπώνει, διατηρεί
και αναδιατυπώνει, με μεγαλύτερη ευχέρεια, γεγονότα
που προσλαμβάνει με την ακοή. Για παράδειγμα για να
κατανοήσει καλύτερα κάποιο κείμενο ένας Ακουστικός
τύπος, θα πρέπει πρώτα να το διαβάσει μεγαλοφώνως.
Στον τύπο αυτό έχει βρεθεί να ανήκουν πολλοί μουσικοί.
Αναφορικά με τον Κιναισθητικό τύπο, ο γευστικός
έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα αναφορικά με τη διάκριση
πολύ αμυδρών διαφορών στη γεύση (ποτά, εδέσματα).
Ακραίο παράδειγμα γευστικού τύπου είναι οι
γευσιγνώστες, τους οποίους προσλαμβάνουν οι
βιομηχανίες οίνων, ποτών και καπνών για να τις
βοηθήσουν στην ποιοτική κατηγοριοποίηση των
προϊόντων τους. Ακόμη, ο οσφρητικός τύπος διαθέτει
μια ιδιαίτερη ικανότητα στο να διακρίνει με ευκολία τις
διάφορες οσμές. Ακραία παράδειγμα οσφρητικού τύπου
είναι οι οσφρησιογνώστες, οι οποίοι έχουν την
ικανότητα να διακρίνουν λεπτότατες διαφορές ανάμεσα
στα αρώματα. Παράλληλα, ο απτικός τύπος έχει
ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη την ικανότητα του να
προσλαμβάνει πληροφορίες μέσω της αφής. Στον απτικό

τύπο έχει βρεθεί να ανήκουν οι μικρογράφοι και οι
ταχυδακτυλουργοί. Τέλος ο κινητικός τύπος διαθέτει μια
ιδιαίτερη ικανότητα στην εκτέλεση πολύπλοκων
κινήσεων με ακρίβεια. Στον κινητικό τύπο έχει βρεθεί
πως ανήκουν αρκετοί χορευτές, ακροβάτες και αθλητές
(Tσίρος, 2006).
Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι τα
άτομα εκείνα που έχουν ισότιμη πρόσβαση στους τρείς
αισθητηριακούς τύπους, θεωρείται πως ανήκουν στην
Ομάδα Υψηλού Κινδύνου (Ο.Υ.Κ.). Μάλιστα έχει βρεθεί
ότι τα άτομα αυτά συχνά
είτε αριστεύουν, είτε
αποτυγχάνουν τόσο στο σχολείο όσο και στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

1.4. Η παρούσα έρευνα
Η εν λόγω έρευνα, που έχει τη μορφή της μελέτης
περίπτωσης, έχει σκοπό την μελέτη του Ατομικού
Ύφους Μάθησης μέσω της έννοιας του Κυρίαρχου
Αισθητηριακού
Τύπου
(Οπτικός,
Ακουστικός,
Κιναισθητικός) και την μελετώμενη συνάφεια του με την
επιλογή επαγγέλματος κατά Holland (Πρακτικά,
Ερευνητικά, Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά, Επιχειρηματικά,
Οργανωτικά).
Βάση της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και
λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των αισθητηριακών τύπων αναφορικά με το
επάγγελμα όσο και την τυπολογική θεωρία του Holland,
διατυπώθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις.
Υπόθεση 1: Δεν αναμένεται να εντοπιστεί κάποια
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του Κ.Α.Τ. με
βάση το Φύλο (Υ1).
Υπόθεση 2: Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων
αναμένεται τα είναι Οπτικοί τύποι (Υ2α), ενώ το
μικρότερο να ανήκει στην Ο.Υ.Κ. (Υ2β).
Υπόθεση 3: Τα Πρακτικά επαγγέλματα είναι
πιθανότερο να επιλέγονται από Κιναισθητικούς (Υ3α)
και Οπτικούς (Υ3β) αισθητηριακούς τύπους.
Υπόθεση 4: Τα Ερευνητικά επαγγέλματα θα τα
επιλέγουν συχνότερα οι Οπτικοί αισθητηριακοί τύποι
(Υ4).
Υπόθεση 5: Τα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα δεν
αναμένεται να συσχετίζονται ισχυρά με κάποιο
αισθητηριακό τύπο (Υ5).
Υπόθεση 6: Τα Κοινωνικά επαγγέλματα είναι
πιθανότερο να επιλέγονται από τους Ακουστικούς (Υ6α)
και τους Οπτικούς (Υ6β) τύπους.
Υπόθεση 7: Τα Επιχειρηματικά επαγγέλματα θα
επιλέγονται συχνότερα από τους Κιναισθητικούς
αισθητηριακούς τύπους (Υ7).
Υπόθεση 8: Τα Οργανωτικά επαγγέλματα είναι
πιθανότερο να επιλέγονται με μεγαλύτερη συχνότητα
από τους Οπτικούς (Υ8α) και τους Ακουστικούς (Υ8β)
αισθητηριακούς τύπους.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 166 άτομα. Οι
συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και φοιτούσαν σε κάποιο από τα
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προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ και Π.Ε.Σ.Υ.Π. του
παρατήματος Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Από τα συνολικά 160 ερωτηματολόγια που
επιστράφηκαν έγινε κατηγοριοποίηση των φοιτητών
ανάλογα με τον Κ.Α.Τ. Έτσι βρέθηκε 132 συνολικά
φοιτητές, είτε να έχουν ένα διακριτά Κ.Α.Τ. είτε να
ανήκουν στην Ο.Υ.Κ.

Διερεύνησης των Ικανοτήτων Αυτοαντίληψης των
μαθητών σε σχέση με το σχολείο (Τσίρος, 2009γ).
2.3.2. Αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου
Ο υπολογισμός του δείκτη εσωτερικής συνέπειας
Cronbach’s α τόσο των επιμέρους κλιμάκων, όσο και
του συνολικού ερευνητικού εργαλείου, ανέδειξε τιμές
μέτριας και χαμηλής αξιοπιστίας. Για τον λόγο αυτό και
με σκοπό την βελτίωση της αξιοπιστίας του ερευνητικού
εργαλείου, έγινε η κατά βήματα αφαίρεση τεσσάρων
δηλώσεων από κάθε μετρούμενη διάσταση. Με τον
τρόπο αυτό ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α
βελτιώθηκε, παίρνοντας τιμές μέτριας αξιοπιστίας.
Συγκεκριμένα για τους επιμέρους παράγοντες
προέκυψε: Οπτικός α = 0.401 (μετά από αφαίρεση των
δηλώσεων 34, 39, 44 και 47), Ακουστικός α = 0.424
(μετά από αφαίρεση των δηλώσεων 19, 23, 27 και 43)
και Κιναισθητικός α = 0.391 (μετά από αφαίρεση των
δηλώσεων 1, 2, 10 και 12). Στη συνέχεια ο συνολικός
δείκτης Cronbach’s α του ερωτηματολογίου για το
συγκεκριμένο δείγμα υπολογίστηκε σε α = 0.508.
Το εύρημα αυτό είναι αντίθετο με τα αποτελέσματα
άλλων ερευνών που χρησιμοποίησαν το ίδιο ερευνητικό
εργαλείο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο
συγκεκριμένος δείκτης, αν και ο συχνότερα
χρησιμοποιούμενος, έχει δεχτεί έντονη κριτική καθώς οι
τιμές του επηρεάζονται τόσο από το μέγεθος του
δείγματος όσο και από το πλήθος των δηλώσεων του
ερωτηματολογίου (Μάρκος, 2012).
Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μεικτών τύπων, ατόμων
δηλαδή που έχουν ισότιμη πρόσβαση ανάμεσα σε δυο
αισθητηριακούς τύπους, καθώς και ατόμων που ανήκουν
στην ομάδα «υψηλού κινδύνου», δηλαδή Α=Ο=Κ,
ενδέχεται να μειώνει τον δείκτη αξιοπιστίας του
ερωτηματολογίου.
Στην πραγματικότητα, όσο πιο διακριτούς τύπους
έχουν τα υποκείμενα της έρευνας, τόσο μεγαλύτερος θα
είναι και ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας. Όμως από τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι για
το υπό μελέτη δείγμα, ένα ποσοστό της τάξης του 17.5%
ανήκει στην κατηγορία των μεικτών αισθητηριακών
τύπων, ενώ ένα 12.5% ανήκει στην Ο.Υ.Κ. Κατά
συνέπεια το 30% του δείγματος δεν ανήκει σε κάποιον
διακριτό αισθητηριακό τύπο, γεγονός που πιθανά να
μειώνει την τιμή του δείκτη εσωτερικής συνέπειας.

2.2. Το ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
περιλάμβανε 50 δηλώσεις. Μια (1) δήλωση αφορούσε το
Φύλο των συμμετεχόντων, μια (1) το κατά Holland
επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκούν και σαράντα οκτώ
(48) τον Κ.Α.Τ.
2.2.1. Ερωτηματολόγιο Κ.Α.Τ.
Το ερωτηματολόγιο του Κ.Α.Τ. (Τσίρος, 2012)
περιλαμβάνει συνολικά 48 δηλώσεις και μετρά τρεις
αισθητηριακές προσβάσεις (παράγοντες), την Οπτική,
την Ακουστική και την Κιναισθητική. Κάθε παράγοντας
αξιολογείται με 16 ερωτήσεις. Συγκεκριμένα η
αξιολόγηση έχει ως εξής: Οπτικός (4, 8, 11, 13, 16, 17,
24, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 44, 47), Ακουστικός (3, 5,
9, 14, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48) και
Κιναισθητικός (1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 30,
36, 41, 42, 46).
2.2.2. Επιλογή επαγγέλματος κατά Holland
Για τη διερεύνηση του επαγγέλματος, υπήρξε μια
ερώτηση αυτοαναφοράς, όπου οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να δηλώσουν, σε μια κλίμακα από το 1 ως το
6, την κατηγορία κατά Holland του επαγγέλματος που
θα επιθυμούσαν να ασκούν.

2.2.
Διαδικασία
χορήγησης
ερευνητικού
εργαλείου και ανάλυση δεδομένων
Για
τη
χορήγηση
των
ερωτηματολογίων
ακολουθήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας.
Τα υποκείμενα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στον
προσωπικό τους χώρο και χρόνο και η όλη διαδικασία
διήρκησε περίπου τριάντα λεπτά.
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προς συμπλήρωση
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eclass και από
αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 160.
Για όλες τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε
το στατιστικό πακέτο IBM Statistics SPSS 21.0.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να διακριθούν σε
τρεις
κατηγορίες.
Στην
πρώτη
κατηγορία
περιλαμβάνονται τα δημογραφικά στοιχεία του
δείγματος (φύλο, Κ.Α.Τ. και επάγγελμα), στη δεύτερη η
διαφοροποίηση των μεταβλητών με βάση τα
δημογραφικά στοιχεία, ενώ στην τρίτη τα ευρήματα που
αφορούν τη συνάφεια ανάμεσα στον Κ.Α.Τ. και την
επιλογή επαγγέλματος.

2.3. Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερευνητικού
εργαλείου
2.3.1. Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν διερευνήθηκε
η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής. Ωστόσο,
στοιχεία υπέρ της προβλεπτικής και προγνωστικής
εγκυρότητας του ερευνητικού εργαλείου προκύπτουν
από τη συσχέτιση του με άλλες μεταβλητές και
ψυχομετρικά μέσα.
Τέτοια είναι, για παράδειγμα, το τεστ Raven, που
μετρά το δείκτη νοημοσύνης και η Κλίμακα

3.1. Δημογραφικά στοιχεία
Αρχικά, αναφορικά με το Φύλο, από τους 132
φοιτητές των οποίων τελικά οι απαντήσεις
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3.2. Επάγγελμα, Κ.Α.Τ. και Φύλο

αξιολογήθηκαν στην έρευνα, 39 άντρες (29.5%) και 93
γυναίκες (70.5%) (Γράφημα 1).

Για τη διερεύνηση της στατιστικά σημαντικής
διαφοροποίησης του Κ.Α.Τ. με βάση το Φύλο
διενεργήθηκε έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα.
Όπως προέκυψε, οι γυναίκες βρέθηκε να εμφανίζουν
υψηλότερους μέσους όρους από τους άντρες
συμμετέχοντες, όσον αφορά τον Οπτικό και
Κιναισθητικό τύπο, ενώ για τους Ακουστικό τύπο δεν
εντοπίστηκε
κάποια
στατιστικά
σημαντική
διαφοροποίηση (Πίνακας 1).

Γράφημα 1: Φύλο

Επιπλέον, σχετικά με τον Κ.Α.Τ., το μεγαλύτερο
μέρος των συμμετεχόντων βρέθηκε να είναι Οπτικοί
τύποι. Ακολούθησαν οι Κιναισθητικοί τύποι, ενώ στην
τελευταία θέση βρέθηκε να ισοψηφούν Ακουστικοί τύποι
και άτομα της Ο.Υ.Κ. (Γράφημα 2).

Πίνακας 1: Κ.Α.Τ και Φύλο

Στη συνέχεια, αναφορικά με την επίδραση του Φύλου
στην επιλογή επαγγέλματος, ο έλεγχος χ2 για τη
σύγκριση των συχνοτήτων των απαντήσεων των
συμμετεχόντων ανέδειξε μερικές στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις παρατηρούμενες (Π) και στις
αναμενόμενες (Α) συχνότητες αντρών και γυναικών (χ2
=12.31, df=5, p<.05). Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι
παρατηρούμενες και οι αναμενόμενες συχνότητες για
την επιλογή επαγγέλματος με βάση το Φύλο.
Γράφημα 2: Κ.Α.Τ.

Ακόμη, αναφορικά με το επάγγελμα κατά Holland που
οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ασκούν,
όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, το 23.5% (31) των
συμμετεχόντων επιθυμεί κάποιο Πρακτικό επάγγελμα,
το 12.1% (16) Ερευνητικό, το 3.0% (4) Καλλιτεχνικό, το
36.4% (48) Κοινωνικό, το 16.7% (22) Επιχειρηματικό
ενώ το 8.3% (11) κάποιο Συμβατικό επάγγελμα.

8.33%

Πίνακας 2: Επάγγελμα και Φύλο

3.2. Επιλογή επαγγέλματος και Κ.Α.Τ.
Για τη μελέτη της επίδρασης του Κ.Α.Τ. στην επιλογή
επαγγέλματος διενεργήθηκε έλεγχος χ2. Από τη
διερεύνηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων
προέκυψαν μερικές στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στις παρατηρούμενες (Π) και στις
αναμενόμενες (Α) συχνότητες (χ2 =33.56, df=15,
p<.01).
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 οι Οπτικοί τύποι
μοιάζει να προτιμούν να ασκούν ένα Ερευνητικό ή/και
Κοινωνικό επάγγελμα, ενώ φαίνεται να αποφεύγουν τα
Επιχειρηματικά και τα Συμβατικά.
Παράλληλα, οι Ακουστικοί τύποι δείχνει να επιλέγουν
τα Επιχειρηματικά και τα Συμβατικά επαγγέλματα, ενώ
δεν μοιάζουν πρόθυμοι να ακολουθήσουν τα Ερευνητικά
ή/και τα Κοινωνικά.
Επιπλέον, οι Κιναισθητικοί τύποι φαίνεται να
προτιμούν τα Συμβατικά επαγγέλματα, ενώ αντίστοιχα
είναι πιθανότερο να αποφύγουν τα Επιχειρηματικά, τα
Ερευνητικά και τα Κοινωνικά.
Τέλος, εκείνοι που ανήκουν στην Ο.Υ.Κ. μοιάζει να
αρέσκονται σε Πρακτικά και Καλλιτεχνικά επαγγέλματα,

[PERCENT
AGE]

16.67%

12.12%
3.03%
36.36%
Πρακτικό
Κοινωνικό

Ερευνητικό
Επιχειρηματικό

Καλλιτεχνικό
Συμβατικό

Γράφημα 3: Επαγγέλματα
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ενώ δεν φαίνεται να επιλέγουν τα Ερευνητικά και τα
Κοινωνικά επαγγέλματα.

επίσης να εκδηλώνουν μια προτίμηση στα επαγγέλματα
αυτά, αφού αυτά έρχονται τρίτα στις προτιμήσεις τους,
επιβεβαιώνοντας έτσι την υπόθεση Υ3β. Επιπλέον,
αξιοσημείωτη είναι και η διαφαινόμενη προτίμηση που
μοιάζει να έχουν εκείνοι που ανήκουν στην Ο.Υ.Κ. στα
Πρακτικά επαγγέλματα.
Ακόμη, τα Ερευνητικά επαγγέλματα, φαίνεται να τα
επιλέγουν συχνότερα οι Οπτικοί τύποι, εύρημα που
επιβεβαιώνει την υπόθεση Υ4. Επιπρόσθετα, σχετικά με
τα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα, επιβεβαιώνεται η
υπόθεση Υ5, αφού εκτός από τα άτομα που ανήκουν
στην Ο.Υ.Κ., δεν μοιάζει κανένας αισθητηριακός τύπος
να τα προτιμά.
Ακόμη, από την στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι οι Οπτικοί τύποι
είναι πιθανότερο να επιλέξουν κάποιο κοινωνικό
επάγγελμα. Μάλιστα αυτά βρέθηκε να έρχονται πρώτα
στις προτιμήσεις τους. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την
υπόθεση Υ6β. Παράλληλα και η υπόθεση Υ6β μοιάζει
να επιβεβαιώνεται αφού οι Ακουστικοί τύποι
αναδεικνύουν τα Κοινωνικά επαγγέλματα δεύτερα στις
προτιμήσεις τους.
Επίσης τα Επιχειρηματικά επαγγέλματα βρέθηκε να
επιλέγονται συχνότερα από τους Ακουστικούς τύπους,
εύρημα που δεν επιβεβαιώνει την υπόθεση Υ7. Ωστόσο
ο Κιναισθητικός είναι ο δεύτερος κατά σειρά τύπος στην
επιλογή Επιχειρηματικών επαγγελμάτων.
Τέλος, σχετικά με τα Οργανωτικά επαγγέλματα, αυτά
φαίνεται πιθανότερο να επιλέγονται με μεγαλύτερη
συχνότητα από τους Ακουστικούς τύπους, εύρημα που
επιβεβαιώνει την υπόθεση Υ8β. Αντίθετα η υπόθεση
Υ8α που ήθελε τους Οπτικούς τύπους να επιλέγουν
Οργανωτικά επαγγέλματα δεν επιβεβαιώνεται, γεγονός
που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Πίνακας 3: Κ.Α.Τ. και Επάγγελμα

Επιπρόσθετα, στον Πίνακα 4 συνοψίζονται οι σχετικές
συχνότητες που προέκυψαν από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων. Εκεί φαίνεται ότι, για το υπό μελέτη
δείγμα, τα Πρακτικά και τα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα
επιλέγονται συχνότερα από εκείνους που ανήκουν στην
Ο.Υ.Κ., τα Ερευνητικά και τα Κοινωνικά από τους
Οπτικούς τύπους, ενώ τα Επιχειρηματικά και τα
Συμβατικά μοιάζει να προτιμώνται από τους
Ακουστικούς τύπους. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αν
και οι Κιναισθητικοί τύποι δεν βρέθηκε να κυριαρχούν
στην επιλογή κάποιας κατηγορίας επαγγέλματος,
επιλέγουν με υψηλή συχνότητα επαγγέλματα από όλες
τις κατηγορίες.

