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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ∆/ΝΤΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Η ∆.Ι.Π.Ε. Κορινθίας θέλοντας να συµβάλλει τόσο στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

όσο και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών υλοποιεί την έκδοση του ηλεκτρονικού 

περιοδικού «Επιστηµονική Επετηρίδα» της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Κορινθίας µε αρθρογράφους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς µας και θεµατικούς άξονες : 

Παιδαγωγικά-Επιστήµες της Αγωγής-Ειδική Αγωγή-Σχολική Ψυχολογία-Εκπαιδευτική 

Μεθοδολογία-Ιστορία της Εκπαίδευσης-∆ιοίκηση της  Εκπαίδευσης . 

Σκοπός µας είναι η δυνατότητα επιστηµονικής έκφρασης των εκπαιδευτικών, η 

κατάθεση, η ανταλλαγή και η διαπραγµάτευση επιστηµονικών και εκπαιδευτικών θεµάτων, η 

ανάδειξη προβληµατισµών και αναζητήσεων, η διάχυση πρακτικών και ιδεών σ’ ένα πλαίσιο 

ανατροφοδότησης και αναστοχασµού. Επιδιώκουµε τη δηµιουργία µίας επιστηµονικής 

κοινότητας που θα φέρει κοντά τον εκπαιδευτικό κόσµο του νοµού, ώστε να διαµοιράζεται 

προσωπικές εµπειρίες, νέα ερευνητικά δεδοµένα, µεθόδους και τεχνικές της διδακτικής 

πράξης, δεξιότητες και στάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο από τον χώρο της 

εκπαιδευτικής έρευνας όσο και της καθηµερινής σχολικής ζωής.  

Ως ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ευελπιστώ το περιοδικό µας να αποτελέσει αφετηρία 

επιστηµονικού διαλόγου, αρχικά σε επίπεδο νοµού, κι αργότερα να διευρυνθεί στον υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό και επιστηµονικό χώρο. Επίσης, επιδίωξή µας είναι ο εµπλουτισµός της 

θεµατολογίας και σε άλλα πεδία γνώσης κι εκπαίδευσης (π.χ. ειδικής αγωγής, οικονοµικής 

διαχείρισης, κ.α.). 

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 

προσωπικής εργασίας και επιστηµονικής κατάθεσης για την υλοποίηση του οn line 

περιοδικού µας. Ιδιαίτερα τα µέλη της Συντακτικής και της Επιστηµονικής Επιτροπής. Τέλος, 

εύχοµαι να αποτελέσει έναυσµα και για άλλες τέτοιες προσπάθειες από Σχολικές Μονάδες 

και Φορείς. 

Ο ∆ιευθυντής ΠΕ Κορινθίας 

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 

 

Το παρόν ηλεκτρονικό περιοδικό « Επιστηµονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών »  της  

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας εστιάζει ιδιαίτερα στις σύγχρονες 

διδακτικές πρακτικές, έτσι όπως διαµορφώνονται µέσα στην καθηµερινότητα της σχολικής 

τάξης, της εκπαιδευτικής µονάδας, της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά και στην 

καθηµερινή ζωή µαθητών και  εκπαιδευτικών και ευρύτερα σε κάθε συνθήκη τυπικής ή 

άτυπης µάθησης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιµος προβληµατισµός, ο δηµιουργικός διάλογος, και η 

παραγωγή γνώσης που συνδέεται µε τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα.  

Με τη δηµοσίευση εργασιών, οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας µε την 

εκπαιδευτική πράξη καθώς και  επισκόπησης  σηµαντικών θεµάτων της εκπαίδευσης, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη του επιστηµονικού διαλόγου και η διάδοση της επιστηµονικής 

γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Ως συντονίστρια,   θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της συντακτικής οµάδας που 

συνέβαλαν καθοριστικά  στην παραγωγή του περιοδικού, τα µέλη επίσης της επιστηµονικής 

επιτροπής για τη συνεργασία τους και κυρίως τους συγγραφείς που συνεργάστηκαν 

δηµιουργικά  και µέσα από τη δική τους προσπάθεια και συµµετοχή έχουµε την ψηφιακή 

παραγωγή  του πρώτου τεύχους της «Επιστηµονικής Επετηρίδας».  

Εύχοµαι το περιοδικό αυτό να αποτελέσει µια ψηφιακή κοινότητα µάθησης ανταλλαγής 

γνώσεων, απόψεων, ιδεών ,  µεθοδολογικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού που µέσα 

από την συνεχή του αναβάθµιση θα έχει ως  στόχο την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού 

έργου και τη βελτίωση της  µαθησιακής διαδικασίας.  

 

                                                                                                   

  Η συντονίστρια 

Σχολική Σύµβουλος Π.Ε.  

Γιώτα Παναγιωτοπούλου 

 



Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας 

6 

 

 

Σηµείωµα της Επιστηµονικής Επιτροπής 

 

Αγαπητοί αναγνώστες 

 

Η επιστηµονική επιτροπή εκφράζει την βαθύτατη ικανοποίησή της για την ηλεκτρονική 

“On Line” έκδοση του περιοδικού µας “Επιστηµονική Επετηρίδα”. Η δηµιουργία του 

αποτελεί προϊόν διαλογικών, συνεργατικών, συµµετοχικών και συλλογικών διαδικασιών και 

αποφάσεων, του ∆ιευθυντή Π Ε Κορινθίας και των Σχολικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Κορινθίας.  

Οι σκοποί και οι στόχοι του περιοδικού µας σχετίζονται µε την ποιοτική αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης, την συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την επιµόρφωση, την 

επαγγελµατική ανάπτυξη και τη δια βίου µάθηση. Το περιοδικό µας αποβλέπει στην   

διεύρυνση της επιστηµονικής γνώσης, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων, οι οποίες θα 

βελτιώσουν την πρακτική και την αποτελεσµατικότητα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν 

τους νέους ρόλους, τα καθήκοντα και τις επαγγελµατικές τους εργασίες µε ποιοτικό τρόπο. Η 

διά βίου µάθηση για τον εκπαιδευτικό,  φαίνεται να αποτελεί έννοια- κλειδί για την ανάπτυξή 

του, καθώς  αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα µάθησης, η οποία πραγµατοποιείται κατά τη 

διάρκεια της ζωής, και έχει ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

του στο πλαίσιο της προσωπικής, πολιτικής, κοινωνικής ή επαγγελµατικής οπτικής. 

Επιπλέον στην ελληνική πραγµατικότητα ο όρος επιµόρφωση χρησιµοποιείται 

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για να εκφράσει την «πρόσθετη», «περαιτέρω» ή 

«συµπληρωµατική» µόρφωση η οποία οικοδοµείται επάνω σε ένα ήδη κατακτηµένο 

επίπεδο ανάπτυξης η οποία συµπληρώνει, εµπλουτίζει και ανανεώνει την αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας των 

διδακτικών µεθόδων µάθησης και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών και 

πρακτικών, επαγγελµατικών και προσωπικών γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

ενδιαφερόντων. 
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Η αλµατώδης ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας κατέστησε συχνή τη 

χρήση των όρων κοινωνία της γνώσης, της µάθησης και της πληροφορίας, οι οποίοι 

υποδηλώνουν µια κοινωνία καθολικής µάθησης και αλλαγή στους τρόπους και τις 

συνθήκες οικειοποίησης της γνώσης. Η διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης 

συνεπάγεται νέες προσεγγίσεις στη µάθηση, οι οποίες καθιστούν απαραίτητες τις 

διδακτικές εκείνες στρατηγικές, που δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη των νοητικών 

δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, στην εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων σκέψης, όπως είναι η 

παρατήρηση, η συνεργασία, η ανάλυση, η κριτική και δηµιουργική σκέψη, η σύνθεση, 

στην καλλιέργεια της µεταγνωστικής ικανότητας του µαθητή, η προώθηση ποικίλων 

τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας και η συνεργατική µάθηση. Κατά την άσκηση του 

έργου του, ο δάσκαλος καλείται να εφαρµόζει εκείνες τις διδακτικές πρακτικές και 

µεθόδους, που καθιστούν τους µαθητές ανοιχτούς στη δια βίου µάθηση και να δηµιουργεί 

κίνητρα για αυτενέργεια των µαθητών, για ανάληψη πρωτοβουλίας και συνεχή συµµετοχή 

σε µαθησιακές διαδικασίες.  Ακόµη ο δάσκαλος οφείλει να διαµορφώνει εκείνες τις 

συνθήκες που ευνοούν την αναζήτηση, εγείρουν την φυσική περιέργεια των µαθητών µέσα 

σε µια παιδοκεντρική, δηµοκρατική και αναπτυξιακή ατµόσφαιρα, η οποία οδηγεί σε 

αναστοχασµό και αναδόµηση των γνωστικών στοιχείων και στην κατασκευή νοηµάτων. 