4.2. Περιορισμοί της έρευνας

Πίνακας 4: Συχνότητες Κ.Α.Τ. και Επαγγέλματος

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όπως και
της πλειονότητας των ερευνών, υπόκεινται σε κάποιους
περιορισμούς.
Αρχικά το δείγμα της έρευνας θα χαρακτηριζόταν ως
ευκαιριακό, καθότι η δειγματοληψία έγινε με βάση τις
αρχές της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας.
Επιπλέον το μέγεθος του δείγματος ήταν τέτοιο που
δημιούργησε κάποιες μεθοδολογικές δυσκολίες κατά
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Το γεγονός
αυτό συνεπάγεται πως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να
γενικευτούν με ασφάλεια στο σύνολο των νεαρών
ενηλίκων και ενηλίκων.
Μελλοντικές
έρευνες
θα
μπορούσαν
να
χρησιμοποιήσουν
μια
μέθοδο
συστηματικής
δειγματοληψίας καθώς και ένα ευρύτερο δείγμα,
συμπεριλαμβάνοντας άτομα που δεν φοιτούν σε κάποια
σχολή, ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο ανάλογα
ευρήματα προκύπτουν για το σύνολο του πληθυσμού.
Η χρήση κλιμάκων αυτοαναφοράς αποτελεί ακόμη
μια αδυναμία της παρούσας έρευνας. Αν και η
συχνότερα χρησιμοποιούμενη, λόγω του σημαντικού
αριθμού δεδομένων που εξασφαλίζει, η μέθοδος αυτή
παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Η κριτική που της
έχει ασκηθεί εστιάζει σε δυο ζητήματα. Αφενός

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1. Συμπεράσματα
Αρχικά, από την ανάλυση του δείγματος, βρέθηκε το
μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων να είναι Οπτικοί
τύποι, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση Υ2α.
Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό φαίνεται να ανήκει
στην Ο.Υ.Κ., εύρημα που με τη σειρά του επιβεβαιώνει
την υπόθεση Υ2β.
Επιπλέον, αναφορικά με τη διαφοροποίηση του
Κ.Α.Τ. με βάση το Φύλο, δεν προέκυψαν στοιχεία για
τους Ακουστικούς τύπους. Το γεγονός αυτό μερικώς
επιβεβαιώνει την υπόθεση Υ1. Ωστόσο από την
επεξεργασία των δεδομένων, το Φύλο μοιάζει να
διαφοροποιεί στατιστικά σημαντικά τους Οπτικούς και
Κιναισθητικούς τύπους με τις γυναίκες να εμφανίζουν
υψηλότερους μέσους όρους.
Στη συνέχεια, αναφορικά με τις υπό διερεύνηση
συνάφειες ανάμεσα σε Κ.Α.Τ. και επιλογή
επαγγέλματος, μοιάζει τα Πρακτικά επαγγέλματα να
προτιμώνται από εκείνους που ανήκουν στους
Κιναισθητικούς τύπους, γεγονός που επιβεβαιώνει την
υπόθεση Υ3α. Παράλληλα, οι Οπτικοί τύποι φαίνεται
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σημειώνεται πως η μέθοδος αυτοαναφοράς δεν παρέχει
εξωτερική εγκυρότητα, με συνέπεια τα αποτελέσματα
των εκάστοτε ερευνών να μην μπορούν να γενικευτούν.
Αφετέρου, η αντίληψη που το υποκείμενο έχει για τον
εαυτό του καθώς και ο κίνδυνος τα υποκείμενα να
απαντούν με τρόπο κοινωνικά επιθυμητό, αφήνουν
ανοιχτό το ενδεχόμενο τα δεδομένα που συλλέγονται με
αυτή τη μέθοδο να μπορούν αμφισβητηθούν.
Ως εκ τούτου, μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν
να εφαρμόσουν ένα συνδυασμό ποιοτικών και
ποσοτικών μέσων συλλογής δεδομένων. Όχι μόνο
εφαρμόζοντας
μεθόδους
αυτοαναφοράς
και
ετεροαναφοράς, αλλά διερευνώντας παράλληλα και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος σε
σχέση με τον Κ.Α.Τ., εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό
έναν μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας. Για παράδειγμα,
είναι λογικό να αναμένουμε μια διαφορά στον Κ.Α.Τ.
ανάμεσα σε έναν υπάλληλο γραφείου τράπεζας και έναν
υπάλληλο γραφείου βιβλιοθήκης.
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4.3. Πρακτικές εφαρμογές της έρευνας
Ως προς τις εφαρμογές των αποτελεσμάτων της
έρευνας σε επίπεδο θεωρίας, τα παρόντα ευρήματα
φαίνεται να μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη
κατανόηση της έννοιας του Κ.Α.Τ. στα πλαίσια του
Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.
Παράλληλα σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών, τα
ευρήματα αυτά παρέχουν σημαντικές υποδείξεις τόσο
για τα άτομα όσο και για τους οργανισμούς. Αναφορικά
με τα άτομα, αναδεικνύεται η ανάγκη για μεγαλύτερη
επίγνωση σχετικά με την επίδραση των ατομικών τους
χαρακτηριστικών στην επαγγελματική τους ζωή.
Επιπλέον, σημαντική θα ήταν η ενσωμάτωση της νέας
γνώσης από τους εκπαιδευτικούς και συμβούλους
επαγγελματικής ανάπτυξης, με σκοπό την ενημέρωση
των συμβουλευόμενων γύρω από τις αισθητηριακές και
επαγγελματικές τους κλίσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να κινηθούν
και τα προγράμματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Άλλωστε το πλήθος των κατευθύνσεων
και των επαγγελματικών επιλογών που παρέχονται
στους φοιτητές από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα
μπορεί συχνά να δυσκολεύουν τους φοιτητές στην
τελική τους επιλογή. Κατά συνέπεια η οργάνωση
ενημερωτικών σεμιναρίων γύρω από τις έννοιες που
σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό
κρίνεται εξίσου αναγκαία και στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχή εκπόνηση της παρούσας
πτυχιακής εργασίας. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας κ. Χαράλαμπο
Τσίρο, για την επιστημονική καθοδήγηση και την
ουσιαστική υποστήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεργασίας μας. Παράλληλα, δεν θα
μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους 166 φοιτητές που
πρόθυμα συμμετείχαν στην έρευνα.
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Περίληψη
Η διάγνωση της επιληψίας μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές
στην αυτοαντίληψη του ασθενή όπως ακαδημαϊκές δυσκολίες
και προβλήματα συμπεριφοράς, έλλειψη ακαδημαϊκών
κινήτρων και χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Στόχος της
παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση και η
σύγκριση των πτυχών της αυτοαντίληψης των παιδιών με
επιληψία σε σχέση με υγιή παιδιά που έχουν φυσιολογική
εξέλιξη και ανάπτυξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 8 παιδιά, 4
αγόρια και 4 κορίτσια σχολικής ηλικίας, εκ των οποίων τα
μισά είχαν διαγνωσθεί με επιληψία. Τα παιδιά είχαν χωριστεί
σε 2 ομάδες έρευνας. Η ομάδα των παιδιών με επιληψία,
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο στην νευρολογική κλινική
του Θριασίου Νοσοκομείου, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά σε
Δημοτικό σχολείο της Κορίνθου. Το ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό
Μου – ΠΑΤΕΜ 1, το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του
ερωτηματολογίου Pictioral Scale of Perceived Competence and
Social Acceptance for Young Children των Harter και Pike.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρχαν μεγάλες διαφορές
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα παιδιά με επιληψία
παρουσιάστηκαν πιο αδέξια, χωρίς πολλούς φίλους, με
μειωμένη σχολική ικανότητα και αισθήματα θλίψης να τα
διακατέχουν. Από τα ευρήματα αυτά συμπεραίνουμε ότι εκτός
από την αντιμετώπιση των κλινικών εκδηλώσεων της
επιληψίας, καλό θα ήταν να γίνει προσπάθεια βελτίωσης της
αυτοαντίληψης των παιδιών με επιληψία.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυτοαντίληψη αποτελεί βασική συνιστώσα της
έννοιας του εαυτού και έχει αποτελέσει αντικείμενο
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Οι παράγοντες που την
επηρεάζουν, ιδιαίτερα κατά την ευαίσθητη παιδική
ηλικία, είναι πολλοί. Στην παρούσα εργασία θα
μελετήσουμε τον παράγοντα επιληψία. Η επιληψία
αποτελεί κοινό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας με το
ποσοστό νοσηρότητας να ανέρχεται σε 0,7-1%. Η
διάγνωση ενός παιδιού με επιληψία μπορεί να οδηγήσει
σε αλλαγές στην αυτοαντίληψη του, οι οποίες θα
οφείλονται σε παράγοντες όπως προβλήματα μάθησης
και συμπεριφοράς, έλλειψη ακαδημαϊκών κινήτρων και
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, ένα σταθερό
οικογενειακό περιβάλλον, υποστήριξη και σωστός
προγραμματισμός στο περιβάλλον του σχολείου
μπορούν να επηρεάσουν θετικά και σε μεγάλο βαθμό
την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη των παιδιών με
επιληψία.
Έπειτα, η αυτοαντίληψη βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με πλήθος άλλες μεταβλητές, όπως η
σχολική επίδοση, οι επαγγελματικές επιλογές και
φιλοδοξίες καθώς και με πτυχές συμπεριφοράς που
θεωρούνται
σημαντικές
για
τη
δημιουργία
ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων και για την
ψυχική ισορροπία του ατόμου. O Fromm (1939)
υποστήριξε πως η στάση του ατόμου προς τον εαυτό του
είναι ανάλογη με τη στάση του προς τους άλλους.
Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα άτομα που αποδέχονται
και αγαπούν τον εαυτό τους μπορούν να αποδεχτούν και
να αγαπήσουν τους άλλους. Όπως υποστηρίζουν πολλοί
θεωρητικοί, η διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας εαυτού,
συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής
ικανότητας του ατόμου και στην ομαλή ένταξη του στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μπορεί να ισχύσει και το
αντίστροφο, η ανεπτυγμένη κοινωνική ικανότητα
συντελεί στη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοαντίληψης,
αφού το άτομο που γίνεται αποδεκτό από τους

Λέξεις κλειδιά: Εαυτός, αυτοαντίληψη, επιληψία,
σχολική ηλικία.

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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Σημαντικούς Άλλους της ζωής του, μαθαίνει να αγαπά
και να αποδέχεται τον εαυτό του.
Με δεδομένη λοιπόν τη σπουδαιότητα της
αυτοαντίληψης, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών μέχρι
σήμερα, στράφηκε τόσο προς την διερεύνησή των
διαφόρων πτυχών της, όσο και προς τη σχέση της με
άλλες παραμέτρους. Στόχος της παρούσας εργασίας
είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε τέσσερις
πτυχές της αυτοαντίληψης (Σχολική Ικανότητα, Σχέσεις
με τους Συνομήλικους, Σωματική Ικανότητα, Σχέσεις με
τη Μητέρα) και την παράμετρο επιληψία σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας καθώς και η σύγκριση των
αποτελεσμάτων των παιδιών με επιληψία σε σχέση με τα
υγιή.

Η μελέτη της έννοιας του εαυτού, αποτελεί μία από
τις πλέον θεμελιώδεις έννοιες της ψυχολογίας. Η
αντίληψη που έχει το άτομο για τις ικανότητες και τα
χαρακτηριστικά του συνδέεται με το πρωταρχικό και
καθολικό πανανθρώπινο ερώτημα «ποιος είμαι». Ο
τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό
του έχει σχέση με τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις
αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. Η έννοια του
εαυτού περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες την
αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση (Μπότσαρη, 2001).
Έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί που αφορούν την
έννοια του εαυτού. Κατά τον Burns, η έννοια του εαυτού
είναι ένα σύνολο υποκειμενικών αξιολογούμενων
χαρακτηριστικών και συναισθημάτων. Σύμφωνα με
αυτόν, ο όρος έννοια του εαυτού αναφέρεται σε όλες τις
πτυχές της άποψης του ατόμου για τον εαυτό του (Burns,
1982).

προσοχή που δίνεται από το κοινωνικό περιβάλλον στις
δυτικές κοινωνίες στη σχολική επίδοση κάνει τον τομέα
αυτό να αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο για μια θετική
γενική αυτοαξιολόγηση (Λεονταρή, 1998). Επιπλέον, η
κοινωνική ικανότητα, αποτελεί μια ακόμη πτυχή
ιδιαίτερης σημασίας για την αυτοαντίληψη των παιδιών.
Τα παιδιά ήδη από πολύ μικρή ηλικία αποζητούν την
επικοινωνία και την αποδοχή από τον κοινωνικό τους
περίγυρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη της
ικανότητας τους αυτής, να τονώνει το συναίσθημα της
αυτοαποτελεσμάτικότητας τους αφού, έχουν καταφέρει
να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Σημαντικών
Άλλων
και
να
κοινωνικοποιηθούν
ομαλά
απολαμβάνοντας τη συντροφιά τόσο των ενηλίκων όσο
και των συνομηλίκων. Μία ακόμη κεντρική πτυχή της
αυτοαντίληψης των παιδιών αποτελεί η Σωματική
Ικανότητα. Αυτή αναφέρεται στην εικόνα του σώματος,
όπως τη βιώνει το ίδιο το άτομο. Τα σωματικά
χαρακτηριστικά αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική
πτυχή της αυτοαντίληψης όταν παρουσιάζονται σαφώς
διαφοροποιημένα
από
την
αντικειμενική
πραγματικότητα ή όταν συγκρούονται με τις αντιλήψεις
των άλλων (Λεονταρή, 1998).
Πολλοί μελετητές θεωρούν πως η αυτοαντίληψη
διαμορφώνεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία και πως
παραμένει σταθερή. Ο Rosenberg για παράδειγμα
υποστηρίζει πως τα άτομα εξακολουθούν να έχουν την
εικόνα που έχουν αναπτύξει για τον εαυτό τους τα
πρώτα χρόνια της ζωής τους, ακόμα και αν έχουν
συντελεστεί σημαντικές μεταβολές στον εαυτό τους. Με
αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Anderson, ο οποίος
υποστηρίζει πως ο πρώτος χρόνος ζωής του παιδιού
είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για τη διαμόρφωση της
αυτοαντίληψης του και πως αυτή οριστικοποιείται κατά
τη διάρκεια της εφηβείας. (Λεονταρή, 1996).

2.2. Η έννοια της αυτοαντίληψης

2.3. Η επιληψία

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Η έννοια του εαυτού

Σύμφωνα με τον Burns (1982), η αυτοαντίληψη
αντιπροσωπεύει «μια δήλωση ή μια περιγραφή του
ατόμου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η γνώση είναι
σωστή ή λανθασμένη, βασισμένη σε αντικειμενικά
στοιχεία ή σε υποκειμενική γνώμη». Σύμφωνα με τον M.
Rosenberg (1986), η αυτοαντίληψη αποτελεί προϊόν
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Λαμβάνει χώρα μέσα στα
πλαίσια τεσσάρων αρχών. Οι αρχές αυτές είναι οι
ακόλουθες:
οι
κοινωνικές
συγκρίσεις,
οι
αντανακλαστικές
αξιολογήσεις,
η
ψυχολογική
κεντρικότητα και οι ερμηνείες του ατόμου για τις
προσωπικές επιτυχίες.

Η επιληψία αποτελεί κοινό πρόβλημα της παιδικής
ηλικίας. Με τον όρο επιληψία κλινικά ως σήμερα
χαρακτηρίζαμε τους υποτροπιάζοντες απρόκλητους
σπασμούς. Με βάση το νέο ορισμό που προτάθηκε από
την Διεθνή Επιτροπή Επιληψίας (International League
Against Epilepsy ILAE) το 2005, ως επιληψία ορίζεται η
κατάσταση η οποία πληροί τις εξής συνθήκες: α)
ιστορικό ενός τουλάχιστον επεισοδίου σπασμών, β)
υπάρχουσα διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που
προδιαθέτει για μελλοντική επανεμφάνιση σπασμών, και
γ)
συνυπάρχουσες
νευροβιολογικές,
γνωστικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον ασθενή.
Στην Ελλάδα επίσημα στατιστικά δεδομένα που
αφορούν στα αίτια της επιληψίας δεν υπάρχουν. Από
άποψη αιτιολογίας υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες
επιληπτικών κρίσεων. Την πρώτη κατηγορία συνιστά η
λεγόμενη ιδιοπαθής ή κεντροεγκεφαλική επιληψία στην
οποία παρά το σχολαστικό εργαστηριακό έλεγχο δεν
ανευρίσκεται αιτία. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει
τις λεγόμενες δευτεροπαθείς ή συμπτωματικές επιληψίες
οι οποίες σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με έναν
επίκτητο οργανικό παράγοντα (Παντελιάδης, 1987).