Σε ένα τέτοιο κλίµα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της διδασκαλίας αποτελούν ο 

διάλογος, η επικοινωνία, ο αλληλοσεβασµός µεταξύ των παραγόντων της µαθησιακής 

διαδικασίας. 

Απαραίτητο κρίνεται επίσης ο δάσκαλος να θέτει στο επίκεντρο της διδασκαλίας τις 

αναπτυξιακές εκείνες διεργασίες µάθησης, που οδηγούν στο µετασχηµατισµό της σκέψης 

και δράσης του µαθητή.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται να ακολουθεί τις 

κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις µάθησης, τις οµαδοσυνεργατικές διδακτικές 

στρατηγικές, τη βιωµατική, ανακαλυπτική και ολιστική µάθηση, την ενεργό και 

ουσιαστική συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα, τη σύνδεση της διδασκαλίας µε τις 

εµπειρίες τους, τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, τη διδακτική στρατηγική που 

στηρίζεται στη χρήση των υπολογιστών και την τεχνολογία της πληροφορίας. Χρειάζεται 

ακόµα ο εκπαιδευτικός να εµπλέκει τους µαθητές σε κατάλληλες δραστηριότητες, οι 

οποίες συνάπτονται µε την αυθεντική, την ενεργητική και τη συγκυριακή µάθηση και την 

ανάπτυξη των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης. 
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Επιπλέον οι δάσκαλοι για να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο πολυσύνθετο έργο 

τους, οφείλουν να αναπτύξουν ένα νέο είδος επαγγελµατικού ήθους, το οποίο χαρακτηρίζει η 

καινοτοµία. Το καινοτοµικό ήθος επιβάλλει να έχουν στραµµένη την προσοχή τους σε ένα 

διευρυνόµενο και µεταβαλλόµενο ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών, οι οποίες βασίζονται 

στην εκπαιδευτική έρευνα, σε µια συνεχή αναβάθµιση της επαγγελµατικής γνώσης, της 

αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου, την επαγγελµατική πίστη και την επιτυχή 

αντιµετώπιση των αλλαγών.   

Οι δάσκαλοι οφείλουν και να αναλάβουν το ρόλο του παραγωγού –και όχι του 

καταναλωτή- της επιστηµονικής παιδαγωγικής γνώσης. Το περιοδικό µας µπορεί να 

συµβάλλει  στην επίτευξη του στόχου αυτού, µε την παρουσίαση των σκέψεων και ιδεών,  

καθώς  και  στην διάχυση των καλών.   

Με τις σκέψεις αυτές  και µε την πεποίθηση ότι το περιοδικό µας θα αποτελέσει ένα 

αξιόλογο αποθετήριο ιδεων και πρακτικών,  ευχόµαστε ως επιστηµονική επιτροπή, να είναι 

καλοτάξιδο. 

 

Ο συντονιστής της επιστηµονικής επιτροπής 

Γκρίτζιος Βάιος 

Σχολικός Σύµβουλος     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο είναι ένα σηµαντικό πέρασµα στη 

ζωή κάθε παιδιού. Αλλαγές αναπτυξιακές, συναισθηµατικές και κοινωνικές προβληµατίζουν 

µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι αντικειµενικές διαφορές ∆ηµοτικού-Γυµνασίου 

προκαλούν επίσης σε πολλούς  µαθητές δυσκολίες προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη καλούνται να συνεργαστούν, να διαχειριστούν τις νέες εξελικτικές 

µεταβάσεις, να παρέχουν έγκαιρα την απαραίτητη στήριξη µε στόχο την οµαλή προσαρµογή. 

Στην έρευνά µας εφαρµόσαµε το πρόγραµµα που αφορά τη µετάβαση των µαθητών της ΣΤ΄ 

τάξης στην Α΄ Γυµνασίου συνεργαζόµενοι µε άλλα σχολεία και µε το ΚΕΣΥΠ ν. Κορινθίας. 

Στόχος του προγράµµατος ήταν να προετοιµάσει τόσο γνωσιακά όσο και ψυχολογικά τους 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης για τη µετάβασή τους από την Α/βάθµια στην Β/βάθµια εκπαίδευση.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: µετάβαση, προσαρµογή, εφηβεία, δηµοτικό, γυµνάσιο  

 

ABSTRACT 

The transition of pupils from the Primary to High school is a very important fact in the 

child's life. Various sorts of changes developmental (emotional, social etc.), students have to 

be dealt with successfully by parents and teachers. The differences between Primary and High 

school may cause to many students problems of adaptation to the new environment. Everyone 

involved in this new situation must cooperate and be able to handle the vicissitudes and offer 

their support in order to ensure the unproblematic adaptation of the pupil. In our research we 

have followed the program concerning the transition of the child from the last class of the 

Primary school (6th grade) to the first class of the so-called Gymnasium (the Greek High-

school). In this effort we were constantly in contact with other schools  as well as with the 

ΚΕSYP Corinth. The aim of the program was not only the acquirement on the part of the pupil 

of the suitable educational level in order to cope with the new educational material but also 

his/her emotional preparation and support for the successful transition from a lower level of 

education to the higher one. 

KEYWORDS: transition, adaptation, adolescence, elementary, High school 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο είναι ένα ζήτηµα που 

απασχολεί τα παιδιά της Έκτης ∆ηµοτικού και τα παιδιά της Πρώτης τάξης του Γυµνασίου σε 

πολλές χώρες του κόσµου, όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία (Graham & Hill, 

2002; Gibbons, Harlow, McGee & Ward, 2004). Και αυτό γιατί είναι µια µετάβαση ορόσηµο 

από την παιδική στην εφηβική ηλικία, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία,  από το γνώριµο 

στο άγνωστο, από τις φιλίες στις σχέσεις κ.ά. Αν και τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν 

βιώσει  έως τώρα παρόµοιες µεταβάσεις, όπως από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο, 

από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό αλλά και µετάβαση σε άλλη πόλη, σε «άλλη» οικογένεια, 

ωστόσο αυτή η µετάβαση θεωρείται ως εξαιρετικά κρίσιµη εµπειρία στη ζωή του παιδιού 

επειδή θέτει τις βάσεις της µετέπειτα πορείας του (Κάτσικας, 2009; Lucey & Reay, 2000; 

Frederickson, Rice, & Seymour, 2011). Πολλές φορές η µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο 

Γυµνάσιο δεν είναι πάντα µια οµαλή και ανέφελη διαδικασία. Απασχολεί και επηρεάζει τα 

παιδιά µε διαφορετικό τρόπο το καθένα και αυτό εξαρτάται από πλήθος εξωγενών και 

ενδογενών παραγόντων που θα εξεταστούν στη συνέχεια. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις 

µαθητών και µαθητριών που αντιµετωπίζουν πολλές φορές σηµαντικά προβλήµατα µε την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Γυµνάσιο και ιδιαίτερα οι µαθητές που αντιµετώπιζαν 

δυσκολίες στο ∆ηµοτικό. Στην εργασία µας αυτή θα αναφερθούµε στο θεωρητικό  µέρος 

στην έννοια και το ρόλο της Μετάβασης, στα χαρακτηριστικά της εφηβείας και τη σχέση των 

εφήβων µε το σχολείο, καθώς και στους παράγοντες που συµβάλλουν στην οµαλή µετάβαση. 

∆ιατυπώνονται προτάσεις για την υπέρβαση των προβληµάτων, τη στάση γονέων  και 

εκπαιδευτικών. Αναφορά θα γίνει στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας στο ζήτηµα 

που εξετάζουµε, αναδεικνύεται η σηµασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στην υπέρβαση αυτή 

και τονίζεται η αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο µέρος θα 

αναπτυχθεί η έρευνα  που πραγµατοποιήσαµε. 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  

Το ζήτηµα της µετάβασης στην εκπαιδευτική πράξη, στην έρευνα, στην εκπαιδευτική 

πολιτική γενικότερα έχει µακρά παράδοση (Βρυνιώτη,2010:σ105). Αφετηρία του 

προβληµατισµού στη βιβλιογραφία αποτελεί το «σοκ της µετάβασης» (Boman & Williams,  

2002), που ορίζεται ως η «κατάσταση κατά την οποία ο µαθητής βιώνει συναισθήµατα 

ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους, φόβου πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το αρχικό 

στάδιο της αλλαγής είτε από τάξη σε τάξη είτε από σχολείο σε σχολείο, σε βαθµό που δεν 

µπορεί να τα διαχειριστεί» (Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2009: σ193).  Ως µετάβαση 

νοείται η χρονική εκείνη περίοδος αλλαγής εκπαιδευτικής βαθµίδας που θέτει συγκεκριµένες 

προκλήσεις ή/και απειλές για την «ευεξία» των εφήβων σε διάφορους τοµείς της 

ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ζωής. Η σηµασία του όρου «µετάβαση» έχει επικρατήσει 

ως αρνητική περισσότερο παρά ως θετική. Μετάβαση είναι όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 
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«πέρασµα» από µια γνωστή κατάσταση σε µια άλλη, άγνωστη. Οι µεταβάσεις σχετίζονται µε  

την προσωπική, την εκπαιδευτική, την κοινωνική ή την επαγγελµατική µας ζωή, όπως είναι η 

µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό (Ματσαγγούρας, 2003:σ.213), από το ∆ηµοτικό 

στο Γυµνάσιο, η µετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, η µετάβαση από το σχολείο 

στην αγορά εργασίας, αλλά και η µετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα 

(Κακαβούλης,1993:σ.64) κ.ά. Γενικότερα ο άνθρωπος έχει την τάση να αντιστέκεται στην 

αλλαγή και στο καινούριο, θέλοντας να διατηρήσει αυτό που ήδη γνωρίζει και διαχειρίζεται 

καλά και για το οποίο  δε νιώθει να απειλείται. Όταν οι συνθήκες τον αναγκάσουν να µεταβεί 

από το γνωστό στο άγνωστο, τότε η µετάβαση αυτή συνοδεύεται από διάφορες φάσεις, όπως 

αρχικά το σοκ της αλλαγής,  τη διάθεση να παραµείνει στο παλιό (πιστεύοντας ότι έχει δίκιο 

για τη θέση του αυτή), κατάθλιψη και ανασφάλεια όταν συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει οδός 

διαφυγής, διάθεση παραίτησης, αναγκαστική διερεύνηση του καινούριου και τέλος 

εσωτερίκευση της εµπειρίας του καινούριου, αποδοχή, θετικότερη αυτοεκτίµηση. Τα 

ανωτέρω στάδια δεν ακολουθούν πάντα αυτήν τη σειρά και ποικίλουν ως προς τη διάρκεια, 

την ένταση, το µέγεθος ανάλογα µε την προσωπικότητα του ατόµου, το είδος της µετάβασης, 

τις προηγούµενες εµπειρίες, το επιθυµητό ή µη της µετάβασης. 

Σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές η µετάβαση περιλαµβάνει τέσσερις φάσεις: 

προετοιµασία, µεταφορά, επαγωγή, ενσωµάτωση (Galton, Gray & Ruddock, 2000). 

Η προετοιµασία αρχίζει  όταν ο µαθητής είναι στο δηµοτικό σχολείο και περιλαµβάνει 

δράσεις που αφορούν στο συναισθηµατικό και γνωστικό τοµέα. Μέσα από αυτές ο µαθητής 

αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα και ως µέλος 

κοινωνικών οµάδων. Η µεταφορά από το µαθητή αυτών των  χαρακτηριστικών και των 

δυνατοτήτων στο Γυµνάσιο τον βοηθά να γεφυρώσει τη µια βαθµίδα µε την άλλη. 

Η επαγωγή είναι µια καθηµερινή διαδικασία  αξιοποίησης και επέκτασης των γνώσεων και 

των στρατηγικών  που έχουν αποκτηθεί κατά την προετοιµασία και έχουν µεταφερθεί από το 

∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Ο µαθητής οδηγείται  στην ενσωµάτωση, την τελική φάση, όπου 

αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος να διαχειριστεί το νέο του ρόλο ως µαθητής του 

γυµνασίου. 

Οι µεταβάσεις στη ζωή και στην εκπαιδευτική πράξη έχουν ιδιαίτερη σηµασία και αν 

αντιµετωπίζονται από το παιδί µε ευχαρίστηση, µε αυτοπεποίθηση και µε την προσδοκία µιας 

νέας πρόκλησης ώστε να µετατραπεί σε ισχυρό κίνητρο µάθησης-µε τη βοήθεια ενός 

συγκροτηµένου περιβάλλοντος υλικού και ανθρώπινου-χαρακτηρίζονται ως θετικές. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην εφηβεία κυρίως από την οικογένεια και το σχολείο 

µε κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και υποστήριξη. 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ/Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η εφηβεία αποτελεί µία µεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου.  Αρχίζει µε το τέλος 

της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Στη διάρκειά της συντελούνται βιολογικές, 

σωµατικές και ψυχολογικές µεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν και διαµορφώνουν τη στάση 
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του εφήβου απέναντι στον εαυτό του και τους άλλους, ενήλικες και συνοµηλίκους καθώς και 

τις απόψεις και τις ιδέες του απέναντι σε στάσεις και αξίες που επικρατούν στην κοινωνία 

όπου ζει. Η εφηβεία είναι µία περίοδος αναζήτησης ταυτότητας του φύλου, ατοµικότητας, 

προσωπικών επιλογών, στάσης ζωής και γενικότερα «κοινωνικής ταυτότητας». Προς το τέλος 

της εφηβείας ο έφηβος έχοντας πλέον επαναπροσδιορίσει και δοκιµαστεί στις σχέσεις του µε 

όσους συναναστρέφεται, έχοντας αποκρυσταλλώσει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες 

αισθάνεται ικανός να ενεργεί ως µέλος της κοινωνίας των ενηλίκων, που είναι και το 

ζητούµενο µακροπρόθεσµα. Σήµερα λόγω της ρευστότητας της σηµερινής οικογενειακής 

δοµής και των κοινωνικών συνθηκών δηµιουργούνται αντιφάσεις και ασυνέχειες στον τρόπο 

που οι γονείς και τα παιδιά βιώνουν τους ρόλους τους. Το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτικούς 

και τους συµµαθητές. 