Πολλοί σύγχρονοι ερευνητές (Markus & Nurius, 1986,
Kelley 2000) θεωρούν την αυτοαντίληψη μια
οργανωμένη ομάδα γνωστικών δομών, οι οποίες
βασίζονται στις εμπειρίες του παρελθόντος και
λειτουργούν ως επιλεκτικοί μηχανισμοί, επηρεάζοντας
τη συγκέντρωση της προσοχής του ατόμου σε ορισμένες
πληροφορίες και επενεργώντας ως ένα ερμηνευτικό
πλαίσιο (Λεονταρή, 1998). Η αυτοαντίληψη σχολικής
ικανότητας αποτελεί μια από τις κεντρικές πτυχές της
αυτοαντίληψης των παιδιών της προσχολικής και της
σχολικής ηλικίας. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον και έντονη
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Σύμφωνα με την επίδοση των μαθητών στα τεστ
διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, τα παιδιά με
επιληψία υστερούν σε κάποιες δεξιότητες και τείνουν να
έχουν πτωτική ή χαμηλότερη ,σε σχέση με τα παιδιά
χωρίς επιληψία, γνωστική λειτουργία. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών στα
παιδιά με επιληψία. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή δεν
αφορά το σύνολο του πληθυσμού των επιληπτικών
μαθητών/τριών, εφόσον η φαρμακοθεραπεία, η
επέμβαση και η παρέμβαση σε επίπεδο σχολείου και
οικογένειας δείχνει να έχει θετικά αποτελέσματα στη
συνολική νοητική λειτουργία (Pavlou, 2010). Πιο
συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα (Pavlou,
2010), προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: α) οι
μαθησιακές διαταραχές είναι πιο συχνές σε παιδιά με
επιληψία σε σχέση με τα υγιή παιδιά, β) συμπτωματική
επιληψία και μικρότερη ηλικία εμφάνισης των σπασμών
αποτελούν αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες, γ) οι
μαθησιακές διαταραχές σε επιληπτικούς ασθενείς μπορεί
να είναι μόνιμες ή παροδικές ανάλογα με το στάδιο της
νόσου, δ) κάποια από τα αντιεπιληπτικά φάρμακα έχουν
αρνητική επίδραση στη μάθηση και ε) η ΔΕΠΥ
συνυπάρχει σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με επιληψία
και συμβάλλει σημαντικά στις μαθησιακές διαταραχές
των ασθενών ακόμη και αυτών με καλοήθη επιληπτικά
σύνδρομα όπως η Ρολάνδειος και η παιδική Αφαιρετική
επιληψία.

ηλεκτροεγκεφαλικά ευρήματα κατατάσσονται σε πιο
μικρές κατηγορίες. Αυτό γίνεται για λόγους
συνεννόησης μεταξύ των γιατρών, για τον καθορισμό
κοινής θεραπείας και για να γνωρίζει ο άρρωστος την
πρόγνωση της συγκεκριμένης μορφής επιληψίας.
Ε. Καλοήθης Ρολάνδειος επιληψία παιδικής ηλικίας
Πρόκειται για τον πιο καλοήθη τύπο επιληψίας της
παιδικής ηλικίας. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί,
καθώς οι σπασμοί συνήθως σταματούν κατά το μέσον
της εφηβείας και μπορεί να μην χρειάζονται καμία
θεραπεία. Σπασμοί παρατηρούνται συχνά κατά τον ύπνο
οπότε είναι γενικευμένοι τονικοκλονικοί. Σε αυτούς που
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας προηγείται
αίσθημα παραμόρφωσης του προσώπου και του άνω
άκρου από τη μία πλευρά, συνδυαζόμενοι με
παθολογική αίσθηση στη γλώσσα (Πάνου, 1994).
ΣΤ. Επιληψίες σχετιζόμενες με ειδική εντόπιση
Οι σπασμοί που σχετίζονται με ειδική εντόπιση μπορεί
να εκλύονται από οποιονδήποτε από τους τέσσερις
λοβούς του εγκεφάλου. Η επιληψία κροταφικού λοβού
είναι η συνηθέστερη, με περίεργα αισθήματα στην
κεφαλή ή στην κοιλία, ασυνήθιστη αίσθηση γεύσης ή
όσφρησης, διαστρέβλωση των ήχων και σημεία από το
αυτόνομο νευρικό σύστημα. Μπορεί να υπάρχουν
ψυχοκινητικά φαινόμενα όπως δάγκωμα χειλιών,
επαναλαμβανόμενες στερεότυπες κινήσεις όπως
τράβηγμα ρούχων, βάδισμα με άσκοπο τρόπο,
μετείκασμα ή jamais vu φαινόμενα ( έντονο αίσθημα ότι
το άτομο έχει ξαναβρεθεί ή δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ
στην ίδια κατάσταση πριν) ή φόβο. Το επίπεδο
συνείδησης επηρεάζεται και το παιδί μπορεί να
σταματήσει ότι κάνει και να κοιτάζει με απλανές βλέμμα
όπως στην τυπική αφαίρεση. Τα επεισόδια συνήθως
διαρκούν λίγα λεπτά. Το παιδί μπορεί να μην θυμάται
τους σπασμούς. (Lissauer T., 2008).

2.4. Επιμέρους Μορφές Επιληψίας
Η ιατρική, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια
(αίτιο, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το μέρος του
σώματος που προσβάλλει) χωρίζει την επιληψία σε
διάφορες μορφές. Οι οποίες είναι:
Α. Γενικευμένοι τονικοκλονικοί σπασμοί (μεγάλη
κρίση-Grand mal)
Αφορά ολόκληρο το σώμα και το παιδί εκτός από τους
σπασμούς(απότομες, επαναλαμβανόμενες, ρυθμικές
συσπάσεις όλων των μυών του σώματος) μπορεί να
παρουσιάσει και τα ακόλουθα συμπτώματα: απότομο
κλάμα, απώλεια συνείδησης, απώλεια ούρων ή
κοπράνων, πολλά σάλια από το στόμα, ταχυκαρδία.
Συνήθως τα παιδιά μετά το τέλος της κρίσης κοιμούνται.
Β. Αφαιρέσεις
Τα παιδιά που παρουσιάζουν αυτού του είδους την
επιληψία, ξαφνικά σταματούν αυτό που κάνουν και
παρουσιάζουν βλέμμα απλανές και καθηλωμένο
(καρφώνουν τα μάτια τους σε συγκεκριμένο σημείο). Η
συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης αυτής της μορφής
επιληψίας είναι 5-8 χρονών.
Γ. Εστιακές κρίσεις
Αυτές είναι αποτέλεσμα υπερβολικής ηλεκτρικής
εκφόρτισης, που περιορίζεται σε μια περιοχή του
εγκεφάλου. Έτσι το παιδί μπορεί να παρουσιάζει
σπασμούς σε ένα μέρος του σώματος (για παράδειγμα
δεξί χέρι και πόδι), ή να παρουσιάζει διαταραχές της
όρασης, ακοής ή άλλων αισθήσεων.
Δ. Επιληπτικά σύνδρομα
Υπάρχουν επιληπτικές καταστάσεις που δεν μπορούν να
ταξινομηθούν σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες.
Ανάλογα με τα συμπτώματα, την αιτιολογία, τα

2.5. Αντιεπιληπτική αγωγή και σχολική
ικανότητα
Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα είναι δυνατόν να
προκαλέσουν παροδικές διαταραχές στο μηχανισμό της
μάθησης είτε λόγω πρόκλησης υπνηλίας, διαταραχών
προσοχής και διάθεσης είτε με έμμεση επίδραση μέσω
ανεπιθύμητων παρενεργειών όπως η διπλωπία και η
ευερεθιστότητα που επηρεάζουν την ικανότητα
εκτέλεσης γνωστικών λειτουργιών. (Motamedi, 2004).
Στα νεότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα αξίζει να
τονιστεί η αρνητική επίδραση της τοπιραμάτης που σε
μια μεγάλη έρευνα σε 1189
ενήλικους ασθενείς
εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό γνωστικών
διαταραχών ακολουθούμενη από τη ζονισαμίδη, τη
φαινυτοΐνη, τη φαινοβαρβιτάλη και την κλομπαζάμη.
Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκαν οι ανεπιθύμητες
ενέργειες σε 546 ασθενείς σε μονοθεραπεία και τα
αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Η τοπιραμάτη
ενοχοποιήθηκε για βραδύτητα σκέψης και διαταραχή
μνήμης, ενώ η ζονισαμίδη επιπλέον για διαταραχή
συγκέντρωσης. Η αρνητική αυτή επίδραση της
τοπιραμάτης φαίνεται πως οφείλεται στο γεγονός ότι
επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του προμετωπιαίου
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λοβού και των περιοχών μνήμης που σχετίζονται με τον
προφορικό λόγο (Arif H., 2009).

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή των ψυχικών
διαταραχών παιδιών ηλικίας κάτω των 8-9 ετών.
Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει συνολικά 20
ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις για κάθε κλίμακα. Υπάρχουν
δύο διαφορετικές εκδόσεις του ερωτηματολογίου, μια
για κορίτσια και μια για αγόρια. Κάθε ερώτηση
συνοδεύεται από εικόνα (σε κάθε σελίδα/ ερώτηση
υπάρχουν δύο εικόνες) και το παιδί καλείται να επιλέξει
τη μία. Ζητείται δηλαδή από το παιδί κάθε φορά, ενώ
κοιτάζει μια κάρτα με δύο εικόνες, να αποφασίσει ποιος
τύπος ατόμου, από τους δύο εναλλακτικούς που
περιγράφονται στο κάθε σκέλος της ερώτησης, του
ταιριάζει περισσότερο. Αφού καταλήξει σε μία από τις
δύο εικόνες, έπειτα καλείται να επιλέξει το βαθμό στον
οποίο του ταιριάζει η συγκεκριμένη εικόνα (πολύ,
αρκετά
ή
λίγο,
καθόλου).
Οι
απαντήσεις
βαθμολογούνται από 1-4 και αντανακλούν υψηλά ή
χαμηλά επίπεδα αυτοαντίληψης. Υψηλή βαθμολογία
σημαίνει υψηλή αυτοαντίληψη.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
3.1. Οι στόχοι της έρευνας
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε τέσσερις πτυχές της
αυτοαντίληψης (Σχολική Ικανότητα, Σχέσεις με τους
Συνομήλικους, Σωματική Ικανότητα, Σχέσεις με τη
Μητέρα) παιδιών σχολικής ηλικίας, Γ’ Δημοτικού, και
την παράμετρο επιληψία. Ένας επιπλέον στόχος είναι το
να συγκριθεί ο βαθμός αυτοαντίληψης των υγιών
παιδιών με αυτόν των παιδιών με επιληψία. Τέλος,
στόχο αποτελεί και η πιθανότητα κάποια από τις
τέσσερις πτυχές να επηρεάζεται περισσότερο από την
επιληψία.

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα

3.5. Διαδικασία

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν πριν τη
διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: α) Υπάρχει
σχέση ανάμεσα στις τέσσερις πτυχές της αυτοαντίληψης
- Σχολική Ικανότητα, Σχέσεις με τους Συνομηλίκους,
Σωματική Ικανότητα και Σχέσεις με τη Μητέρα - και την
παράμετρο επιληψία, και αν ναι, υπάρχει κάποια πτυχή
της αυτοαντίληψης που επηρεάζεται περισσότερο; β) Σε
τι βαθμό διαφοροποιείται η αυτοαντίληψη των υγιών
παιδιών από αυτή τον παιδιών με επιληψία; γ) Ποια
πτυχή της αυτοαντίληψης επηρεάζεται περισσότερο από
την επιληψία;

Η εξέταση ήταν ατομική και πραγματοποιήθηκε από
εμάς ενώ πρώτα είχαμε ασκηθεί στη διαδικασία. Ο
χρόνος που απαιτήθηκε για το κάθε παιδί ήταν περίπου
30 λεπτά της ώρας. Αρχικά, λέγαμε στο παιδί ότι έχουμε
κάτι το οποίο μοιάζει με ένα παιχνίδι εικόνων και
λέγεται «ποιο αγόρι (κορίτσι) είναι αυτό που σου μοιάζει
περισσότερο;» και συνεχίζοντας, το πληροφορήσαμε ότι
επρόκειτο να του εξηγούμε τι είναι αυτό που κάνει το
αγόρι (κορίτσι) στην κάθε εικόνα. Παράδειγμα: «Σ’
αυτή την εικόνα (δείχνοντας την αριστερή εικόνα) αυτό
το αγόρι/ κορίτσι είναι συνήθως χαρούμενο, και αυτό το
αγόρι/ κορίτσι (δείχνοντας τη δεξιά εικόνα) είναι
συνήθως λυπημένο. Τώρα, θα θέλαμε να μας πεις εσύ
πως νιώθεις συνήθως». Το παιδί στο σημείο αυτό
καλείται να επιλέξει μια από τις δύο εικόνες και στη
συνέχεια να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο αυτή του
ταιριάζει. Αν για παράδειγμα το παιδί επιλέξει την
εικόνα με το χαρούμενο αγόρι/ κορίτσι, δείχνοντας
πρώτα το μεγάλο κύκλο -που βρίσκεται κάτω από αυτήτο ρωτούσαμε αν είναι πάντα χαρούμενο και στη
συνέχεια δείχνοντας το μικρότερο κύκλο, αν είναι
συνήθως χαρούμενο. Σε περίπτωση που το παιδί επιλέξει
και τις δύο εικόνες και δυσκολεύεται να απαντήσει, το
διευκολύνουμε λέγοντάς του πως «μερικές φορές
ισχύουν και τα δύο αλλά θα θέλαμε να μας πεις ποιο
είναι αυτό που νομίζεις ότι συμβαίνει πιο συχνά». Οι
απαντήσεις κάθε παιδιού καταγράφονταν σε ένα χαρτί,
όπου υπήρχαν τόσοι κύκλοι, όσες και οι απαντήσεις -και
σε επόμενη φάση γινόταν η αποκωδικοποίηση και μετά
την αποχώρηση του παιδιού καταγράφαμε τα σχόλιά
του, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κ.ά. Η σειρά
παρουσίασης των καρτών και για τα δύο φύλα
κρατήθηκε σταθερή.
Η βαθμολόγηση του ΠΑΤΕΜ Ι έγινε ως εξής: οι
ερωτήσεις βαθμολογούνται με 1,2,3 ή 4, με τις
υψηλότερες τιμές να αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα
αυτοαντίληψης. Ο μέσος όρος των τιμών των
ερωτήσεων κάθε κλίμακας αποτελεί το βαθμό
αυτοαντίληψης του παιδιού στον τομέα της ζωής του και

3.3. Δείγμα
Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της
παρούσας πτυχιακής ερευνητικής εργασίας, το δείγμα
ήταν μικρό - αποτελείτο από 8 παιδιά της Γ’ Τάξης
Δημοτικού. Τα 4 παιδιά(2 αγόρια, 2 κορίτσια) με
επιληψία τα συναντήσαμε στην Παιδιατρική Κλινική
του Γ.Ν. Ελευσίνας - Θριάσιο, ενώ τα υπόλοιπα 4 υγιή
παιδιά (2 αγόρια, 2 κορίτσια) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
της Κορίνθου. Λόγω του μικρού δείγματος δεν έγινε
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, παρά μία
περιγραφική, ποιοτική ανάλυση των δεδομένων.

3.4. Ερευνητικό εργαλείο
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο
κατάλληλο για παιδιά σχολικής ηλικίας, το “Pictorial
Scale of Perceived Competence and Social Acceptance
for Young Children” των Harter και Pike(1983). To
ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί, προσαρμοστεί
και σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα με τα ελληνικά
δεδομένα από Μακρή-Μπότσαρη (2001 ) ως ΠΑΤΕΜ Ι.
Αποτελείται από τέσσερις ψυχομετρικές κλίμακες, οι
οποίες με τη βοήθεια των εικόνων αποτυπώνουν
τέσσερις επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης: Σχολική
Ικανότητα, Σχέσεις με τους Συνομήλικους, Σωματική
Ικανότητα και Σχέσεις με τη Μητέρα. Τα
ερωτηματολόγια με εικόνες θεωρούνται τα πλέον
κατάλληλα ψυχομετρικά μέσα για την αξιολόγηση των
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υπολογίστηκε αθροίζοντας τις τιμές όλων των
ερωτήσεων και διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος
των ερωτήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προέκυψε ο
βαθμός αυτοαντίληψης του κάθε παιδιού για κάθε πτυχή
της αυτοαντίληψης.