Ο έφηβος πειραµατίζεται. Γνωρίζει τα όριά του, αυτοπροσδιορίζεται, κοινωνικοποιείται, 

διαχωρίζει την πραγµατικότητα από τη φαντασία. Πολύ σηµαντική είναι η  έννοια της 

οµάδας, γιατί  λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την ταυτότητα του νέου. Αποκτά µία 

συλλογική ταυτότητα πέρα από την προσωπική έχοντας ως καθρέφτη το βλέµµα του 

συνοµήλικου που παίρνει τη θέση του γονιού. Αλλά και ο καθηγητής µπορεί να πάρει τη 

θέση του γονιού και να επέλθει σύγκρουση αν δεν υποστηριχθεί θερµά σε αυτό το νέο 

ξεκίνηµα. Αντίθετα το παιδί που δε νιώθει να απειλείται στον ακαδηµαϊκό, κοινωνικό και 

διαδικαστικό τοµέα, που εισπράττει αισιοδοξία, που του αφήνεται χώρος να αναπτύσσεται 

αυτόνοµα, να µιλήσει για την εµπειρία του, δηµιουργεί τη γνώση που επιθυµεί µέσα από τα 

εφόδια που του προσφέρει το σχολείο. Η προετοιµασία στο γνωστικό τοµέα συµβαδίζει  µε 

τη συναισθηµατική ενδυνάµωση και µετατρέπονται σε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη 

και εξέλιξη.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρόσφατα ερευνητικά πορίσµατα που υποστηρίζουν ότι οι 

ίδιοι οι µαθητές µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη διευκόλυνση της µετάβασής τους 

στο Γυµνάσιο (Ashton, 2008), ενώ αντικείµενο µελέτης αποτελούν ζητήµατα φύλου των 

µαθητών, σχέσης φιλίας µεταξύ τους και σχέσης των µαθητών µε τους γονείς (Schneider, 

Tomada, Normand, Tonci & Domini, 2008). Σηµαντικό πλεονέκτηµα πάντως για την οµαλή 

τους µετάβαση φαίνεται να παρουσιάζουν οι µαθητές µε υψηλό βαθµό συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης (Πλατσίδου, 2010). 

 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τα προβλήµατα προσαρµογής εντάσσονται στις γενικότερες δυσκολίες προσαρµογής του 

αναπτυσσόµενου ατόµου σε νέα περιβάλλοντα. Τα οριζόµενα κριτήρια διάκρισης του 

φυσιολογικού από το κανονικό των ειδικών στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της 

παιδαγωγικής και της κοινωνιολογίας δεν ορίζονται  επακριβώς ούτε και υπάρχουν 

συγκεκριµένες απαντήσεις για την αντιµετώπιση τέτοιων δυσκολιών. Το πέρασµα από ένα 

σταθερό και συνήθως πολύ ανεκτικό πλαίσιο, όπως αυτό του ∆ηµοτικού σε ένα περισσότερο 
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απαιτητικό, όπως αυτό του Γυµνασίου ενέχει οπωσδήποτε κινδύνους και εκπλήξεις. Οι 

δοµικές και λειτουργικές διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες, οι 

αντιθέσεις της βασικής φιλοσοφίας τους ως προς  το ρόλο του καθενός έχουν επιπτώσεις στη 

σχολική πορεία. Οι αγωνίες των µαθητών περιστρέφονται κυρίως γύρω από πέντε ζητήµατα: 

το µέγεθος και την πιο σύνθετη οργάνωση του νέου σχολείου, τους νέους τύπους πειθαρχίας 

και εξουσίας, τις νέες απαιτήσεις για δουλειά, την προοπτική να γίνει ένας µαθητής 

αντικείµενο άσκησης βίας και την περίπτωση να µείνει χωρίς φίλους. Άλλοι µελετητές 

επισηµαίνουν ως κυριότερους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη διαδικασία της 

µετάβασης: την κοινωνική προσαρµογή, τη συνέχεια στα αναλυτικά προγράµµατα και τις 

κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες των παιδιών (Zeedyck, Gallacher, Henderson, Hope, 

Husband & Lindsay, 2003). 

Το πόσο οµαλή θα είναι η µετάβαση καθορίζεται από την προσωπικότητα του εφήβου, το 

οικογενειακό περιβάλλον, τους συνοµήλικους, τις παρέες, το σχολείο, το άµεσο και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. Συσσώρευση οικονοµικών, οικογενειακών, κοινωνικών 

προβληµάτων, αλλά και προβληµάτων υγείας, καθώς και οι κακές επιδόσεις –που συνδέονται 

και µε την ανωριµότητα- δυσχεραίνουν την προσαρµογή στην υφιστάµενη κατάσταση του 

σχολείου και µε άλλες µορφές προβληµατικής συµπεριφοράς στο σχολείο, όπως είναι η 

έλλειψη αυτοελέγχου, η επιθετικότητα, η πρόκληση αναταραχής στην τάξη, οι υπερβολικές ή 

ελλειµµατικές αντιδράσεις και η άρνηση συνεργασίας. Η χρήση πιο επιτηδευµένου 

λεξιλογίου, η έλλειψη επικοινωνίας ∆ηµοτικού /Γυµνασίου σε όλη τη διάρκεια φοίτησης, το 

διαφορετικό σύστηµα οργάνωσης των δύο βαθµίδων και αξιολόγησης των µαθητών, οι 

καινούριοι καθηγητές, ο διαφορετικός καθηγητής για κάθε µάθηµα, τα νέα µαθήµατα, το 

διαφορετικό περιεχόµενο, οι αποβολές, το διαφορετικό σύστηµα αρχικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των δασκάλων και των καθηγητών, οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις 

δυσκολεύουν  επίσης αρκετούς µαθητές που βρίσκονται σ' ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό 

από αυτό του ∆ηµοτικού. Επίσης  οι µαθητές αισθάνονται να έχουν µικρότερη 

συναισθηµατική σύνδεση µε τους εκπαιδευτικούς του Γυµνασίου, τους οποίους 

χαρακτηρίζουν πιο απόµακρους και λιγότερο υποστηρικτικούς από τους εκπαιδευτικούς του 

∆ηµοτικού (Schneider et al., 2008).  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ-∆ΡΑΣΕΙΣ 

Για να µετατραπούν οι παραπάνω απειλές σε προκλήσεις οι υπεύθυνοι των αναλυτικών 

προγραµµάτων ισχυρίζονται ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις τρεις τελευταίες τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου. Η καλή επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µελών, η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, οι ανοικτές συζητήσεις στην οικογένεια και το σχολείο θα αποµυθοποιήσουν τις 

φήµες περί των δυσκολιών της συγκεκριµένης  µετάβασης. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες το 

παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει τα συναισθήµατά του και να αποφορτιστεί. Η διαχείριση των 

συναισθηµάτων σε δύσκολες καταστάσεις είναι µια σηµαντική δεξιότητα, όπως και η 
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τοποθέτηση ορίων στην επικοινωνία µε τους άλλους. Ο µαθητής πρέπει να ασκηθεί στο να 

βάζει τους δικούς του στόχους για τη µάθησή του και να τους διαχειρίζεται µε 

αντεπιχειρήµατα αντιστεκόµενος στην πιθανή αρνητική πίεση τρίτων. Παράλληλα ασκείται 

στο να ακούει και να κατανοεί τις απόψεις των άλλων, έστω και αν δεν συµφωνεί µε αυτές 

και να αναπτύσσει τα επιχειρήµατά του πολιτισµένα. Αναπτύσσει στρατηγικές για να επιλύει 

προβλήµατα και ζητά τη βοήθεια και υποστήριξη των άλλων όταν τη χρειάζεται. 

Την πραγµατοποίηση των ανωτέρω οφείλουν να αναλάβουν η οικογένεια και το σχολείο 

µε την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων για την καλλιέργεια της αυτοεικόνας. Ιδιαίτερα 

το σχολείο που σκοπό έχει να συµβάλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο 

και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες 

και να ζήσουν δηµιουργικά, οφείλει να αξιοποιήσει τα αναλυτικά προγράµµατα και να 

ενεργοποιήσει τους υποστηρικτικούς θεσµούς του εκπαιδευτικού µας συστήµατος (ολοήµερο, 

καινοτόµα προγράµµατα, ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά τµήµατα, τµήµατα 

υποδοχής) (Bruner, 1994; Brophy & Good, 2000). Στην καλή προετοιµασία που µπορεί να 

επιφέρει τη γρηγορότερη ενσωµάτωση συµβάλλουν ακόµη η θέσπιση νόµων και η παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών (Foggie & Jindal-Snape, 2008). Η προσφορά και αξιοποίηση 

όλων των ανωτέρω θα  βοηθήσουν το άτοµο να αναπτύξει δεξιότητες, όπως της αναζήτησης 

και κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών, της ευελιξίας, της προσαρµοστικότητας, της 

λήψης αποφάσεων ώστε να διανύσει µε σύνεση και ωριµότητα τα διάφορα µεταβατικά 

στάδια. 

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει έως τώρα θεσµοθετήσει πρόγραµµα µετάβασης. Παρά 

το γεγονός αυτό τα τελευταία χρόνια τα σχολεία οργανώνουν προγράµµατα µετάβασης µε τη 

συµµετοχή δασκάλων και καθηγητών µε δική τους πρωτοβουλία ή σε συνεργασία µε  τους 

σχολικούς συµβούλους, τους υπεύθυνους των καινοτόµων προγραµµάτων και τους 

υπεύθυνους του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (ΣΣΝ) και του Κέντρου Συµβουλευτικού 

Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ). Ένα τέτοιο πρόγραµµα υλοποιήσαµε σε συνεργασία µε άλλες 

Σχολικές Μονάδες και περιλαµβάνει επίσκεψη των µαθητών του ∆ηµοτικού στο Γυµνάσιο, 

ξενάγηση στους χώρους, γνωριµία µε τους καθηγητές,  ενηµέρωση από τον Γυµνασιάρχη για 

τις αρχές λειτουργίας του Γυµνασίου (µαθήµατα, απουσίες,  δικαιώµατα και υποχρεώσεις), 

συζήτηση µε την υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ (επίλυση αποριών και δυσνόητων σηµείων) µε σκοπό να 

ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες. Αποδεικνύεται ότι  η µετάβαση είναι µία ισχυρή 

διαδικασία προσαρµογής που απαιτεί λεπτούς χειρισµούς γνωστικής, κοινωνικής και 

συναισθηµατικής φύσεως και πρέπει να τις λάβουν υπόψη οι εµπλεκόµενοι για να βοηθήσουν 

τους µαθητές µας, ώστε να περάσουν αυτή τη φάση µε το λιγότερο δυνατό κόστος. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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Από την εκπαιδευτική έρευνα  (2009) διαπιστώνεται ότι όσον αφορά τους λόγους στους 

οποίους αποδίδονται οι ευθύνες για την ύπαρξη του χάσµατος µεταξύ ∆ηµοτικού και 

Γυµνασίου, οι δάσκαλοι επιρρίπτουν τη µεγαλύτερη ευθύνη πάνω στις διαφορετικές 

διδακτικές προσεγγίσεις και οι καθηγητές πάνω στο διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα 

(Κοσεγιάν, υπό έκδοση). Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων είναι 

πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε Προγράµµατα Υποδοχής. Αρκετοί έχουν την εντύπωση πως η 

µετάβαση του παιδιού από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο είναι ένα θέµα που αφορά τους γονείς 

µαθητών της Στ΄ ∆ηµοτικού. Η περίσταση της µετάβασης θα πρέπει ωστόσο να 

προσεγγίζεται ως µία πρακτική και ηθική δραστηριότητα στην κατεύθυνση της προσωπικής 

ενδυνάµωσης των µαθητών (McLaren, 2003 & 2010; Χατζηγεωργίου, 2004). Ζητούµενο 

είναι η ανταπόκριση του δασκάλου στο νέο ρόλο του «στοχαστικού-κριτικού εκπαιδευτικού» 

µε χαρακτηριστικά την αυτοεπίγνωση του ρόλου του, την ανάληψη ευθύνης, την 

αυτοβελτίωση και την αυτονοµία, καθώς και την κριτική ανάλυση και αυτοαξιολόγηση της 

διδασκαλίας του, µε όλες τις προϋποθέσεις που προηγούνται και τις προεκτάσεις που 

συνεπάγονται (∆ηµητριάδου & Ευσταθίου, 2007). Η οργάνωση της διδασκαλίας του να 

παραπέµπει στο Μοντέλο της ∆ιαφοροποιηµένης Συνεκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2008), να 

συνάδει µε τις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (Φλουρής, 2002), να 

ευθυγραµµίζεται µε τη µαθητοκεντρική αντίληψη, ώστε το αντικείµενο της µάθησης να 

αποκτά βαθιά και προσωπική σηµασία για το µαθητή. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί και 

ελέγχει τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις του, ενώ παράλληλα δείχνει ενδιαφέρον, 

κατανόηση και υποστήριξη σε αυτόν που µιλά (Πυργιωτάκης, 2000), ακούει µε 

ενσυναίσθηση και απαντά στοχαστικά (Ματσαγγούρας, 2002; Postholm, 2008). Είναι 

πρόθυµος να επενδύσει σε χρόνο, πόρους και καθοδήγηση των µαθητών του όταν 

εισέρχονται στο Γυµνάσιο, προκειµένου να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρµογής στη νέα 

κατάσταση. Η εκπαιδευτική συνεργασία επίσης µεταξύ της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα µπορούσε να αναπτύξει µια σειρά πρωτοβουλιών για να 

διευκολυνθεί η µετάβαση  από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια µέσω κοινών 

δραστηριοτήτων και συναντήσεων όλων των εµπλεκόµενων (γονέων, µαθητών, δασκάλων, 

καθηγητών) (Beaumont, Couture, Lavoie, 2010). 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Από µαρτυρίες εκπαιδευτικών καταγράφεται µια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη 

στάση των γονέων που σχετίζεται µε γνωστικές δραστηριότητες και ενίσχυση στο σπίτι. 

Ωστόσο  η επαφή των γονέων µε το σχολείο περιορίζεται κυρίως στην ενηµέρωσή τους για 

την πρόοδο των παιδιών τους και δεν είναι τόσο πρόθυµοι να συνεργαστούν για εκδηλώσεις 

που συνεπάγονται τη φυσική τους παρουσία. Όµως για όλα τα θέµατα που απασχολούν το 

παιδί τους οι γονείς από το δηµοτικό χρειάζεται να συζητούν µαζί του, να αποµυθοποιούν 

καταστάσεις που το βασανίζουν, αλλά και να του αφήνουν χώρο να αναπτύσσεται αυτόνοµα. 

Για παράδειγµα να οργανώνει το πρόγραµµα της µελέτης µόνο του, να µάθει από νωρίς να 

θέτει χρονικά όρια για την εκπόνηση µιας εργασίας ή την κριτική µελέτη ενός κειµένου. Οι 
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γονείς συχνά κάνουν λανθασµένες εκτιµήσεις όσον αφορά καταστάσεις που εµπλέκονται στη 

διαδικασία αλλαγής σχολείου των παιδιών τους, κυρίως µε το να υποτιµούν δραστηριότητες 

που τους ευχαριστούν ή τους προβληµατίζουν ή µε το να υπερεκτιµούν τις ανησυχίες τους. 

Πολλοί γονείς χρησιµοποιούν ενοχλητικά κηρύγµατα και φορτικές προσταγές προκειµένου 

τα παιδιά να τους ακούσουν, να πειθαρχήσουν ή να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Αυτές 

όµως οι µέθοδοι δεν διευκολύνουν την «εσωτερίκευση των στρατηγικών αυτοελέγχου» 

(Ευκλείδη-Κωσταρίδου, 2005), µε αποτέλεσµα την αύξηση των δυσκολιών προσαρµογής του 

εφήβου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Γυµνασίου.  

Οι  γονείς  έχουν  υποχρέωση να προετοιµάσουν τα παιδιά τους για το κάθε µελλοντικό 

τους βήµα. Για το Γυµνάσιο, την εφηβεία, την επαγγελµατική καθοδήγηση. Αυτό όµως 

µπορεί να γίνει µόνο µέσα από τη σωστή σχέση και επικοινωνία µε το παιδί από τη µικρή του 

ηλικία και τα πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης, που θα στηρίζεται στο διάλογο, τη 

δηµοκρατικότητα, τη συχνή επαφή και την  επικοινωνία, τους χαµηλούς τόνους, τον 

αλληλοσεβασµό, το χιούµορ, την αποδοχή. Έτσι µπορεί  ο µαθητής να αναπτύξει αυτοέλεγχο 

για την προσαρµογή του στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα την άµβλυνση 

των συγκρούσεων µε το περιβάλλον. Επειδή η πρόληψη οποιονδήποτε προβληµάτων είναι 

καλύτερη από την αντιµετώπισή τους.  