ΚΛΙΜΑΚΑ
Σχολική
Ικανότητα
Σχέσεις με
συνομηλίκους
Σωματική
Ικανότητα
Σχέσεις με τη
μητέρα
Συνολικός
μέσος όρος

3.6. Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τον
διαχωρισμό των 2 ομάδων, Ομάδα 1: Υγιή Παιδιά (4) ,
Ομάδα 2: Παιδιά με επιληψία (4). Η κατανομή ως προς
το φύλο ήταν ισομερής, 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Τα
αγόρια της Ομάδας 2 έπασχαν από Ρολάνδειο Επιληψία,
ενώ τα κορίτσια της Ομάδας 2 από Αφαιρετική
Επιληψία.
Καταρχήν, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για όλες τις
μεταβλητές κατά φύλο. Τα αγόρια παρουσίασαν
ελάχιστα πιο υψηλή αυτοαντίληψη σε σχέση με τα
κορίτσια της ίδιας ομάδας (είτε Ομάδα 1, είτε Ομάδα 2)
και στις τέσσερις πτυχές της αυτοαντίληψης, ωστόσο με
μικρότερη διαφορά όσον αφορά την πτυχή: σχέσεις με
τη μητέρα και με μεγαλύτερη διαφορά αναφορικά με την
πτυχή: σωματική ικανότητα.
Έπειτα, με βάση τους μέσους όρους και των
τεσσάρων πτυχών της αυτοαντίληψης, τα παιδιά με
επιληψία είχαν χαμηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης από
τα υγιή παιδιά, εκτός από την πτυχή: σχέσεις με τη
μητέρα, όπου οι μέσοι όροι ήταν ίσοι. Έντονες διαφορές
παρατηρήθηκαν στις πτυχές: σχολική ικανότητα και
σωματική ικανότητα, όπου τα παιδιά με επιληψία είχαν
πολύ χαμηλούς μέσους όρους.
Η πτυχή που παρουσίασε υψηλές τιμές και για τις δύο
ομάδες, ήταν αυτή των σχέσεων με τη μητέρα, ενώ η
πτυχή με τις χαμηλότερες τιμές ήταν αυτή των σχέσεων
με συνομηλίκους. Η πτυχή στην οποία τα παιδιά με
επιληψία είχαν πολύ χαμηλότερους μέσους όρους ήταν
αυτή της σχολικής ικανότητας. Τέλος, στην Ομάδα 2 τα
αγόρια που έπασχαν από Ρολάνδειο Επιληψία

Παιδιά με
επιληψία
ΑΓΟΡΙΑ (2)
2,2 + 2,6 / 2 =2,4

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2)
2,6+2 / 2 =2,3

3+3 / 2 = 3

3 + 2,6 = 2,8

2+2,6 / 2 = 2,3

1,8+2,2 / 2 = 2

3,6+3,8 / 2 = 3,7

3,8+3,6 / 2 = 3,7

2,85

3,03

Πίνακας 2. Μέσοι όροι των βαθμών αυτοαντίληψης κατά φύλο
στα παιδιά με επιληψία

Τέλος, το ατομικό προφίλ ενός μαθητή διαμορφώνεται
από τους βαθμούς αυτοαντίληψης στους επιμέρους
τομείς της ζωής του.
Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται,
έπειτα από τυχαία επιλογή, τα ατομικά προφίλ ενός
υγιούς αγοριού και ενός αγοριού με επιληψία και ενός
υγιούς κοριτσιού και ενός κοριτσιού με επιληψία
αναφορικά με τις 4 πτυχές της αυτοαντίληψης. Η
οριζόντια διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στο μέσον
(2,5) της τετραβάθμιας κλίμακας βαθμολόγησης
(1,2,3,4)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Υγιή Παιδιά
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΓΟΡΙΑ (2)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2)
Σχολική
3,6+3,8 / 2 = 3,7 3,4+3,6 / 2 = 3,5
Ικανότητα
Σχέσεις με
3,4+3,6 / 2 = 3,5 3,4+3,4 / 2 = 3,4
συνομηλίκους
Σωματική
3,8+3,6 / 2 = 3,7 3+3,4 / 2 = 3,2
Ικανότητα
Σχέσεις με τη 3,8+3,6 / 2 = 3,7 3,6+3,8 / 2 = 3,7
μητέρα
Συνολικός
3,65
3,45
μέσος όρος
παρουσίασαν υψηλότερες τιμές αυτοαντίληψης στην
σωματική και σχολική ικανότητα από τα κορίτσια που
έπασχαν από Αφαιρετική Επιληψία.

Υγιές
Αγόρι
Αγόρι με
επιληψία
Μέσος
όρος
Γράφημα 1. Συγκριτικό ατομικό προφίλ υγιούς αγοριού και
αγοριού με επιληψία.

Πίνακας 1. Μέσοι όροι των βαθμών αυτοαντίληψης κατά φύλο
στα υγιή παιδιά

105

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

όπως έχει υποστηριχτεί από πολλούς μελετητές, τα
κορίτσια συνάπτουν πιο εύκολα σχέσεις και φροντίζουν
να τις διατηρούν. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν ισχύει στα
πολύ μικρά παιδιά. Στις Σχέσεις με τη Μητέρα δεν
εμφανίζονται σημαντικές διαφορές, ωστόσο και σε αυτή
την πτυχή της αυτοαντίληψης τα κορίτσια παρουσιάζουν
πιο χαμηλή απ’ ότι τα αγόρια.
Τα
παιδιά
με
επιληψία
έτειναν
να
αυτοπαρουσιάζονται ως παράξενα, χωρίς πολλούς
φίλους, με χαμηλή σχολική ικανότητα και προβλήματα
στο σχολείο. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία,
οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις μπορούν να
επιφέρουν μεγαλύτερο «κακό» απ’ ότι οι ίδιες οι
επιληπτικές κρίσεις, και από την οπτική του ίδιου του
παιδιού η διάγνωση με επιληψία μπορεί να προκαλέσει
μεταβολές στην αυτοαντίληψη, επιφέροντάς του τον
φόβο του να είναι διαφορετικό, μη ικανό να φέρει εις
πέρας τις καθημερινές του δραστηριότητες και άγχος και
στρες για το μέλλον του (Fernandes, 2007). Επιπλέον, οι
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων αφορούσαν
περισσότερο τη σχολική ικανότητα και τις σχέσεις με
τους συνομηλίκους.
Όσον αφορά τη χαμηλή αυτοαντίληψη της πτυχής
της σχολικής ικανότητας των παιδιών με επιληψία, η
βιβλιογραφία συμφωνεί στο ότι αν οι επιληπτικές
κρίσεις ξεκινήσουν πριν την ηλικία των 2 ετών μπορούν
να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και έτσι
μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν πρόβλημα στη δομή
του εγκεφάλου (Wheless, 2002, Vingerhoets, 2006). Τα
χαμηλά επίπεδα στη Σχολική ικανότητα και οι
μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνδέονται με το
πνευματικό έλλειμμα, ωστόσο μπορεί να οφείλονται και
στην έλλειψη γνώσης για την νόσο, και το στίγμα που
προκαλείται από τα μέλη της οικογένειας, τους
συνάδελφους, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και το
περιβάλλον του σχολείου, τα οποία μπορούν να
περιορίσουν ουσιώδεις εμπειρίες, απαραίτητες για τη
γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
(Bulteau, 2000, Thacker, 2008). Έπειτα, τα
αποτελέσματα που αφορούσαν τη πτυχή: σχέσεις με
συνομηλίκους έδειξαν ότι τα παιδιά με επιληψία
βλέπουν τον εαυτό τους ως μη δημοφιλή συγκριτικά με
τα παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την
έρευνα Stevanato et al. (2003) τα παιδιά τα οποία ήταν
αρκετά δημοφιλή είχαν και υψηλότερη αυτοαντίληψη.
Σε έρευνα των Hamieka et al. (2009) φάνηκε ότι τα
παιδιά με επιληψία πέφτουν συχνότερα θύματα
εκφοβισμού σε σχέση με τα υγιή παιδιά. Παρόλο που οι
συγγραφείς δεν βρήκαν συσχέτιση του εκφοβισμού με
την χαμηλή αυτοαντίληψη σε παιδιά με επιληψία,
σίγουρα αυτή η κατάσταση έγκειται στην πτυχή: σχέσεις
με συνομηλίκους.
Τέλος, από τα δεδομένα που λάβαμε, παρόλο που και
στις δύο ομάδες τα παιδιά δήλωσαν ότι είναι σε γενικές
γραμμές ευτυχισμένα, τα παιδιά με επιληψία δεν ήταν
δημοφιλή, αντιμετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά την
κοινωνικότητα και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους,
γεγονός που έως ένα βαθμό οφειλόταν στις επιληπτικές
κρίσεις που συνέβαιναν στο περιβάλλον του σχολείου,
τις διακρίσεις, τις προκαταλήψεις και το στίγμα.

Υγιές
κορίτσι
Κορίτσι με
επιληψία
Μέσος
όρος

Γράφημα 2. Συγκριτικό ατομικό προφίλ υγιούς κοριτσιού και
κοριτσιού με επιληψία.

3.7. Συμπεράσματα – συζήτηση
Αρκετές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν
δείξει πως τα παιδιά με επιληψία τείνουν να έχουν
χαμηλή αυτοαντίληψη (Austin, 2002, Aguiar, 2007,
Fundenrburk, 2007).
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας
έρευνας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Η έλλειψη διαφορών
ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την αυτοαντίληψη είναι
σε αντίθεση με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών.
Πολλοί μελετητές έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει πως
οι άνδρες διαφέρουν από τις γυναίκες ως προς τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και αυτό
φαίνεται από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν στις
αυτοπεριγραφές τους ( Bums, 1982. Markus &
Oyserman, 1989).
Στην παρούσα έρευνα, τα αγόρια εμφανίζουν πιο
θετική αυτοαντίληψη απ’ ότι τα κορίτσια σε όλες τις
πτυχές της, χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι
σημαντική. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια
παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοαντίληψη ως προς τη
Σωματική Ικανότητα απ’ ότι τα κορίτσια. Στην έρευνα
αυτή, αν και επαληθεύεται αυτή η διαπίστωση, οι
διαφορές των δύο φύλων δεν είναι σημαντικές. Σε
αντίθεση, στην έρευνα των Λεονταρή και Γιαλαμά 1998,
που έγινε σε παιδιά προ-εφηβικής ηλικίας υπήρξαν
σημαντικές διαφορές ως προς τον παράγοντα της
Σωματικής Ικανότητας. Διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια
αξιολογούν πολύ πιο θετικά τον εαυτό τους απ’ ότι τα
κορίτσια. Προφανώς η διαφορά αυτή να επαληθεύει τα
κοινωνικά στερεότυπα, ότι τα αγόρια τα καταφέρνουν
καλύτερα στα σπορ και τον αθλητισμό γενικότερα.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διαφορές στην
αυτοαξιολόγηση των αγοριών και των κοριτσιών μάλλον
δεν εμφανίζονται ως ένα σταθερό φαινόμενο πριν από
την εφηβεία. Η πτυχή των Σχέσεων με τους
Συνομηλίκους εμφανίζεται κι αυτή λίγο πιο υψηλή στα
αγόρια από ότι στα κορίτσια. Το αποτέλεσμα αυτό
έρχεται σε αντίθεση με αυτό που αναμενόταν, επειδή
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3.8. Περιορισμοί της έρευνας

Θερμότατες ευχαριστίες εκφράζουμε στον Διευθυντή
της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ Άργους, Δρ.
Παναγιώτη Μουσταΐρα, για τη συνεργασία και τη
φροντίδα του για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
φιλοξενίας μας στον χώρο της σχολής.
Η όλη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας υπήρξε
ιδιαίτερα επωφελής για εμάς, επειδή μας βοήθησε να
εξοικειωθούμε τόσο με τα προβλήματα και τις
απαιτήσεις όσο και με τα οφέλη και τη χαρά της
δημιουργίας που μπορεί να αντλήσει κάποιος από τη
διεκπεραίωση μιας έρευνας.

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από ορισμένους
περιορισμούς και για το λόγο αυτό τα ευρήματά της δεν
πρέπει να γενικεύονται αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να
εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή.
Αρχικά, το δείγμα των παιδιών που συμμετείχαν στην
έρευνα ήταν μικρό. Έπειτα, μελετήθηκαν αποκλειστικά
δύο μορφές επιληψίας η Ρολάνδειος και η αφαιρετική
επιληψία. Τέλος, η έρευνα έλαβε μέρος σε συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή και μελέτησε συγκεκριμένη ηλικία
παιδιών.
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Τα παραπάνω προβληματικά ζητήματα που
σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας
έρευνας, μπορούν να επιλυθούν μέσω της υλοποίησης
διαχρονικών μελετών παρατήρησης παιδιών με
επιληψία. Επιπλέον, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να
εστιάσει στη διερεύνηση της σχέσης της αυτοαντίληψης
και με άλλες μορφές επιληψίας καθώς και να επεκταθεί
και στην προεφηβική ηλικία των παιδιών. Κλείνοντας,
καλό θα ήταν, στο μέλλον, να ληφθεί υπόψη και το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των παιδιών με επιληψία,
αφού αυτό αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιδρά
στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για
περαιτέρω
διερεύνηση
των
παραγόντων
που
επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, την αυτοαντίληψη
των παιδιών με επιληψία, και οι οποίοι μπορούν άμεσα ή
έμμεσα να επιδράσουν αρνητικά στις ψυχολογικές και
κοινωνικές δεξιότητες, στις καθημερινές δραστηριότητες
– σωματική ικανότητα, την εκπαίδευση - σχολική
ικανότητα και την ψυχαγωγία.
Έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της
συγκεκριμένης έρευνας και τη συζήτηση, θεωρούμε ότι
είναι αναγκαίο να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια
ενίσχυσης του βαθμού της αυτοαντίληψης των παιδιών
σχολικής ηλικίας με επιληψία και να μην
περιοριζόμαστε μόνο στην αντιμετώπιση των κλινικών
συμπτωμάτων της νόσου.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς και θερμές
ευχαριστίες μας στην επόπτριά μας, την καθηγήτριά μας
και Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευαγγελία Λεζέ για την
ανεκτίμητη βοήθεια της, την παροχή υλικού, την
καθοδήγηση αλλά και τη συμπαράσταση που μας
παρείχε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας
αυτής.
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους
όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της εργασίας και
ιδιαίτερα τους γονείς των παιδιών και τους νοσηλευτές
του Θριασίου Νοσοκομείου καθώς και τους
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου
που συνεργάστηκαν πρόθυμα μαζί μας κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας.
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Σφηε,
ζηελ
Αιεμάλδξεηα,
θαη
ζην
Βηβιηνπσιείν ηνπ ηέθαλνπ Πάξγα, έδξα ηνπ
πεξηνδηθνχ θαη ηνπ νκψλπκνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ
Νέα Εσή, καδεχνληαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νη
Έιιελεο δηαλννχκελνη κε πξσηαγσληζηή ηνλ Καβάθε
θαη ζπδεηνχζαλ, δηακνξθψλνληαο έλα πλεπκαηηθφ
θιίκα.
ηα 1902 ζηε Βηέλλε άξρηζε λα
ζπγθεληξψλεηαη έλαο κηθξφο θχθινο καζεηψλ γχξσ
απφ ηνλ γηαηξφ Sigmund Freud θαη δεκηνπξγήζεθε ε
πεξίθεκε Σπληξνθηά ηεο Τεηάξηεο, φπνπ ζπδεηηνχληαλ
δεηήκαηα ηεο Φπραλάιπζεο θαη ραξάδνληαλ ην Σρέδην
γηα κηα Δπηζηεκνληθή Ψπρνινγία.
ηελ Αιεμάλδξεηα, ινηπφλ, νη πλεπκαηηθέο
αλαδεηήζεηο γηα ηελ Σέρλε θαη ηελ Πνίεζε, θαη ζηε
Βηέλλε νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ Δπηζηήκε ηεο ςπρήο ηνπ
αλζξψπνπ. Γπν ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο
νη νπνίνη ζθνπνχλ ζην “αεί δεηνχκελν” ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο: ηελ Κάζαξζε. (εθέξεο 1962: 361)
πσο αθξηβψο ζηελ αξραία ειιεληθή ζχιιεςε,
φπνπ δίπια απφ ην Αζθιεπηείν γηα ηελ θάζαξζε ηνπ
ζψκαηνο απφ ηα ζσκαηηθά άιγε, ρηίζηεθε ην ζέαηξν γηα
ηελ θάζαξζε απφ ηνλ έιεν θαη ην θφβν ηεο αλζξψπηλεο
ςπρήο. Σα λάκαηα ηεο Καζηαιίαο θαη ηα ηάκαηα απφ ην
παξάγγεικα ηνπ “Γλώζη ζ’ Απηόλ‖ ζηελ είζνδν ηνπ
ζεάηξνπ ησλ Γειθψλ. Ίδηνο νπζία θαη ηχπνηο κε ηνλ
ππξήλα ηεο ζχγρξνλεο Δπηζηήκεο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο
είηε απηή ιέγεηαη Σπκβνπιεπηηθή ηνπ Δπαγγέικαηνο, είηε
Σπκβνπιεπηηθή ηεο Οηθνγέλεηαο, είηε Σηξαηησηηθή
Σπκβνπιεπηηθή θηι., αθνχ ν άλζξσπνο, φπσο ηνλ έρνπκε
γλσξίζεη θαη ηνλ μέξνπκε κέρξη ηψξα, παξακέλεη ν ίδηνο.
Άιισζηε, θαη πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο
ζε Δπηζηήκε, ην πεδίν ηεο γλψζεο ηνπ Δαπηνχ ή ησλ
παξαηλέζεσλ γηα κηαλ αλακφξθσζε ηνπ “Δγψ”, ην
θάιππηε κε ηνλ ηξφπν ηεο ε Πνίεζε, θαη ηδηαίηεξα ε
ιεγφκελε Γηδαθηηθή Πνίεζε. Κη απηφ κπνξεί λα ην
δηαπηζηψζεη θαλείο εχθνια, αλ δηαηξέμεη ηελ πνηεηηθή

Περίληψη
Ζ Δξγαζία απηή, πνπ έρεη γηα ηίηιν: “Ζ Σπκβνπιεπηηθή ζην
πνηεηηθό έξγν ηνπ Κ. Π. Καβάθε”, πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε θαη
ηε ζπλάθεηα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε κε
ηε Σπκβνπιεπηηθή.
Χο θνηλφο ηφπνο ησλ δχν απηψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο δηάλνηαο (Σέρλε-Δπηζηήκε)
εληνπίδεηαη ε έλλνηα ηεο “Κάζαξζεο” απφ ηνλ “Έιεν” θαη ην
“Φφβν” ηεο αλζξψπηλεο Όπαξμεο.
Ζ “γλώζε ηνπ εαπηνύ”
εμεηάδεηαη απφ πιεπξάο Δπηζηήκεο ζην πιαίζην ηεο
ςπρνδπλακηθήο (psycho dynamism) πξνζέγγηζεο, κε έκθαζε
ζηελ ςπρνινγία ηνπ Eαπηνχ (self–concept) θαη ηδηαίηεξα ηεο
ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ηνπ Freud. Δμεηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ
“Δαπηνχ” σο “απηναληίιεςε” (self-concept), “απηνγλσζία” θαη
“απηνδηαθνξνπνίεζε” (self-differentiation), πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
“απηνεηθόλα”,
πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα θηάζεη ζε
θαηαζηάζεηο “απηνεθπιήξσζεο” θαη “απηνπξαγκάησζεο”.
Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε φρη κφλνλ λα
γλσξίζεη ηηο Πξνζσπηθφηεηεο, ηνπο Υαξαθηήξεο θαη ηηο
πκπεξηθνξέο ησλ θαβαθηθψλ Κνηλσληψλ αιιά θαη λα αλάγλσξίζεη κέζα ζ’ απηέο ηηο θαβαθηθέο θνηλσλίεο
Πξνζσπηθφηεηεο, Υαξαθηήξεο θαη πκπεξηθνξέο ηεο δηθήο ηνπ
ζεκεξηλήο θνηλσλίαο –ηεξνπκέλσλ βέβαηα ησλ αλαινγηψλ θαη
ησλ ζπλζεθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηή ε αλίρλεπζε θη
απηή ε αηηηνιφγεζε κπνξεί λα ζηαζεί νδεγφο ζηελ αλάδηνξγάλσζε ησλ “Δγώ” θαη ησλ “Δαπηώλ” ησλ πειαηψλ ησλ
ζεξαπεπηψλ ηεο πκβνπιεπηηθήο, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ
παξαγγέικαηνο ηεο UNESCO (2002): ―καζαίλσ λα ππάξρσ‖.