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α/Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Το περιβάλλον του σχολείου σήµερα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, συνεχώς µεταβαλλόµενο 

και διαποτισµένο από τα σύγχρονα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας. Επιπλέον 

είναι πολυπολιτισµικό και αναπόφευκτα ενταγµένο σε ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό 

πλαίσιο(Ξωχέλλης,2005).Τα υπερφορτωµένα προγράµµατα διδασκαλίας και οι παραδοσιακοί 

τρόποι σχολικής εργασίας συνήθως καθιστούν τη φοίτηση στο σχολείο µια αναγκαστική και 

όχι ευχάριστη διαδικασία (Ξωχέλλης, 2010). Ωστόσο, στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα η 

σχέση του µαθητή µε τον εκπαιδευτικό κατά τη µετάβασή του στο Γυµνάσιο φαίνεται πως 

έχει αρχίσει να αλλάζει. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαµορφώσουν µια τέτοια σχολική 

κουλτούρα, η οποία να επιτρέπει εκτός των άλλων και  την αναγνώριση της µοναδικότητας 

του κάθε παιδιού κατά τη µετάβασή του από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.  

Από την άλλη πλευρά η έλλειψη θεσµοθετηµένου πλαισίου για τη µετάβαση, η χαµηλού 

επιπέδου διοικητική µέριµνα στα σχολεία, οι εκπαιδευτικές πρακτικές που δεν είναι 

συντονισµένες και στοχευµένες, αλλά λειτουργούν αποσπασµατικά, εξαρτώµενες πάντα από 

τη στάση, τη γνώση και τις επιθυµίες του εκπαιδευτικού προβάλλουν ως αναγκαιότητα τη 

συστηµατική επιµόρφωση δασκάλων και καθηγητών, το συντονισµό των δύο βαθµίδων, την 

κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών. Μέσα από την επιµόρφωση αυτή θα µπορέσουν να 

µετριαστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στη µετάβαση των µαθητών από τη µία βαθµίδα 

στην άλλη.  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στόχος της έρευνας ήταν να ενθαρρύνει τους  µαθητές να εκφράσουν τα συναισθήµατα, 

τις σκέψεις και τις προσδοκίες τους πριν  και µετά τη µετάβαση. Στη συνέχεια συσχετίζονται 

οι  αρχικές εµπειρίες των µαθητών µε τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν. Η επίσκεψη στο χώρο 

του Γυµνασίου σκοπό είχε να φέρει τους µαθητές της Στ΄ τάξης σε επαφή µε το διάδοχο 

σχολικό περιβάλλον, να τους προετοιµάσει γνωσιακά και ψυχολογικά για τις επερχόµενες 

αλλαγές, να αποσαφηνίσει απορίες και ερωτήµατα, να τους εξοικειώσει µε τις νέες 

«άγνωστες» συνθήκες, να τους βοηθήσει να διαχειριστούν το άγχος, το φόβο  και τις αγωνίες 

που συνοδεύουν τη µετάβαση από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η αναγκαιότητα της έρευνας προκύπτει από την ίδια τη διαδικασία της µετάβασης, η 

οποία δεν είναι ούτε εύκολη  ούτε αυτονόητη υπόθεση. Η έκφραση  των αρχικών ανησυχιών 

των µαθητών είναι η αφορµή για το σχεδιασµό του προγράµµατος, έτσι ώστε να είναι πλήρες 

και πραγµατικά χρήσιµο και να οδηγήσει στη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων των µαθητών 

που θα επιτρέψουν  την καλύτερη ανταπόκριση στο νέο περιβάλλον µετάβασης (Zeedyk et al., 

2003). 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Για τις ανάγκες της έρευνας δηµιουργήθηκαν δύο ανώνυµα ερωτηµατολόγια. Περιέχουν 

ερωτήµατα κλειστού τύπου τα οποία οµαδοποιήθηκαν σε επιµέρους άξονες, αλλά και 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το ένα ερωτηµατολόγιο δόθηκε  πριν την εφαρµογή του 

Προγράµµατος της µετάβασης, τον Μάιο του 2014. Το άλλο ερωτηµατολόγιο δόθηκε στους 

ίδιους µαθητές, ύστερα από τρεις µήνες φοίτησης στην Α΄ Γυµνασίου του ίδιου 

ηµερολογιακού έτους (∆εκέµβριος 2014). Στην έρευνα συµµετείχαν 45 µαθητές από 

επαρχιακά σχολεία του νοµού Κορινθίας. Από αυτούς το 56% ήταν κορίτσια και το 44% 

αγόρια. Οι 13 προέρχονταν από το Γυµνάσιο Αθικίων οι 15 από το Γυµνάσιο Αρχαίων 

Κλεωνών και οι 17 από το 2
ο
 Γυµνάσιο Κορίνθου. 

Λόγω περιορισµένων περιθωρίων ανάλυσης δεν προχωρήσαµε στη µελέτη ποιοτικών 

δεδοµένων, αλλά περιοριστήκαµε στη µελέτη των ποσοτικών µε σκοπό να έχουµε µια πρώτη 

καταγραφή προβληµατισµών, συναισθηµάτων και εντυπώσεων των µαθητών που συµµετείχαν 

στο πρόγραµµα (Cohen, L. & Manion, L.1994), καθώς και το συσχετισµό τους µε αυτών µετά 

την τρίµηνη φοίτησή τους στο Γυµνάσιο.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αρχικά οι µαθητές ενηµερώθηκαν για τους στόχους και τη δοµή του προγράµµατος. 

Εξέφρασαν σκέψεις, συναισθήµατα, φόβους για την αποφοίτησή τους από το ∆ηµοτικό και 

τη µετάβασή τους στο Γυµνάσιο και ενηµερώθηκαν από τη δάσκαλα της τάξης για το 

πρωτόκολλο στο νέο περιβάλλον (διδακτικά αντικείµενα, τρόπος µελέτης, αξιολόγησης, 

απουσίες, ποινές, κ.ά). Επισκέφθηκαν το δικτυακό τόπο του Γυµνασίου υποδοχής και ήρθαν 

σε επαφή µε τα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ Γυµνασίου  σε ψηφιακή και έντυπη µορφή 

(Μάιος, 2014). 

Στη συνέχεια προγραµµατίστηκε και πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη  στο Γυµνάσιο 

υποδοχής στις 21 Μαΐου 2014 ώστε να έρθουν σε επαφή  µε το καινούριο τους σχολικό 

περιβάλλον, να γνωρίσουν καλύτερα τους χώρους και φυσικά τους καθηγητές τους. Εκεί τους 

υποδέχθηκε ο Γυµνασιάρχης και η Υπεύθυνη ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Κορίνθου, η οποία είχε ενεργό 

ρόλο στο όλο εγχείρηµα. Το πρόγραµµα περιελάµβανε την ξενάγηση των µαθητών στους 

χώρους του σχολείου, την ενηµέρωσή τους για τους κανονισµούς, τα δικαιώµατα και 

καθήκοντά τους, τον τρόπο εργασίας, τα νέα διδακτικά αντικείµενα και πολλά άλλα που 

απασχολούσαν τα παιδιά.  

Μετά την επίσκεψη οι µαθητές επέστρεψαν µε ανάµεικτα συναισθήµατα στο ∆ηµοτικό 

µε την υπεύθυνη του ΣΣΝ/ΚΕΣΥΠ η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραµµα µε δίωρη βιωµατική 

δράση, όπου έγινε αναστοχασµός του προγράµµατος και ανατροφοδότηση. Οι µαθητές 

εξέφρασαν προφορικά και γραπτά τις σηµαντικότερες εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στο 

γυµνάσιο, συζητήθηκαν και λύθηκαν πολλές απορίες τους και φάνηκε πως ο αρχικός τους 

φόβος, για τη µετάβασή τους στην επόµενη βαθµίδα, αντικαταστάθηκε από την προσδοκία 

τους για την αλλαγή αυτή! 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος µετάβασης σε σχολικές µονάδες της  

∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

αξιολογήθηκε θετικότατα από τους µαθητές ως προς τη χρησιµότητά του, όπως προέκυψε 

από τη συζήτηση που επακολούθησε. Τα επιµέρους αποτελέσµατα των κλειστών 

ερωτηµάτων συνοπτικά διαµορφώθηκαν ως εξής: Οι µαθητές και οι µαθήτριες έχουν 

ξεπεράσει ανησυχίες σχετικά µε τη φοίτησή τους στην Α΄ Γυµνασίου όπως: Εξετάσεις/βαθµοί, 

πολλοί καθηγητές, συµπεριφορά των παιδιών, πρώτη µέρα στο Γυµνάσιο. Οι µαθητές και οι 

µαθήτριες έχουν αντιµετωπίσει δυσκολίες σχετικά  µε τη φοίτησή τους στην Α΄ Γυµνασίου 

όπως: Οι εξετάσεις, οι καθηγητές, το άγνωστο περιβάλλον για λίγο στην αρχή, τα πολλά 

µαθήµατα, τα πολλά παιδιά, αλλά υπήρξαν και µαθητές που δεν είχαν καµία δυσκολία. Οι 

µαθητές και οι µαθήτριες θεωρούν σχετικά  µε τη φοίτησή τους στην Α΄ Γυµνασίου ότι τους 

αρέσουν καταστάσεις όπως: Νέοι φίλοι, µαθήµατα, καθηγητές, οι χώροι, οι δραστηριότητες. 
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Από τις ανοικτές ερωτήσεις προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (85%) έχει επισκεφθεί το 

Γυµνάσιο –στην επαρχία, αλλά και στην πόλη είναι χώρος συγκέντρωσης τα απογεύµατα  για 

παιχνίδι- Σε µεγάλο ποσοστό (75%) οι γονείς είναι αυτοί που έχουν µιλήσει για τη φοίτηση 

στο Γυµνάσιο-προκύπτει πόσο καθοριστικά µπορούν να επιδράσουν οι γονείς, αν γίνει 

σωστός χειρισµός. Ακολουθούν οι φίλοι (60%),  η παρέµβαση των οποίων χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής. Ενδιαφέρουσες ήταν οι απαντήσεις και των δύο φύλων στην ερώτηση πριν τη 

µετάβαση «τι είναι για σένα το Γυµνάσιο;»  «…µου έχουν µιλήσει µε τα καλύτερα λόγια, θα 

µάθουµε νέα και χρήσιµα πράγµατα/νέους ανθρώπους/θα είµαστε πιο πειθαρχηµένοι, είναι µια 

καινούρια αρχή για µένα, πιο ωραίο και πιο πάνω από το  ∆ηµοτικό, το φοβάµαι γιατί τα 

µεγαλύτερα παιδιά συµπεριφέρονται άσχηµα, είναι πολλά πράγµατα/νέοι  φίλοι-καθηγητές-

µαθήµατα..». Στην ίδια ερώτηση µετά τη µετάβαση οι µαθητές στην πλειοψηφία τους 

επεσήµαναν την προσφορά γνώσεων, τη γνωριµία φίλων, τη συµβολή στη διαµόρφωση του 

χαρακτήρα, αλλά και τα πολλά µαθήµατα, τις αυξηµένες υποχρεώσεις για καλή βαθµολογία. 

Τονίστηκε η αναγκαιότητα χρόνου προσαρµογής. Τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι 

συµµετέχοντες είναι πολύ καλά οργανωµένα και χωροταξικά και ως προς την υλικοτεχνική 

υποδοµή. Έτσι στην ερώτηση «Τι θα πρότεινες για να  γίνει ακόµη καλύτερο» στην 

πλειοψηφία τους  οι µαθητές απάντησαν ότι δε θέλουν να αλλάξει τίποτα. Ζήτησαν ωστόσο 

να έχουν αυτά τα σχολεία περισσότερους µαθητές, να γίνουν περισσότερα  προγράµµατα 

ώστε να εξαλειφθεί ο ρατσισµός. Έχοντας πλέον την εµπειρία του γυµνασιόπαιδου όταν 

ερωτήθηκαν  «Τι θα έλεγες σε ένα µαθητή του ∆ηµοτικού για το Γυµνάσιο» απάντησαν 

χαρακτηριστικά: «…το Γυµνάσιο θέλει διάβασµα, τα πράγµατα είναι πιο σοβαρά, το Γυµνάσιο 

είναι κάτι πιο δυνατό, να µη φοβάσαι, γιατί όλοι είµαστε µια οµάδα, θα σου αρέσει, µην έχεις 

άγχος, θα περάσεις καταπληκτικά…» 

Εκτιµώντας το όλο πρόγραµµα διαπιστώνουµε ότι από τη συνεργασία των δύο 

εκπαιδευτικών βαθµίδων µε γονείς, µαθητές, άλλους συναφείς φορείς  µε χαρακτηριστικά την 

ευρύτητα πνεύµατος, την υπευθυνότητα, την προσήλωση (Καλαϊτζοπούλου, 2001: σ48-50) 

είναι δυνατόν να αµβλυνθούν οι δυσκολίες προσαρµογής των µαθητών κατά τη µετάβαση 

από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Το σχολείο µπορεί να υποστηρίξει συναισθηµατικά, 

κοινωνικά και γνωστικά τους νεοεισερχόµενους εφήβους, ώστε  να ανταποκριθούν µε 

επιτυχία στις απαιτήσεις της δεύτερης βαθµίδας (Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2009). 

 

Είναι γεγονός ότι η µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό σχολείο στο Γυµνάσιο 

συνοδεύεται από πλήθος αλλαγών οι οποίες απαιτούν από το µαθητή ετοιµότητα 

προσαρµογής. Τα παιδιά αισθάνονται µεγάλη ανασφάλεια στην πρώτη τάξη του Γυµνασίου. 

Νιώθουν άβολα µε την ανωνυµία τους στην αυλή του σχολείου, στις τάξεις µέσα σε τόσους  

άλλους άγνωστους συνήθως συµµαθητές. Στην Στ΄ δηµοτικού ήταν τα µεγαλύτερα παιδιά, 

τώρα στην Α΄ Γυµνασίου είναι τα πιο µικρά. Οι διαφορές επίσης στην οργάνωση του 

προγράµµατος και οι αυξηµένες απαιτήσεις δηµιουργούν συχνά συνθήκες ψυχολογικής 
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πίεσης που, αν δεν προβλεφθούν και δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα, είναι δυνατό να 

οδηγήσουν σε ποικίλα προβλήµατα. Τα προγράµµατα µετάβασης από το  ∆ηµοτικό στο 

Γυµνάσιο που αποτελούν εδώ και κάποια χρόνια µια συνηθισµένη πρακτική για πολλά 

∆ηµοτικά Σχολεία αξιολογούνται θετικά από όλους τους εµπλεκόµενους. Η διάρθρωσή τους, 

η διάρκεια, οι ενηµερωτικές επισκέψεις, η συνεργασία δασκάλων-καθηγητών τόσο µεταξύ 

τους, όσο και µε γονείς και αρµόδιους φορείς παρέχουν  προστιθέµενη αξία για µια οµαλή 

µετάβαση στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα. Ο κάθε µαθητής σε αυτόν τον προσωπικό 

αγώνα προσαρµογής στο Γυµνάσιο νιώθει ότι βρίσκεται σε κλίµα παιδαγωγικής, ψυχολογικής 

και κοινωνικής υποστήριξης, δηµιουργώντας προσδοκίες ποιοτικής σηµασίας για τη 

συνολική του πρόοδο στο σχολείο (Biesta, 2010) που είναι και το ζητούµενο. Ελπίζουµε ότι 