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ
Id, Ego, Superego
Απηνπξαγκάησζε
Αλεπαηζζήησο
ηνραζηηθέο πξνζαξκνγέο
Δλδίδεηο
Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θη νη
πξψηεο ηνπ 20νχ, ππήξμαλ γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, θαη
ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιεληθή Παξνηθία, δεθαεηίεο αθκήο,
πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο. Απ’ ηε κηα κεξηά νη ηζρπξνί
νηθνλνκηθά Έιιελεο ηεο εκπνξίαο ηνπ βακβαθηνχ θη νη
ηξαπεδίηεο, θη απ’ ηελ άιιε ηα ζέαηξα, νη εθδνηηθνί
Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.
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γξακκή απφ ηνλ Ζζίνδν (“Έξγα θαη Ζκέξεο”) –κε ηηο
ζπκβνπιέο ηνπ Πνηεηή πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ Πέξζε–
ίζακε ην ζηίρν ηνπ Διχηε απφ ην ΛΑΚΧΝΗΚΟΝ:
“Λνηπόλ, απηόο πνπ γύξεπα Δ ί κ α η” (“ΔΞΖ ΚΑΗ ΜΗΑ
ΣΤΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟ”). Απ’ απηήλ ηελ
ηδηνηξνπία ηεο Γηδαθηηθήο Πνίεζεο δελ μέθπγε νχηε ν
Καβάθεο. Μάιινλ ν Αιεμαλδξηλφο, επεηδή ππήξμε
Πνηεηήο ηνπ “γήξαηνο”, θη είρε ρσλέςεη κέζα ηνπ
πνιιέο δσέο θαη πνιινχο Δαπηνχο, είλαη ν θαη’ εμνρήλ
εθθξαζηήο ηεο πεξηπέηεηαο ηνπ ςπρηθνχ αλζξψπνπ, φπνπ
παξνπζηάδεηαη πάληα ε αλάγθε ηεο ςπρνινγηθήο
ζηήξημεο θαη ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπηζπκεηνχ Δαπηνχ.
Ο ίδηνο γξάθεη ζ’ έλα ζεκείσκά ηνπ ζηηο 20 Ηνπλίνπ ηνπ
1910 γηα ηελ εξγαζία ηνπ: “Δξγάδνκαη θη εγώ ζαλ ηνπο
αξραίνπο.
Έγξαθαλ ηζηνξία, έθακλαλ θηινζνθία,
δξάκαηα κπζνινγηθήο ηξαγηθόηεηνο… εξσηνπαζείο…
όκνηα ζαλ εκέλα” (αββίδεο 1987: 122). Μέζα ζ’ απηήλ
ηε ζεκείσζε κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ηνλ “νιηζηηθφ”
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Καβάθεο αληηκεηψπηζε ηνλ
Άλζξσπν. Γηαηί ν Άλζξσπνο, ν Άλζξσπνο ηεο θάζε
επνρήο, κπνξεί λα γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, λα
δηακνξθψλεη ηε δηθή ηνπ θηινζνθία δσήο, λα βηψλεη ηε
δηθή ηνπ ηξαγηθφηεηα θαη ηνλ ί-δην εξσηηζκφ ηνπ αιιά
πάληα θάησ απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπηλνπο φξνπο. ια
απηά δει., πνπ απνηεινχλ θάζε θνξά πηπρέο ηήο θάζε
“Πξνζσπηθφηεηαο”.
Καη ε “Πξνζσπηθφηεηα” (ν
“Δαπηφο”, ε “Όπαξμε”) εθθξάδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο
Κνηλσλίαο θαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο Δπί-θνηλσλίαο κε ην
“Δγψ”, ζε αληηδηαζηνιή κε ην “κε-Δγψ”, ην “Δζχ” θαη
ην “Άιινο”.
πσο αθξηβψο ην αληηκεηψπηζε ε
Φπρνινγία θαη ν Freud, θη φρη δαλεηδφκελνο κφλν απφ
ηελ αξραία ηξαγσδία ην “Οηδηπόδεην Σύκπιεγκα” γηα ηε
θαιιηθή θάζε ηνπ αλζξψπνπ ή ηα Superego
(Πνηακηάλνο: 95). εκείσλε, ήδε απ’ ην 1905 ν
Πνηεηήο, γηα ην ζηφρν ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνπ δελ είλαη
άιινο απφ ηελ αιήζεηα γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηε
γεληθή (ή κεξηθή) ηζρχ θαη εθαξκνγή ηεο Σέρλεο ηνπ:
“Σαλ ηνλ θαιό ξάπηε πνπ θάκλεη κηα θνξεζηά πνπ πάεη
ιακπξά ζ’ έλαλ άλζξσπν (ίζσο ζε δύν)· θ’ έλα
επαλσθόξη πνπ κπνξεί λα πάεη ζε δπν-ηξεηο –έηζη θ’ εγώ.
Τα πνηήκαηά κνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ, to fit, ζ’ έλα
θάδν (ίζσο ζε δύν, ηξία). Αλ δελ έρνπλ ηα πνηήκαηά κνπ
γεληθή εθαξκνγή, έρνπλ κεξηθή. Απηό δελ είλαη ιίγν.
Έρνπλ εγγεπεκέλε ηελ αιήζεηά ησλ έηζη.” (αββίδεο
1985: 226). Σελ ίδηα γεληθή εθαξκνγή γηα ηνλ ςπρηθφ
άλζξσπν κε φξνπο Δπηζηήκεο έςαρλε ηελ ίδηα επνρή θαη
ν Freud κε ηελ επηλφεζε ηνπ Id, ηνπ Ego θαη ηνπ
Superego. Σηο γελεηηθέο θαηαβνιέο θαη ηελ εκπεηξία,
ηελ εμ’ νινθιήξνπ απσζεκέλε ζην αζπλείδεην, πνπ
απνηειεί θαη ην κέγηζην κέξνο ηεο ςπρηθήο ελέξγεηαο θαη
ησλ ςπρηθψλ απνζεκάησλ ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ν Freud
ηα ηνπνζέηεζε ζην Id (“Τν Δγώ θαη ην Απηό”). Δθεί
ηνπνζέηεζε θαη ηε Ληβηδηληθή ελέξγεηα. Σε Ληβηδψ,
φπσο ηελ έιεγε ν εθέξεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα
ηζρπξηζηεί, ρσξίο λα θάλεη ιάζνο, φηη ε ζχλνιε
θαβαθηθή παξαγσγή ζηεξίδεηαη πάλσ ζ’ απηήλ ηε
Ληβηδηληθή ελέξγεηα. Απφ ην πξψην ηνπ πνίεκα (ΔΝΑ
ΓΔΡΟ, 1897) κέρξη ην ηειεπηαίν ηνπ (ΔΗ ΣΑ
ΠΔΡΗΥΧΡΑ ΣΖ ΑΝΣΗΟΥΔΗΑ, 1933). Ζ γελεηηθή
θαηαβνιή ηεο Ληβηδηληθήο ελέξγεηαο δελ μεθεχγεη ηνπ

θαβαθηθνχ πεξηζθνπίνπ, ηελ νπνία ηνπνζεηεί
παξελζεηηθά ζηηο ΜΔΡΔ ΣΟΤ 1896 (1927):
“Δμεπηειίζζε πιήξσο. Μηα εξσηηθή ξνπή ηνπ
ιίαλ απαγνξεπκέλε θαη πεξηθξνλεκέλε
(έκθπηε κνινληνύην) ππήξμελ ε αηηία
ήηαλ ε θνηλσλία ζεκλόηπθε πνιύ”.
Καη κε ηνλ ηειεπηαίν ηνχην ζηίρν ηνπ
απνζπάζκαηνο (“ήηαλ ε θνηλσλία ζεκλόηπθε πνιύ”), ν
Καβάθεο νξίδεη ην θξνυδηθφ Suprego. Καη ην θξνυδηθφ
Superego γηα ηνλ Καβάθε ζηάζεθε ε θνηλσλία ηεο
πφιεο ηεο Αιεμάλδξεηαο γηα ηελ νπνία ζεκεηψλεη ζηηο 28
Απξηιίνπ ηνπ 1907: “Τελ ζπλείζηζα πηα ηελ Αιεμάλδξεηα,
θαη πηζαλόηαηα θαη πινύζηνο αλ ήκνπλ, εδώ λα έκλεζθα.
Αιιά κε όινλ ηνύην, πώο κε ζηελνρσξεί. Τη δπζθνιία, ηη
βάξνο πνπ είλαη ε κηθξή πόιηο –ηη έιιεηςηο
ειεπζεξίαο”(αββίδεο 1987: 115). Καη ηελ επφκελε
ρξνληά (26.10.1908) γξάθεη γηα ηελ θνηλσλία ηεο
αλειεχζεξεο απηήο πφιεο: “Τν μέξσ πνπ γηα λα επηηύρεη
θαλείο ζηελ δσή, θαη γηα λα εκπλέεη ζεβαζκό ρξεηάδεηαη
ζνβαξόηεο. Καη όκσο κε είλαη δύζθνιν λα είκαη
ζνβαξόο, θαη δελ εθηηκώ ηελ ζνβαξόηεηα. […] Άιισο κε
αξέζνπλ ηα ρσξαηά, ε αζηεηόηεο, ε εηξσλεία ε κε επθπή
ιόγηα, ην ρακπαθάξηζκα (humbugging). Αιιά δελ θάλεη.
Γπζθνιεύεη ηεο δνπιεηέο. Γηόηη σο επί ην πιείζηνλ έρεηο
λα θάκλεηο κε δεπδέθεδεο θαη ακαζείο. Απηνί δε είλαη
πάληνηε ζνβαξνί. Γη’ απηό θ’ εγώ θαηαγίλνκαη ζηνπο
πνιινύο λα παξνπζηάδσ ζνβαξήλ όςη. Ζύξα πσο
[θνβεξά] κεγάισο κε δηεπθνιύλεη ηεο ππνζέζεηο κνπ.
Δζσηεξηθώο γειώ θαη αζηεηεύνκαη πνιύ”. (αββίδεο
1987: 120).
Πξφθεηηαη γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηε
δηακφξθσζε ελφο Superego, πνπ ζηα πνηεηηθά ηνπ
θείκελα πέξαζε φρη κφλνλ κε ηνλ παξαπάλσ ζηίρν (“ήηαλ
ε θνηλσλία ζεκλόηπθε πνιύ” θαη “ζπζρέηηδε θνπηά”),
αιιά θαη κε ζηίρνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ κηα θνηλσλία
πνπ θνξά ηα θαηά ηεο θαη ιαιεί πεξί εζηθήο (ΘΔΑΣΡΟΝ
ΣΖ ΗΓΧΝΟ, 400 Μ.Υ). ’ απηήλ ηελ θνηλσλία ν
Καβάθεο έθξπςε ηνλ εαπηφ ηνπ, ληπκέλν κε ηελ persona
ηνπ Jung, φπσο ιέεη ν Σζίξθαο (Σζίξθαο 1971: 444).
Οη ηξεηο-ηέζζεξηο γεληέο θαβαθηζηψλ, πνπ
πέξαζαλ κέρξη ζήκεξα, πξνζέγγηζαλ ελ πνιινίο –ν
θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ– ην θαβαθηθφ έξγν, εθηφο ησλ
άιισλ, θαη κε ςπρνινγηθνχο φξνπο. Δθηφο ηνπ Σζίξθα
ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ θαβαθηθή persona ηνπ Jung, ν
Άγξαο κηιά γηα “ςπρνινγηθή απόδνζε ησλ ελλνηώλ”
(Άγξαο, 1980), ν αξεγηάλλεο εληνπίδεη ηηο ςπρνινγηθέο
δηεξγαζίεο ησλ δξακαηηθώλ πξνζώπσλ ηνπ θαβαθηθνχ
έξγνπ
(αξεγηάλλεο,
1964),
ν
Βξηζηκηηδάθεο
αλαγλσξίδεη ηνπο ςπρνινγηθνύο ηύπνπο ησλ άβνπισλ θαη
ησλ ιάγλσλ (Βξηζηκηηδάθεο, 1975), ν Μαιάλνο θη ν
Παλαγησηφπνπινο βιέπνπλ ην θαβαθηθφ έξγν κε ην κάηη
ηεο
ςπραλάιπζεο
(Μαιάλνο
1971&1978,
Παλαγησηφπνπινο 1989), ν Πεξίδεο κε ηηο
ζπγθαιπκκέλεο αληηδξάζεηο ηεο Διεπζεξίαο (Πεξίδεο
1948), ν Παπαλνχηζνο ζηελ “εζηθή” θαη ηε “δηδαθηηθή”
ηνπ δηάζηαζε (Παπαλνχηζνο, 1985) θη ν αββίδεο κε
ηνπο πφινπο ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ (αββίδεο,
1993). Ο ίδηνο ν Πνηεηήο, πηζαλψο, απαληψληαο ζην
Μαιάλν γξάθεη ζηελ Αιεμαλδξηλή Τέρλε ηνπ Μαΐνπ
ηνπ1927: “Ο Καβάθεο δελ επαλαιακβάλεηαη πνηέ. Ηδνύ,
απιά, ην ζρεδηάγξακκα πνπ βγαίλεη ίζακε ηώξα από ην
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έξγν ηνπ. Έρεη ηξεηο πεξηνρέο –ηελ θηινζνθηθή (ή ηεο
ζθέςεο), ηελ ηζηνξηθή, θαη ηελ εδνληθή (ή αηζζεζηαθή).
Κη αιινχ ππνζηεξίδεη φηη “Τν έξγν ηνύ γλεζίνπ πνηεηή
είλαη έλα ζύλνιν νξγαληθά εληαίν θαη αζύιιεπηα
πνιύπινθν” (Σζίξθαο 1982: 187). Έηζη, θάζε πνίεκα
κπνξεί λα θιεξηάξεη, θαη ζπλήζσο απηό ζπκβαίλεη, ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρέο ηνπ ςπρηθνχ αλζξψπνπ ή
ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
ηελ εξγαζία απηή, πνπ εμεηάδνληαη πνηήκαηα
ππφ ην πξίζκα ηεο Σπκβνπιεπηηθήο, πεξηιακβάλνληαη
κφλνλ εθείλα ηα πνηήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ή
πεξηιακβάλνπλ ην Α΄ θαη ην Β΄ Δληθφ Πξφζσπν. Με ηα
πνηήκαηα ηνπ Α΄ Πξνζψπνπ επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε
θαβαθηθψλ Πξνζσπηθνηήησλ ζην πιαίζην ηεο
ςπρνδπλακηθήο πξνζέγγηζεο θαη κε ηα πνηήκαηα ηνπ Β΄
Πξνζψπνπ αληρλεχεηαη ν ξφινο ηνπ πκβνχινπΘεξαπεπηή ζηε δηαδηθαζία ηεο πκβνπιεπηηθήο ζρέζεο.
Σν έλα ηξίην (1/3) απφ ην αλαγλσξηζκέλν πνηεηηθφ ζψκα
ηνπ Καβάθε είλαη γξακκέλν ζε Πξψην Δληθφ Πξφζσπν.
’ απηά νη “persones” ηνπ Πνηεηή, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ζπκνχληαη, ελεξγνχλ, δξνπλ, θαληάδνληαη,
ζρεδηάδνπλ θη αδεκνλνχλ ππφ ην νξκέκθπην ηεο Libido.
ηα πξσηνπξφζσπα πνηήκαηα ε κλήκε είλαη απηή πνπ –
θπξίσο–
αλαθαιεί
πξνεγνχκελεο
εκπεηξίεο,
πξνεγνχκελα βηψκαηα θαη πξνεγνχκελνπο, λεαληθνχο,
Δαπηνχο, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθψζεη ηνλ Δαπηφ ηεο
ψξαο ηεο γξαθήο ηνπ Πνηήκαηνο.
κσο, φπσο
εμνκνινγείηαη ν ίδηνο ν Καβάθεο, “Τν όθεινο ηεο
πξνζσπηθήο εκπεηξίαο είλαη αλακθηβόισο ζεκαληηθό·
αιι’ αλ απηή ε εκπεηξία εηεξείην κε ζηελή αληίιεςη ζα
πεξηώξηδε ηξνκεξά ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή θαη αθόκε
ηελ θηινζνθηθή παξαγσγή […] Ο πνηεηήο κπνξεί λα
κεηαθέξε ηνλ εαπηό ηνπ ελ ησ κέζσ ησλ πξαγκάησλ θαη
λα δεκηνπξγήζε έηζη κηαλ εκπεηξία, […] έλα είδνο
ππνζεηηθήο εκπεηξίαο (Πεξίδεο 1948: 37-41). Κη απηή
ηελ ππνζεηηθή εκπεηξία θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ επνπηείεο ν
Καβάθεο ηηο αλαδήηεζε θαη ηηο βξήθε θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή. Σελ
επνρή, γηα ηελ νπνία εμνκνινγνχκελνο ζηνλ Πνιίηε
έιεγε φηη εχξηζθε ζ’ απηήλ “ηελ έιιεηςε ηδηαηηέξεο
παηξίδαο θαη ζηελνύ εζληθηζκνύ, ηελ έιιεηςε δεζκεπηηθώλ
παξαδόζεσλ, θαη ηελ ειεπζεξία ησλ εζώλ θαη εζηθή ησλ
θύισλ παξόκνηα πξνο ηα ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νύ αηώλνο”
(Πνιίηεο 1930: 451). Μέζα ζ’ απηήλ ζθηηζάξηζε ηηο
persones ηνπ Μχξε, ηνπ Μπξηία, ηνπ Αηκηιηαλνχ Μνλάε
θαη ινηπψλ λνεηηθψλ επνπηεηψλ, πνπ δνχζαλ ηα
επηθίλδπλα θαη κεζνχζαλ απφ ηα δπλαηά θξαζηά, θαζψο
θάλνπλ νη αλδξείνη ηεο εδνλήο. ’ απηέο ηηο ππνζεηηθέο
εκπεηξίεο θαη ζ’ απηέο ηηο λνεηηθέο επνπηείεο, ζαξάληα
(40) θνξέο κεηξά θαλείο ην νπζηαζηηθφ “εδνλή” θαη ην
επίζεην “εδνληθφο”, πξντφλ θαη απνηέιεζκα ηνπ
θξνυδηθνχ Id.
Δίηε απηφ ην Id εθδειψλεηαη σο
Ληβηδηληθή Δλέξγεηα ηνπ Πξσηνγελνύο Ναξθηζζηζκνύ είηε
σο Ληβηδηληθή ελέξγεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ’ απηά ηα
πνηήκαηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα εληάμεη ην ΜΑΚΡΤΑ
(1914), ην ΓΚΡΗΕΑ (1917), ην ΘΑΛΑΑ ΣΟΤ
ΠΡΧΨΟΤ (1915), ην ΑΠ’ ΣΔ ΔΝΝΗΑ (1918), ην ΔΣΗ
ΠΟΛΤ ΑΣΔΝΗΑ– (1917), ην ΖΓΟΝΖ (1917), ην
ΚΑΣΧ ΑΠ’ ΣΟ ΠΗΣΗ (1918), ην ΜΔΡΔ ΣΟΤ 1903
(1917), θ.ά θαη σο αληηπξνζσπεπηηθνχο αληηγξάθνπκε

εδψ ηνπο θαηαιεθηηθνχο ζηίρνπο ηνπ ΔΠΔΣΡΔΦΔ ηνπ
1912.
Δπέζηξεθε ζπρλά θαη παίξλε κε ηελ λύρηα,
όηαλ ηα ρείιε θαη ην δέξκα εζπκνύληαη”
ηνλ αληίπνδα ηνπ Id, ν Freud ηνπνζέηεζε ην
Superego. Σελ νηθνγελεηαθή θαη ηελ θνηλσληθή εζηθή,
πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ “ινγνθξηηή” ηνπ “Δγψ”. ε
πεξηζζφηεξα απφ πνιιά πξσηνπξφζσπα θαβαθηθά
πνηήκαηα αληρλεχνπκε ην “Superego” ησλ θνηλσληψλ
πνπ έδεζε ν Καβάθεο. Καη γξάθσ θνηλσληψλ γηα λα
ζπκίζσ, φηη ν Πνηεηήο Καβάθεο κεηαθέξεη ηνλ εαπηφ
ηνπ “ελ κέζσ ησλ πξαγκάησλ” θαη δεκηνπξγεί λέεο
(ππνζεηηθέο) εκπεηξίεο. Αιιά θαη ε θαζαπηφ πξνζσπηθή
εκπεηξία είλαη “αλακθηβφισο ζεκαληηθή”. Σν είρε ήδε
εληνπίζεη ν Βξηζηκηηδάθεο, ηεο πξψηεο γεληάο ησλ
θαβαθηζηψλ, ν νπνίνο έγξαθε: “Αο κε καο απαηνύλ ηα
ηζηνξηθά ηνπ πνηήκαηα.
Απηά ν Καβάθεο ηα
κεηαρεηξίδεηαη, όπσο καο παξνπζηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, ή
όπσο θιείλεη κέζα ηνπο κηαλ έλλνηα θηινζνθηθή, ή ζπρλά
αθόκε κηα ιεπηή εηξσλεία κε ηελ νπνία ζπλεζίδεη λα
απνθαιύπηεη αλζξώπηλεο αδπλακίεο ή παλνπξγίεο‖
(Βξηζηκηηδάθεο 1975: 9).
Δληνπίδνπκε δει. ηελ
θνηλσλία (ην Superego) ησλ “ακαζψλ” θαη ησλ
“δεπδέθεδσλ” ηεο Αιεμάλδξεηαο ζην γχξηζκα ηνπ 19νπ
πξνο ηνλ 20φ αηψλα. ’ απηή ηελ θαηεγνξία πνηεκάησλ
κπνξνχκε λα εληάμνπκε ην ΑΗΜΗΛΗΑΝΟ ΜΟΝΑΖ,
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΤ, 628-655 Μ.Υ. (1918), ην ΑΠΟ ΣΖΝ
ΥΟΛΖΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗΧΝΤΜΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ (1921),
ην ΔΠΖΓΑ (1913), ην ’ ΔΝΑ ΒΗΒΛΗΟ ΠΑΛΖΟ
(1922), θ.ά θαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ αληηγξάθνπκε εδψ
ην ΘΔΑΣΡΟΝ ΣΖ ΗΓΧΝΟ 400 Μ.Υ. (1923).
Πνιίηνπ εληίκνπ πηόο–
πξν πάλησλ επεηδήο
έθεβνο ηνπ ζεάηξνπ,
πνηθίισο αξεζηόο,
ελίνηε ζπλζέησ
ελ γιώζζε ειιεληθή
ιίαλ επηόικνπο ζηίρνπο, πνπ ηνπο θπθινθνξώ
πνιύ θξπθά ελλνείηαη– ζενί! λα κελ ηνπο δνπλ
νη ηα θαηά θνξνύληεο, πεξί εζηθήο ιαινύληεο–
ζηίρνπο ηεο εδνλήο
ηεο εθιεθηήο, πνπ πεαίλεη
πξνο άγνλελ αγάπε θη απνδνθηκαζκέλε.
ηηο κπιφπεηξεο ηνπ Id θαη ηνπ Superego ν
Freud ηνπνζέηεζε ην Ego, έλλνηα ζηελ νπνία εζηίαζε ην
ζχλνιν ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο. Σν
“Δγψ”, πνπ ππνδειψλεη ηελ Πξνζσπηθφηεηα ζην
ζχλνιφ ηεο (Πνηακηάλνο: 87) θαη ε Σπκβνπιεπηηθή ην
πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ηεο έλλνηαο ηνπ “Δαπηνύ”
(self-concept), είηε κε ην κάηη ηνπ Watson
(ζπκπεξηθνξηζηηθά), είηε κε ην κάηη ηνπ Rogers
(ππαξμηζηηθά-αλζξσπηζηηθά). Ζ πνιππξηζκαηηθή απηή
πξνζέγγηζε ηνπ “Δγψ”, ηνπ “Δαπηνχ”, κπνξεί λα
εμεηαζηεί ζηηο δηαζηάζεηο πνπ θαηέζεζε ε Δπηζηήκε.
Απηέο ηεο “Απηνπαξαηήξεζεο”, ηεο “Απηναληίιεςεο” θαη
ηεο “Απηνγλσζίαο”, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ “Απηνεηθόλα”, κε
ζθνπφ
ηελ
“Απηνεθπιήξσζε”
θαη
ηελ
“Απηνπξαγκάησζε”.
Αξρηθά, ν φξνο “Δαπηόο” ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηελ Σπκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία γηα λα
ζεκαηνδνηήζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην
θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
“Δαπηόο” γηα ηε
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Σπκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία είλαη ην “Δγψ” ζε
αληηδηαζηνιή κε ην “κε Δγψ”, κε ηνπο άιινπο (Novak,
1989). Έλα θαβαθηθφ πνίεκα πνπ απνηππψλεη απηή
ηε δηάζηαζε ηνπ “Δγψ” απφ ην “κε-Δγψ” είλαη ν
εμφξηζηνο πνηεηήο ηεο θαθεληξερνχο Δηξήλεο
Γνχθαηλαο:
“Οη ειαθξνί αο κε ιέγνπλ ειαθξόλ.
Σηα ζνβαξά πξάγκαηα ήκνπλ πάληνηε
επηκειέζηαηνο. Καη ζα επηκείλσ,
όηη θαλείο θαιιίηεξά κνπ δελ γλσξίδεη
Παηέξαο ή Γξαθάο, ή ηνπο Καλόλαο ησλ Σπλόδσλ”
ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΑΡΥΧΝ, ΔΞΟΡΗΣΟ,
ΣΗΥΟΤΡΓΧΝ (1921)
Δπίζεο, Δαπηόο ζεσξείηαη, φηη είλαη έλα ζχλνιν
επηκέξνπο φςεσλ θαη ζηνηρείσλ (θπζηθφ, βηνινγηθφ,
ςπρνινγηθφ,
ςπρνθηλεηηθφ,
θνηλσληθφ,
ζπλαηζζεκαηηθφ, θηινζνθηθφ, αμηνινγηθφ πεξηβάιινλ)
ηα νπνία κπνξεί λα εμεηάδνληαη μερσξηζηά ή λα
ζεσξνχληαη ζε κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε, πνπ
ζπλζέηεη έλα “δπλακηθφ φινλ” ην νπνίν ηζνδπλακεί κε
ηελ έλλνηα ηεο Πξνζσπηθόηεηαο (Κξαζζάο: 2012).
Έλα ηέηνην “δπλακηθφ φινλ” ζπλζέηεη ν Καβάθεο γηα
ηελ Πξνζσπηθφηεηα θάπνηνπ Δπίγνλνπ Λαγίδε, ηεο
επνρήο κεηαμχ ηνπ 323 θαη 221 π. Υ.
Δίκ’ ν Λαγίδεο, Βαζηιεύο. Ο θάηνρνο ηειείσο
(κε ηελ ηζρύ κνπ θαη ηνλ πινύην κνπ) ηεο εδνλήο.
Ή Μαθεδώλ, ή βάξβαξνο δελ βξίζθεηαη θαλείο
ίζνο κνπ, ή λα κε πιεζηάδεη θαλ.
(Ζ ΓΟΞΑ ΣΧΝ ΠΣΟΛΔΜΑΗΧΝ, 1911)
ηε ζπλέρεηα ηνπ πνηήκαηνο ππάξρεη θαη ε ιέμε
“άιια” (“Αλ όκσο ζεηο άιια δεηείηε, ηδνύ θη απηά
ζαθή”). Καη γη’ απηφ ην “άιια” ν Καβάθεο εμεγεί:
“δειαδή άιια εθηόο ηεο εδνλήο”. Κη απηά ηα “άιια”
ζπκπιεξψλνπλ
ην
“δπλακηθφ
φινλ”
ηεο
Πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία δεη θαη αλαπλέεη ζηε
δηδάζθαιν πφιε, ηελ παλειιήληα θνξπθή, ηελ πην
ζνθή ζε θάζε ιφγν θαη ζε θάζε ηέρλε.
Απηφ ην κε γξακκηθφ αιιά “δπλακηθφ φινλ”
δηακνξθψλεη έλα “πιήζνο εαπηψλ”, νη νπνίνη
ζρεκαηνπνηνχληαη θαη εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνπο
ξφινπο κε ηνπο νπνίνπο ηαπηίδεηαη ην άηνκν. Έλαλ
ηέηνην ξφιν επηιέγεη ν Καβάθεο γηα ην πιήζνο ησλ
Δαπηψλ ηνπ αλψλπκνπ πξσηαγσληζηή, θίινπ ηνπ
ηπρνδηψθηε Αιεμάλδξνπ Βάια, παξνπζηάδνληαο ηε
λαξθηζζηζηηθή ηνπ πιεπξά.
Α δελ ζπγρίδνκαη πνπ έζπαζε κηα ξόδα
ηνπ ακαμηνύ, θαη πνπ έραζα κηα αζηεία λίθε.
Με ηα θαιά θξαζηά, θαη κεο ζηα σξαία ξόδα
ηελ λύρηα ζα πεξάζσ. Ζ Αληηόρεηα κε αλήθεη.
Δίκαη ν λένο ν πην δνμαζηόο.
Τνπ Βάια είκ’ εγώ ε αδπλακία, ν ιαηξεπηόο.
(ΔΤΝΟΗΑ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΒΑΛΑ,
1921)
Καη “Πιήζνο Δαπηψλ” ζεκαίλεη φηη δελ
ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή αληίιεςε ηνπ Δαπηνχ
(απηναληίιεςε) αιιά ζπζηάδα απηναληηιήςεσλ (Super,
Savickas, & Super, 1996: 125). Με κηα ηέηνηα νπηηθή
θάλνπκε ιφγν γηα ηνλ “πξαγκαηηθφ Δαπηφ” ή ηνλ
“ηδαληθφ” ή ηνλ “επηζπκεηφ” Δαπηφ, ή γηα ηνλ Δαπηφ
ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ηνλ “παιηφ Δαπηφ”,

ηνλ “λέν Δαπηφ” θ.ά. Ο Καβάθεο γξάθεη κηα ζεηξά
πνηεκάησλ ηέηνησλ Δαπηψλ (ηδαληθψλ, επηζπκεηψλ,
ηθαλνηήησλ θηι.) απφ ηνπο νπνίνπο επηιέγνπκε σο
αληηπξνζσπεπηηθφ έλα πνίεκα ηνπ λένπ Δαπηνχ, ν
νπνίνο απαξλείηαη ηνλ παιαηφ ηνπ.
Δδώ δελ είκαη ν Κιέσλ πνπ αθνύζζεθα
ζηελ Αιεμάλδξεηα (όπνπ δύζθνια
μηπάδνληαη)
γηα ηα ιακπξά κνπ ζπίηηα, γηα ηνπο θήπνπο
……………………
Άπαγε, εδώ δελ είκαη ν Κιέσλ εθείλνο
……………………
Δίκ’ ν Ηγλάηηνο, αλαγλώζηεο, πνπ πνιύ αξγά
ζπλήιζα.
(ΗΓΝΑΣΗΟΤ ΣΑΦΟ, 1917)
Έηζη, ιέλε νη ζεσξεηηθνί, δελ ππάξρεη κηα εληαία
“θαηαζθεπή”, πνπ λα αληηζηνηρεί ζε απηφ πνπ ιέκε
“Δαπηφο”. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεψξεζε γηα ηνλ
“Eαπηφ” θαη ην “Δγψ” παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε δσή ελφο αηφκνπ ή
θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί ηεο. Άιισζηε, ε ζπκπεξηθνξά
δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ έθθξαζε απηνχ πνπ
είκαζηε ή απηνχ πνπ πηζηεχνπκε (ή ληψζνπκε) φηη
είκαζηε. Έλαλ ηέηνην Δαπηφ Υξηζηηαλνχ, ν νπνίνο
νθείιεη ηηκέο ζηνλ πεζακέλν Δζληθφ παηέξα ηνπ, κάο
παξνπζηάδεη ν Καβάθεο ζην ΗΔΡΔΤ ΔΡΑΠΗΟΤ
(1926). Ζ Απηναληίιεςε θαη ε Απηνεπίγλσζε πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπ θαζελφο παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο καο επηινγέο, ιέλε νη Σπκβνπιεπηηθνί
Ψπρνιόγνη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ φρη πάληα,
απηή ε απηνεηθφλα αλαδχεηαη απφ κε ζπλεηδεηέο
πξάμεηο.
Αλαδχεηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ
απσζεζεί ζην αζπλείδεην. Μηα ηέηνηα απηνεηθφλα,
ζηελ νπνία κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί ην
θξνυδηθφ ππνζπλείδεην, είλαη ν θαβαθηθφο εξγάηεο
ηεο Σέρλεο, ν νπνίνο ζπκβάιιεη κε ηηο δηθέο ηνπ
δπλάκεηο ζηελ ππφζεζε ηνπ σξαίνπ.
“Κάζνκαη θαη ξεκβάδσ. Δπηζπκίεο θ’ αηζζήζεηο
εθόκηζα εηο ηελ Τέρλελ—
θάηη κηζνεηδσκέλα,
πξόζσπα
ή
γξακκέο·
εξώησλ
αηειώλ
θάηη αβέβαηεο κλήκεο.
Aο αθεζώ ζ’ απηήλ.
Ξέξεη λα ζρεκαηίζεη
Μνξθήλ ηεο Καιινλήο·
ζρεδόλ αλεπαηζζήησο
ηνλ βίνλ ζπκπιεξνύζα,
ζπλδπάδνπζα εληππώζεηο, ζπλδπάδνπζα ηεο κέξεο.”
(ΔΚΟΜΗΑ ΔΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ, 1921)
πσο ππνζηεξίδεη ε Αηνκηθή Φπρνινγία, ε
Απηναληίιεςε θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δσήο (life style),
πνπ ην άηνκν απνδέρεηαη θαη πηνζεηεί γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ (Adler, 1974 & 1978). Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή ζην
θαβαθηθφ πνηεηηθφ ζψκα ζπλαληάκε έλα πιήζνο
Απηναληηιήςεσλ κέζα απφ δηαθνξεηηθά life styles.
Πεξηζζφηεξα απφ πνιιά είλαη ηα πξσηνπξφζσπα
πνηήκαηα, ζηα νπνία νη θαβαθηθέο Πξνζσπηθφηεηεο
δηαζέηνπλ ή δελ δηαζέηνπλ ηελ Απηναληίιεςε θαη ηελ
Απηνγλσζία ηεο πεξηνξηζκέλεο ειεπζεξίαο ηνπ
Δαπηνχ ηνπο, θαη νη νπνίεο δεηνχλ δηέμνδν γηα κηαλ
άιιε, δηαθνξεηηθή δσή ή παξαηηνχληαη ηεο
πξνζπάζεηαο κηαο αιιαγήο, θνβνχκελνη ηε “λέα”
θαηάζηαζε. Πξνζσπηθφηεηεο, δει., πνπ ζπλαληάκε
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θαζεκεξηλά θαη ζηε δηθή καο δσή θαη ζηε δηθή καο
θνηλσλία. Καη ηαηξηάδνπλ –to fit– φπσο ζα ’ιεγε θη ν
ίδηνο, ζε πνιιά ζεκεξηλά θάδα, ζε πνιιέο ζεκεξηλέο
θαηαζηάζεηο. Μία απφ απηέο ηηο Πξνζσπηθφηεηεο ζα
κπνξνχζε λα είλαη εθείλε ηνπ θαηνίθνπ ηεο
ζηελφρσξεο θαη βαξεηήο Πφιεο, πνπ δελ έρεη πινίν θη
νδφ (Ζ ΠΟΛΗ, 1910). Μηα δεχηεξε ζα κπνξνχζε λα
είλαη ε Πξνζσπηθφηεηα ησλ Σεηρψλ, πνπ θιείζηεθε
έμσ απφ ηνλ θφζκν “αλεπαηζζήησο” (ΣΔΗΥΖ, 1897).
Καη ηνχηε ε ιέμε (“αλεπαηζζήησο”), πνπ
επαλαιακβάλεηαη θαη ζην ΔΚΟΜΗΑ ΔΗ ΣΖΝ
ΣΔΥΝΖ (1921) θξχβεη νιφθιεξε ηελ απσζεκέλε
εκπεηξία, πνπ ν Freud έθιεηζε ζην αζπλείδεην. Μηα
ηξίηε ίδηα Πξνζσπηθφηεηα είλαη απηή πνπ ςάρλεη έλα
παξάζπξν δηαθπγήο αιιά πνπ θνβάηαη ηελ λέα
εκπεηξία θαη ηελ αλαδφκεζε ή αλαζπγθξφηεζε ηνπ
“Δγψ” (ΣΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ, 1903). Καη κηα ηέηαξηε, ε
Απηναληίιεςε ηνπ γεξαζκέλνπ ζψκαηνο θαη ε
αλαδήηεζε ηνπ “Δαπηνχ” θαη ηνπ “Δγψ” ζηελ Σέρλε
(ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ ΣΟΤ ΗΑΧΝΟ ΚΛΔΑΝΓΡΟΤ –
ΠΟΗΖΣΟΤ ΔΝ ΚΟΜΜΑΓΖΝΖ 595 Μ.Υ.).
Ζ απηναληίιεςε [εαπην-αληίιεςε = αληίιεςε ηεο
εηθφλαο ηνπ εαπηνχ] μεπεξλά ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε
θαη πξνρσξεί ζε ππνθεηκεληθέο πξνεθηάζεηο θαη
πξνζσπηθέο εξκελείεο. Δίλαη δειαδή ε αληίιεςε γηα
ηνλ Δαπηφ κε βάζε ην πνηεο εξκελείεο δίλεη ην άηνκν
ζηηο αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, πνπ έρεη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ (Savickas 2005: 46). Μηα ηέηνηα επίγλσζε
ηνπ “Δαπηνχ”, βξίζθεηαη ζην πνίεκα ΜΔΑ ΣΑ
ΚΑΠΖΛΔΗΑ– (1926).
“Μέζα ζηα θαπειεηά θαη ηα ρακαηηππεία
Τεο Βεξπηνύ θπιηέκαη. Μεο ζ’ επηειή θξαηπάιε
δηάγσ πνηαπώο”
Ο φξνο Aπηναληίιεςε (self-concept) αλαθέξεηαη
επίζεο ζην “ζύλνιν ησλ ζηάζεσλ, θξίζεσλ θαη αμηώλ
ελόο αηόκνπ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ,
ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπ” (Bartussek,
1989: 885).
Μηα Πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία
αληηιακβάλεηαη ηνλ Δαπηφ ηεο σο έλα άηνκν κε πγηείο
ζηάζεηο, θξίζεηο, ηθαλφηεηεο θαη πξνηεξήκαηα
βξίζθεηαη ζην Πνίεκα Α ΦΡΟΝΣΗΕΑΝ (1930)
―Αιιά είκαη λένο θαη κε πγείαλ αξίζηελ.
Κάηνρνο ηεο ειιεληθήο ζαπκάζηνο
(μέξσ θαη παξαμέξσ Αξηζηνηέιε, Πιάησλα
ηη ξήηνξαο, ηη πνηεηάο, ηη ό,ηη θη αλ πεηο).
Από ζηξαηησηηθά έρσ κηαλ ηδέα,
θ’ έρσ θηιίεο κε αξρεγνύο ησλ κηζζνθόξσλ.
Δίκαη κπαζκέλνο θάκπνζν θαη ζηα
δηνηθεηηθά‖.
Οη
θπζηνινγηθνί
παξάγνληεο,
ε γελεηηθή
πξνδηάζεζε, αιιά θπξίσο ην πεξηβάιινλ, νη
ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο,
επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ςπρνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εαπηνχ θαη φιεο απηέο νη φςεηο
ελζσκαηψλνληαη ζηελ Απηναληίιεςε. (Super, 1971).
Οη “θπζηνινγηθνί παξάγνληεο” θαη νη “γελεηηθέο
πξνδηαζέζεηο” είλαη παξνχζεο ζηελ θαβαθηθή πνίεζε
ζηα πξφζσπα ησλ λέσλ νη νπνίνη ζηεξνχληαη ζρεδφλ
ηα πάληα αιιά έρνπλ πξφζσπα θαη ζψκαηα ιίαλ
επεηδή:

“Ζ ηύρε ηνπ εθάλ’ εηο ηνύην επκελήο
ηνλ έδσζε κνξθήλ εηο άθξνλ επεηδή.
Καη ραίξνληαλ ηελ ζείαλ δσξεάλ”
(ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΟΛΖΝ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΧΝΤΜΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ, 1921)
Οη ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ
“δηραζκέλνη” εαπηνί, βξίζνπλ ζηελ θαβαθηθή πνίεζε.
Δίλαη νη “ελ κέξεη θη ελ κέξεη” Πξνζσπηθφηεηεο, ηηο
νπνίεο απφ λσξίο εληφπηζε θαη ε θηινινγηθή θξηηηθή.
Ο Μχξεο, ηνπ νκσλχκνπ πνηήκαηνο είλαη κηα απ’
απηέο, φπσο θη ν “ελ κέξεη εζληθόο θη ελ κέξεη
ρξηζηηαλίδσλ‖ Μπξηίαο. (ΣΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ, 1911).
Ζ επξχηεηα θαη ην βάζνο ηεο πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαξθψο
αλαδπφκελε απηναληίιεςε ηνπ αηφκνπ (Amundson,
Harris-Bowlsbey, & Niles: 26).
Ζ ζεηηθή
απηναληίιεςε ζεκαίλεη ηε ζεηηθή ζηάζε, ηε ζεηηθή
πξνδηάζεζε πξνο ηνλ Δαπηφ θαη ηε δσή γεληθφηεξα.
εκαίλεη ηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έμσ θφζκνπ, ηε
ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο απηνπξαγκάησζεο
(Rogers 2006). Απηή ηε δηάζηαζε ηεο δηαξθψο
αλαδπφκελεο Απηναληίιεςεο κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε θαη ηε ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή ν Καβάθεο
ηε ζθηηζάξηζε κε ηε ζεηξά ησλ θεξηψλ ηνπ
“Τνπ κέιινληνο ε κέξεο ζηέθνλη’ εκπξνζηά καο
ζα κηα ζεηξά θεξάθηα αλακέλα–
ρξπζά, δεζηά θαη δσεξά θεξάθηα
………………..
Δκπξόο θνηηάδσ η’ αλακέλα κνπ θεξηά”
(ΚΔΡΗΑ, 1899)
Ζ απηναληίιεςε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο,
ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνχ “Δαπηνχ”. ηαλ
ππάξρνπλ αζπκθσλίεο θηλεηνπνηνχληαη κεραληζκνί
εμηζνξξφπεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ λα
ζρεκαηηζζεί θάζε θνξά ην αθξηβέο θαη γλήζην
πξφηππν
ηνπ
“Δαπηνχ”,
πξνθεηκέλνπ
λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά
ζηε δσή (Goleman, 1998, 1999). Σα άηνκα πνπ ζα
θαηαθηήζνπλ απηφ ην επίπεδν κπνξνχλ λα
“πξνρσξήζνπλ ζε κία λέα θαη πην επνηθνδνκεηηθή
απηναληίιεςε, ε νπνία κπνξεί λα δηακνξθώζεη κηα
βάζε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηε δξάζε ηνπο”
(Nathan & Hill: 121). Πνίεκα ηέηνησλ δηαζηάζεσλ
κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ΝΟΖΗ (1918).
Ζ αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο είλαη απνηέιεζκα
δηαδηθαζηψλ, φπσο ε απηνδηαθνξνπνίεζε (selfdifferentiation),
Ο
φξνο
απηνδηαθνξνπνίεζε
εηζήρζεθε γηα λα ηνλίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο,
δεμηφηεηεο, ελδηαθέξνληα, αμίεο θαη άιιεο κεηαβιεηέο
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πξνζσπηθφηεηα
(Savickas 2005: 46). Σέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη
απηνδηαθνξνπνηήζεηο ζπλαληάκε ζπρλά ζην έξγν ηνπ
Καβάθε. Ήδε κπνξνχκε λα βξνχκε θάκπνζεο ζηα
πνηήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ: ΣΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ
(1911), Ζ ΓΟΞΑ ΣΧΝ ΠΣΟΛΔΜΑΗΧΝ (1911),
ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ
ΑΡΥΧΝ,
ΔΞΟΡΗΣΟ,
ΣΗΥΟΤΡΓΧΝ (1921). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε
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θηγνχξα ηνπ λένπ απφ ηε ηδψλα, πνπ δηαθσλνχζε κε
ην επηηχκβην ηνπ… Δπξηπίδε!
“πεηάρζεθελ επζύο έλα παηδί δσεξό,
θαλαηηθό γηα γξάκκαηα, θαη θώλαμε

Πνηεηήο κε ην “Δζχ”, γηα ηηο ψξεο ηεο έληαζεο ηνπ
εξσηηζκνχ ζην ΔΠΔΣΡΔΦΔ (1912).
Σν ίδην
πξνζηαθηηθά (“Δζχ”) απεπζχλεηαη ζην ζψκα ηνπ ν
Πνηεηήο, ζην ίδην ζψκα, ζην νπνίν θάπνηε, ζην
παξειζφλ, έδεζε κέζα ηνπ ν “Ηδαληθφο Δαπηφο” ζην
ΘΤΜΖΟΤ, ΧΜΑ (1918). Ζ Ληβηδηληθή Δλέξγεηα ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ζηνλ Καβάθε δηνρεηεχεηαη πξνο ηελ
Σέρλε. Απεπζπλφκελνο ν Καβάθεο ζηνλ Δαπηφ-Πνηεηή,
ηνλ πξνηξέπεη λα θξαηήζεη ηα νξάκαηα ηνπ εξσηηζκνύ
κηζνθξπκκέλα κέζα ζηνπο ζηίρνπο ηνπ (ΟΣΑΝ
ΓΗΔΓΔΗΡΟΝΣΑΗ, 1916). ην ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΗΑΧΝΟ
ΚΛΔΑΝΓΡΟΤ
–ΠΟΗΖΣΟΤ
ΔΝ
ΚΟΜΜΑΓΖΝΖ 595 Μ.Υ. (1921) πξνζσπνπνηεί ηελ
ηέρλε ηνπ (ηελ Πνίεζε) θαη ηελ παξαθαιεί,
απεπζπλφκελνο ζ’ απηήλ, λα ηνπ δψζεη ηα απαξαίηεηα
θάξκαθα “ελ Φαληαζία θαη Λόγσ”, πξνθεηκέλνπ λα αλάγλσξίζεη ηνλ Δαπηφ ηνπ, έζησ θαη γηα ιίγν, απφ ηηο
πιεγέο ηνπ γήξαηνο. Πξφθεηηαη γηα πνηήκαηα ηα νπνία
έρνπλ ζηφρν θαη ππαγνξεχνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
“Δγψ”, ηελ αλαδήηεζε ελφο επηζπκεηνχ Δαπηνχ θαη κηαο
λέαο Απηνγλσζίαο.
Οη
εζσηεξηθνί
θαβαθηθνί
δηάινγνη
δελ
πξαγκαηεχνληαη κφλνλ παιαηνχο θαη λένπο “Δαπηνχο”
ηεο ίδηαο Πξνζσπηθφηεηαο θαη δελ εμαληινχληαη ζηνλ
πξσηνγελή λαξθηζζηζκφ ή ζηε Ληβηδηληθή ελέξγεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Ο δηάινγνο, δει. ηνπ “Δζχ” πξνο
“Δαπηφλ”, φπσο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ γηα κηα
ζηηγκή απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δαπηφ ηνπο,
ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπγρξνλία ηνπ, θαη θαιχπηεη κηα
ζεηξά απφ ζέκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ πνηήκαηνο Ζ ΠΟΛΗ (1910),
πνπ αλαθέξζεθε θαη ζηα πξσηνπξφζσπα πνηήκαηα. Δθεί
ην “Δγψ” σο “Δζχ”, δεηά κηα λέα δηέμνδν, λέεο
επηζπκεηέο ή ηδαληθέο θαηαζηάζεηο απηνπξαγκάησζεο
κε κηα λέα θπβεξλεηηθή ηνπ “Δαπηνχ”.
“Δίπεο "ζα πάγσ ζ’ άιιε γε, ζα πάγσ ζ’ άιιε
ζάιαζζα.
Μηα πόιηο ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή"”
Σν “Δζχ”, φκσο, ηνπ ίδηνπ “Δαπηνχ” καηαηψλεη ηελ
πξνζπάζεηα θη επαλαθέξεη ην “Δγψ” ζηηο ππαξθηέο θαη
αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
“δελ έρεη πινίν γηα ζε, δελ έρεη νδό”
Πξφθεηηαη γηα έλα αγαπεηφ ζηνλ Καβάθε ζέκα, απηφ
ηνπ εγθιεηζκνχ, ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο παξαδνρήο ηεο
ήηηαο, πνπ απφ λσξίο είρε επηζεκάλεη θαη ε θηινινγηθή
θξηηηθή. Πξφθεηηαη γηα πνηεηηθφ ηφπν, πνπ πεγάδεη απφ
ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηνπ Πνηεηή αιιά πνπ ηαηξηάδεη
(to fit) ζε πνιιά θάδα. ε πνιιέο δει. πεξηπηψζεηο
αλζξψπσλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ηε δχλακε λα αλάζπγθξνηήζνπλ ηνλ Δαπηφ ηνπο. Γηαηί δελ ρξεηάδεηαη
θάπνηνο λα είλαη Καβάθεο θαη λ’ αλαρσξήζεη γηα ηα
ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξφληα ηεο δσήο ηνπ γηα έλα
κνλήξεο ζπίηη θάπνηαο νδνχ Lepsius ή λα γξάθεη: “Τελ
ζπλείζηζα πηα ηελ Αιεμάλδξεηα, θαη πηζαλόηαηα θαη
πινύζηνο αλ ήκνπλ, εδώ λα έκλεζθα‖. Ζ θαβαθηθή
πέλλα, ζ’ απηφ ην πνιχπινθν έξγν, καο έρεη αθήζεη έλαλ
ζηίρν-νδεγφ γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θπβεξλεηηθήο ηνπ
Δαπηνχ. Δίλαη ν ζηίρνο απφ ην Πνίεκα ΣΑ 200 Π.Υ.
(1931): “κε ηελ πνηθίιε δξάζη ησλ ζηνραζηηθώλ
πξνζαξκνγώλ”. Πξφθεηηαη γηα ζηίρν φρη κφλν κε

"Α δελ κ’ αξέζεη ην ηεηξάζηηρνλ απηό.
Δθθξάζεηο ηνηνύηνπ είδνπο κνηάδνπλ θάπσο ζαλ
ιηπνςπρίεο"”
(ΝΔΟΗ ΣΖ ΗΓΧΝΟ 400 Μ.Υ., 1920).
Ζ Σπκβνπιεπηηθή είηε σο “λέα επηζηήκε”, είηε
σο “ζεκαίλνλ” (γισζζνινγηθά), ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ
έλλνηα ηεο “ζπκβνπιήο”. κσο, ε Σπκβνπιεπηηθή δελ
ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο “ζπκβνπιήο” αιιά κε ηελ
έλλνηα ηνπ “ζπλ-βνπιεχνκαη”, πνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα
ηνπ “ζπλ-εμεηάδσ” κε θάπνηνλ ην πξφβιεκά ηνπ θαη ηνλ
δηεπθνιχλσ λα αλαδεηήζεη ηε ιχζε ηνπ. (Κνζκίδνπ–
Hardy & Γαιαλνπδάθε–Ράπηε 1996, Herr & Cramer
1996, Γεκεηξφπνπινο 1998, McLeod 2005). Αθφκα
φκσο θαη κ’ απηή ηελ δηεπθξίληζε “...όζεο έξεπλεο έρνπλ
γίλεη κέρξη ηώξα δελ καο δίλνπλ νξηζηηθέο απαληήζεηο γηα
ην ηη είλαη κηα ζρέζε βνήζεηαο ή γηα ηνλ ηξόπν
δηακόξθσζήο ηεο” (Rogers 2006: 63).
ε θάζε
πεξίπησζε
ε
“ζρέζε
βνήζεηαο”,
ζρεκαηηθά,
πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε ηνπ “ζεξαπεπηή” κε ηνλ “άιιν”.
Κη ν “άιινο”, κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή κηα νκάδα
(Γησζαθάη, 1992).
Καη ζηελ πεξίπησζή καο ην
πξφζσπν (ζεξαπεπηήο), πνπ έρεη ηελ πξφζεζε λα
πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε είλαη ν Πνηεηήο, θαη ν “άιινο”
ν αλαγλψζηεο (Δαπηφο) ή νη αλαγλψζηεο (νκάδα
Δαπηψλ).
’ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ “ζπλ”, ηεο “ζπλδήηεζεο”, εθηφο απφ ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ “Δγψ”, είηε
σο πνκπνχ είηε σο δέθηε, απαξαίηεηε εθ ησλ πξαγκάησλ
είλαη θαη ε χπαξμε ηνπ “κε-Δγψ”, πνπ απαηηεί ε
επηθνηλσλία. Σνχην κάιηζηα ην “Δγψ” θαη ηνχην ην “κεΔγψ” ζηελ πνίεζε κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θη σο
εζσηεξηθφο κνλφινγνο ή δηάινγνο ελφο αηφκνπ θη ελφο
“Δαπηνχ”. Πξφθεηηαη γηα πνηήκαηα, πνπ ε θηινινγηθή
θξηηηθή θαηεγφξεζε ζηα ιεγφκελα πνηήκαηα “εηο
εαπηφλ”. Σξηάληα (30) απφ ηα εθαηφλ πελήληα ηέζζεξα
(154) καδί κε ηνπο εζσηεξηθνχο δηαιφγνπο, είλαη ηα
θαβαθηθά πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα
ζην δεχηεξν πξφζσπν ηνπ θπζηθνχ εληθνχ αλζξψπνπ ή
ηνπ γεληθνχ αλζξψπνπ (ησλ αλζξψπσλ ηνπ πιήζνπο).
Σα πεξηζζφηεξα θαβαθηθά πνηήκαηα ησλ
εζσηεξηθψλ δηαιφγσλ, φπσο θαη ηα πξσηνπξφζσπα
πνηήκαηα εδξάδνληαη ζηε δηηηή ηνπ εθδνρή ηνπ
θξνυδηθνχ Id.
ηε Ληβηδηληθή Δλέξγεηα ηνπ
Πξσηνγελνχο Ναξθηζζηζκνχ, ζπλήζσο, έλαο χζηεξνο
(ψξηκνο / γεξνληηθφο) Δαπηφο, αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ
κέζα απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε (ζψκα / πλεχκα),
παιαηέο ζηηγκέο ηνπ Δαπηνχ ηνπ. ην ΔΝΑ ΝΔΟ,
ΣΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΣΟ 24νλ ΔΣΟ ΣΟΤ
(1928) αλαθαιείηαη λνεηηθά (κέζσ ηνπ κπαινχ, πνπ
παίξλεη ηε ζέζε ηνπ “Δζχ”) έλαο αλνινθιήξσηνο
ζαξθηθφο έξσηαο. Σν πνίεκα αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε
ηνλ ίδην ζηίρν (“Όπσο κπνξείο πηα δνύιεςε, κπαιό”).
Έηζη, πνπ ην κπαιφ, ν “Δαπηφο”, ην “Δγψ”, ε πλείδεζε,
λα απνθηά κηα λέα Απηνγλσζία. ηελ εξσηηθή, επίζεο,
αίζζεζε, σο θάηη μέλν, σο θάηη “κε-Δγψ”, απεπζχλεηαη ν
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κε ηόζα πνπ έρεη, πξνο ζενύ, λ’ αξθείηαη!”
Με ηελ έλλνηα ηνπ “ζπλ-βνπιεχνκαη” ε λνεηηθή
επνπηεία ηνπ γιχπηε απφ ηα Σχαλα ηεο Καππαδνθίαο
(ΣΤΑΝΔΤ ΓΛΤΠΣΖ, 1911), ελζαξξχλεη νδεγεηηθά
ηνπο επηζθέπηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζηε Ρψκε, κε ηηο
εθθξάζεηο: “λα ζαο δείμσ” θαη “παξαηεξείζηε”.
Δθθξάζεηο πνπ δελ ιείπνπλ θαη απφ ην ιεμηιφγην ηνπ
“αλάθιηληξνπ” ηεο πκβνπιεπηηθήο. ’ έλα άιιν
εξγαζηήξην, απηφ ηεο Πνηεηηθήο, ν λένο Πνηεηήο
Δπκέλεο, απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ πνηεηηθή παξαγσγή
ηνπ, είλαη έηνηκνο λα ηα παξαηήζεη. Κη εθεί επεκβαίλεη ν
Γάζθαινο-χκβνπινο, o Θεφθξηηνο, ν νπνίνο ηνλ
εληζρχεη, ηνλ παξσζεί θαη ηνλ ελζαξξχλεη:
“Κη αλ είζαη ζην ζθαιί ην πξώην, πξέπεη
λάζαη πεξήθαλνο θ’ επηπρηζκέλνο.
Δδώ πνπ έθηαζεο, ιίγν δελ είλαη
ηόζν πνπ έθακεο, κεγάιε δόμα”
(ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΚΑΛΗ, 1899)
Ίδηεο παξαηλέζεηο πξνο ηνλ “Άιινλ”, θαη ζπλήζσο
απηφο ν “Άιινο” είλαη θάπνηνο θαιιηηέρλεο, θάπνηνο
νκφηερλνο, κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ζηα Πνηήκαηα:
(ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΜΜΟΝΖ, ΠΟΤ ΠΔΘΑΝΔ 29 ΥΡΟΝΧΝ,
ΣΑ 610 Μ.Υ.), (ΝΔΟΗ ΣΖ ΗΓΧΝΟ, 400 Μ.Υ.) θαη
(ΟΦΗΣΖ ΑΠΔΡΥΟΜΔΝΟ ΔΚ ΤΡΗΑ, 1926).
Ζ Σπκβνπιεπηηθή μεθίλεζε σο θίλεζε γηα ηελ
θαζηέξσζε ηεο θαζνδήγεζεο ή πξνζαλαηνιηζκνύ
(guidance). ηα πξψηα βήκαηα ησλ Jecie B. Davis θαη
Frank Parsons ε έκθαζε δφζεθε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
αηφκνπ γηα ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο ρξφλνο, ζηε
ζπλέρεηα πξφζζεζε ηελ επραξίζηεζε απφ ηελ εξγαζία ε
νπνία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθή εηθφλα ηνπ
αηφκνπ. Καη ε επραξίζηεζε απηή ζπλδέζεθε κε ηε
ζπνπδαηφηεηα θαη άιισλ ξφισλ ζηε δσή θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλεη ην άηνκν κέζα απφ απηνχο.
(Swanson & Fouad, 2010: 146).
ην θαβαθηθφ
εξγαζηήξη ραιθεχηεθαλ ηέηνηεο Πξνζσπηθφηεηεο, νη
νπνίεο δηαγξάθνπλ ζηάζεηο δσήο θαη δηακνξθψλνπλ
αμηνπξεπείο “Δαπηνχο”. ηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ
Δαπηνχ θαη ζηελ Απηνπξαγκάησζε, ν Πνηεηήοζεξαπεπηή πξνηξέπεη ηνλ “Άιινλ” ζηελ απνθπγή ησλ
επηειηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ελεξγεκάησλ πξνθεηκέλνπ ν
“Δαπηφο” λα κελ γίλεη μέλνο θαη θνξηηθφο, πνπ
δηαηαξάζζεη
ηελ
ηζνξξνπία
ηεο
δσήο.
Αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην πνίεκα πνπ αθνινπζεί.

αξλεηηθφ (απηφ ηεο παξαίηεζεο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ)
αιιά θαη κε ζεηηθφ (απηφ ησλ επηζπκεηψλ θαη ησλ λέσλ
βησκάησλ) πξφζεκν. Έηζη, ηελ επφκελε ρξνληά (1911),
ν Καβάθεο γξάθεη δπν πνηήκαηα ζεκαδεκέλα κ’ απηφ ην
ζεηηθφ πξφζεκν. ην πξψην ζπγθεθξηκελνπνηεί ηελ
Πφιε θαη ην Πξφζσπν. (Αιεμάλδξεηα / Αληψληνο). ’
απηφ, έζησ θαη ζε ζπλζήθεο ήηηαο (ην 31 Π.Υ. ν
Αληψληνο ληθήζεθε απφ ηνλ Οθηάβην) ν Πνηεηήο
παξαθηλεί ηνλ εηηεκέλν λα ζηείιεη “ππεξήθαλν
ραηξεηηζκφ” γηα φ,ηη έρεη δήζεη κέζα ζ’ απηήλ ηελ Πφιε
θαη λα κελ πέζεη ζηελ απάηε ηνπ νλείξνπ. Αξθνχλ δπνηξεηο λφηεο απφ ηε κνπζηθή ηνπ κπζηηθνχ ζηάζνπ ηεο
ςπρήο γηα έλα πην επνίσλν κέιινλ. ην δεχηεξν ηεο
ίδηαο ρξνληάο (1911) θαιαθαηίδεη έλα θαξάβη γηα ηελ
αλαδήηεζε ελφο ηδαληθνχ Δαπηνχ, ηε ζεηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο δσήο, θαη ηελ Απηνπξαγκάησζε κε
ηελ απφιαπζε ησλ εδνληθψλ κπξσδηθψλ ηεο θαη ηελ
φξεμε γηα γλψζε:
“όζν κπνξείο πην άθζνλα εδνληθά κπξσδηθά
………………..
λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απ’ ηνπο
ζπνπδαζκέλνπο”
Δίλαη ην Πνίεκα κε ην νπνίν ν ςπρνγξάθνο Καβάθεο
έρνληαο εληνπίζεη ηνλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ησλ
θφβσλ θαη ησλ θνβηψλ, πνπ θξχβεη ν θάζε άλζξσπνο
κέζα ηνπ, πξνηξέπεη ηελ Όπαξμε ζηνλ θαζαξκφ ηεο
ςπρήο ηεο απφ απηέο.
“Τνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο,
ηνλ άγξην Πνζεηδώλα δελ ζα ζπλαληήζεηο,
αλ δελ ηνπο θνπβαλείο κεο ζηελ ςπρή ζνπ,
αλ ε ςπρή ζνπ δελ ηνπο ζηήλεη εκπξόο ζνπ”
Κη απηφ είλαη ην Πνίεκα, πνπ γεληθεχεη θαηαζηάζεηο θαη
πεξηπηψζεηο, αθνχ μεθηλά ζηνλ πξψην ζηίρν κε εληθφ
αξηζκφ (“Ηζάθε”) θιείλεη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν κε ηνλ
πιεζπληηθφ αξηζκφ ηεο γεληθήο εθαξκνγήο: (“ Ηζάθεο”).
(ΗΘΑΚΖ, 1911)
πσο ε ΗΘΑΚΖ, έηζη θαη πνιιά άιια
πνηήκαηα, πνπ είλαη γξακκέλα ζε Β΄ πξφζσπν, έρνπλ
ηνλ ίδην ζηφρν κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο γηα
ηελ Κάζαξζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.
Σα
πνηήκαηα απηά έρνπλ γξαθεί κε ηελ ίδηα πξφζεζε, πνπ ε
Σπκβνπιεπηηθή νξίδεη σο αληηθείκελφ ηεο. Χο ζρέζε
δει. ―…ζηελ νπνία έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα εκπιεθόκελα
κέξε έρεη ηελ πξόζεζε λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε,
εμέιημε, σξηκόηεηα, θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη θαιύηεξε
αληηκεηώπηζε ηεο δσήο ηνπ άιινπ” (Rogers 2006: 54).
Κάησ απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Rogers θη απφ
ηα ηξηάληα (30) πεξίπνπ θαβαθηθά πνηήκαηα πνπ είλαη
γξακκέλα ή εκπεξηέρνπλ ην Β΄ Πξφζσπν ζα
κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ εθθάλζεηο κε
ραξαθηήξα Σπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο: ην ΔΝ
ΜΔΓΑΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΠΟΗΚΗΑ, 200 Π.Υ. (1928),
πξσηαγσληζηεί
έλαο
χκβνπινο
(Πνιηηηθόο
Αλακνξθσηήο), ν νπνίνο πξνηξέπεη ηνπο Γηνηθεηέο ηεο
Απνηθίαο:
“Παξαηηεζείηε από ηελ θηήζηλ ζαο εθείλε
ε θαηνρή ζαο είλ’ επηζθαιήο”
Δπίζεο κηα “ζπκβνπιή” βξίζθεηαη ΔΝ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ
ΣΖΝ ΗΝΧΠΖΝ (1928)
“Θπκήζνπ λα ηνλ πεηο απηό, αμησκαηηθέ:

“Κη αλ δελ κπνξείο λα θάκεηο ηελ δσή ζνπ όπσο
ηε ζέιεηο
ηνύην πξνζπάζεζε ηνπιάρηζηνλ
όζν κπνξείο: κελ ηελ εμεπηειίδεηο
κεο ζηελ πνιιή ζπλάθεηα ηνπ θόζκνπ,
κεο ζηεο πνιιέο θηλήζεηο θη νκηιίεο”
(ΟΟ ΜΠΟΡΔΗ, 1913)
Δπηιέρηεθε σο αληηπξνζσπεπηηθφ ην ΟΟ
ΜΠΟΡΔΗ γηαηί πεξηιακβάλεη ην ζπάλην γηα ηνλ
Καβάθε “κε” θαη “κελ”.
Γηαηί ν Καβάθεο δελ
“ζπκβνπιεχεη”
ζπλήζσο
απνηξεπηηθά.
Σα
“ζπκβνπιεπηηθά” “κε” θαη “κελ” ηεο απνηξνπήο πξνο
κηα ζπκπεξηθνξά, ν Καβάθεο ηα έθιεηζε ζηε
ΑΣΡΑΠΔΗΑ ηνπ (1910), κ’ έλα ξήκα-θιεηδί: ην
“ελδίδεηο”.
“Καη ηη θξηθηή ε κέξα πνπ ελδίδεηο,
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(ε κέξα πνπ αθέζεθεο, θ’ ελδίδεηο)”
Καη αθνξά ζε φιεο εθείλεο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο, πνπ μεζηξαηίδνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ
απηνπξαγκάησζή ηνπ. Κη φπσο ζηελ ΗΘΑΚΖ πξφβαιε
ηνλ “Δαπηφ” ησλ εθιεθηψλ ζπγθηλήζεσλ ηνπ
ςπρνζσκαηηθνχ αλζξψπνπ, εδψ δηεπξχλεη ηνλ θχθιν
πέξαλ ησλ ζπγθηλήζεσλ. Φπρνγξαθεί ηελ αλζξψπηλε
χπαξμε ηεο επηβεβαίσζεο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ Δαπηνχ,
ζην πιαίζην ελφο ηδαληθνχ ΤπεξΔγψ: “ηνλ έπαηλν ηνπ
Γήκνπ θαη ησλ Σνθηζηώλ / ηα δύζθνια θαη η’ αλεθηίκεηα
Δύγε / ηελ Αγνξά, ην Θέαηξν, θαη ηνπο Σηεθάλνπο”, πνπ
νξίδνπλ ηε δσή: “θαη ηη δσή ρσξίο απηά ζα θάκεηο”. Κη
εδψ ην Καβαθηθφ κάηη δελ πξνηξέπεη ηνλ “Δαπηφ” πξνο
ηε ριηδή, ηε ιανθηιία κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζεκφηεηαο
θαη ηα κεγαιεία. Ζ θαβαθηθή ςπρνγξαθία εζηηάδεη ζηε
ζηηγκή.
ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηνπ βίνπ θάπνησλ
Μαξηίσλ Δηδψλ (15 Μαξηίνπ) θη αο κελ είζαη Καίζαξαο.
ην ΜΑΡΣΗΑΗ ΔΗΓΟΗ (1911) απνζηξέθεηαη ηα
θαηζαξηθά κεγαιεία θη αξρίδεη κε ην ζηίρν: “Τα κεγαιεία
λα θνβάζαη, σ ςπρή”. ηίρνο-θαλφλαο αθφκα θαη ζηελ
θνξχθσζε ηεο απηνπξαγκάησζεο. Γηαηί πάληα ζηε δσή,
έζησ ηελ πεξηνξηζκέλε, ηαθηνπνηεκέλε θαη πεδή, κπνξεί
αφξαηνο θαη άπινο λα εκθαληζηεί ζε φινπο θάπνηνο
Θεφδνηνο. Χο πνίεκα κίκεζεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί θαη ην ΤΠΔΡ ΣΖ ΑΥΑΨΚΖ
ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ ΠΟΛΔΜΖΑΝΣΔ (1922).
Σέινο, ν θχθινο ησλ πνηεκάησλ ηνπ “Δζχ”
κπνξεί λα θιείζεη κε ηηο έλλνηεο ηεο αλεθηηθφηεηαο ζην
“δηαθνξεηηθφ” θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, πνπ απνηεινχλ
ηνλ νδεγφ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Σρέζεο. Κη απηέο νη
έλλνηεο θιείλνληαη ζην Πνίεκα ΗΑΖ ΣΑΦΟ (1917).
Δλφο εθήβνπ, ν νπνίνο, ελφζσ δνχζε, ζαπκάζηεθε ηφζν
απφ ηνπο βαζείο ζνθνχο φζν θαη απφ ηνλ επηπφιαην θαη
απιφ ιαφ.
Γη’ απηφ δεηάεη –λεθξφο πιένλ– ηε
ζπκπάζεηα (sympathy) ησλ Αιεμαλδξηλψλ:
“Γηαβάηε,
αλ είζαη Αιεμαλδξεύο, δελ ζα επηθξίλεηο”.
Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη, φηη είρε δίθην ν Freud, φηαλ
έιεγε: “Όποσ και να πάω, ανακαλύπτω ότι ένας
ποιητής έτει πάει εκεί πριν από μένα”.
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