θέσαµε µε την εργασία µας αυτή ένα πλαίσιο για προβληµατισµό και περαιτέρω διερεύνηση 

στο ζήτηµα των µεταβάσεων γενικότερα, µε σηµαντικές προεκτάσεις και δυνατότητες 

παιδαγωγικών εφαρµογών. 
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Περίληψη 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι το βασικότερο µέσο διδασκαλίας, το οποίο οι εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο στη διδακτική πράξη και µε βάση αυτά οργανώνουν το µάθηµά 

τους βραχυπρόθεσµα. Παράλληλα, οι µαθητές και οι µαθήτριες έρχονται σε καθηµερινή επαφή 

εντός αλλά και εκτός σχολικής τάξης µε τα σχολικά βιβλία, λαµβάνοντας πολλαπλές επιδράσεις 

από αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο των µεταδιδόµενων µηνυµάτων των εγχειριδίων εντάσσονται και 

τα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα. Αναλυτικότερα, έχουµε την αναπαράσταση ανδρών 

και γυναικών, σε συγκεκριµένους τοµείς οι οποίοι καθορίζονται όχι µε βάση τις ικανότητές τους 

ή τη µεταξύ τους ισότητα, αλλά σύµφωνα µε τα έµφυλα πρότυπα. Αποτέλεσµα αυτής της 

παρουσίασης των φύλων είναι η αποτύπωση και η αναπαραγωγή των στερεοτύπων από τους/τις 

µαθητές/τριες, όχι µόνο στην παιδική, αλλά και στην ενήλικη ζωή τους. Συγκεκριµένα, θα 

εξεταστεί η εικονογράφηση, µέσα από τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου στα σχολικά 

εγχειρίδια της Γλώσσας της Γ΄ ∆ηµοτικού, τα οποία εισήχθησαν στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2006 – 2007. 

Abstract 

School books are the main means of instruction, which teachers use primarily throughout the 

teaching process and they are based on them to organize their lesson in short term. Pupils 

also come in daily contact with school books both inside and outside the classroom being 

affected in multiple ways by them. Stereotypes concerning the two sexes are included at the 

context of the transmitted messages of school books. More specifically, there is the 

representation of men and women in specific areas, which are not defined according to their 

skills or equality between them, but according to the gender patterns. The result of that 

representation is the recording and reproduction of stereotypes on behalf of students, not only 

in their childhood but also in their adulthood. In particular, we will examine the illustration 
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through the method of content analysis in the school books of Greek Language of the third 

grade of primary school, which were introduced in Primary Education during the school year 

2006 -2007. 

 

Λέξεις κλειδιά: έµφυλα στερεότυπα, σχολικά εγχειρίδια, εικονογράφηση 

 

Έµφυλα στερεότυπα και εκπαίδευση 

Μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρούµε µία σειρά από ποικίλα στερεότυπα, τα 

οποία µπορεί να µεταβάλλονται σε ένα βαθµό µε το πέρασµα του χρόνου, ωστόσο, 

παραµένουν και συνεχίζουν να ασκούν πολύπλευρες επιδράσεις. Ένα από αυτά είναι και τα 

στερεότυπα των δύο φύλων, όπου τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ηθεληµένα ή όχι, 

ενστερνίζονται στη σχολική τους καθηµερινότητα, διαχωρίζοντας και δίνοντας 

συγκεκριµένους ρόλους, χαρακτηριστικά και ευθύνες στα άτοµα αποκλειστικά και µόνο 

σύµφωνα µε το φύλο τους. Με αυτόν, φυσικά τον τρόπο παραβλέπουν τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά, τις προσωπικές κλίσεις, επιθυµίες και επιλογές των ατόµων, αποκλείοντας 

τα από µία µερίδα προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών µακροχρόνια επιλογών. 

(Φρόση, Κουϊµτζή & Παπαδήµου, 2001:14-15). 

Η βασική θεωρία για την καθιέρωση των διαφυλικών προτύπων είναι η διάκριση του 

φύλου σε δύο επίπεδα: σε βιολογικό και κοινωνικό. Όσον αφορά στο πρώτο, δηλαδή στο 

βιολογικό φύλο (sex), πρόκειται για το γενετικά προκαθορισµένο φύλο του ανθρώπου 

(άνδρας – γυναίκα), µε τα αντίστοιχα γενετικά – βιολογικά χαρακτηριστικά, που διακρίνουν 

τους άνδρες από τις γυναίκες, όπως για παράδειγµα η διαφορά στο αναπαραγωγικό σύστηµα 

– γεννητικά όργανα (Καννέρ, 2004:169-176). 

Έτσι, το άτοµο από το ξεκίνηµα της ζωής του έρχεται, από τη βρεφική κιόλας ηλικία, σε 

επαφή µε ένα πλήθος προτύπων, µε βάση τα οποία δοµεί τη συµπεριφορά του. Επιπλέον, 

ταυτίζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ατόµων που το περιβάλλουν µε το φύλο τους, 

σχηµατίζοντας µία ποικιλία προκαταλήψεων και στερεοτύπων, σύµφωνα µε τα οποία άνδρες 

και γυναίκες προσδιορίζονται από έµφυλους κοινωνικούς και οικογενειακούς ρόλους. 

Παράλληλα, το υποκείµενο σύµφωνα και µε τη θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης, 

(Bandura&Mischel, 1965), υπόκειται σε µία διαδικασία παρατήρησης των συµπεριφορών και 

των χαρακτηριστικών του κοινωνικού του περίγυρου. Απώτερος στόχος αυτής της 

διαδικασίας, είναι η µίµηση αυτών των προτύπων και η αντίστοιχη ενίσχυση, ανάλογα µε το 

πόσο εναρµονίστηκε µε τα στοιχεία που κρίνονται κοινωνικά «θετικά» (∆εληγιάννη-

Κουϊµτζή,1999:51-53). 

Ένα µέρος των πολλαπλών προτύπων, που διακινούνται µέσα στο περιβάλλον του 

ατόµου (οικογενειακό, σχολικό, εν γένει κοινωνικό), είναι και τα έµφυλα στερεότυπα. Με τα 

τελευταία, γαλουχούνται αγόρια και κορίτσια γενόµενα δέκτες, αλλά και αναπαραγωγοί τους, 

από τα πρώτα στάδια κιόλας της ζωής τους. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, ένα καίριο πεδίο προώθησης των έµφυλων στερεοτύπων, είναι και το 

σχολείο, το οποίο λαµβάνει µέρος σε αυτή τη διαδικασία µε πολλούς µετόχους, όπως για 

παράδειγµα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και τους ίδιους/ιες τους µαθητές/τριες. 

Συγχρόνως, υφίστανται και µία σειρά παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος που 

καλλιεργούν τα στερεότυπα και για τα δύο φύλα, όπως είναι π.χ. το κρυφό αναλυτικό 

πρόγραµµα (hiddencurriculum), οι αντιλήψεις για τους ρόλους και τις επιλογές των φύλων 

και τα προβαλλόµενα πρότυπα στα σχολικά εγχειρίδια. 

Στερεότυπα των δύο φύλων και σχολικά εγχειρίδια 

Στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος εντάσσονται και τα εγχειρίδια, τα οποία 

θεωρούνται ένα καίριο µέσο διατήρησης και αναπαραγωγής των έµφυλων στερεοτύπων µέσα 

από τον τρόπο που παρουσιάζουν τα δύο φύλα. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να 

ασχοληθούµε µε τα στερεότυπα των δύο φύλων, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχολικά 

βιβλία, µέσα από τις χρησιµοποιούµενες εικόνες. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην εικόνα, είναι το δεύτερο σηµαντικό σηµείο που 

εξετάζεται στα σχολικά εγχειρίδια, µετά τη γλώσσα, αφού και αυτή µεταφέρει µία σειρά από 

συγκεκριµένα µηνύµατα στον αναγνώστη. Οι αναγνώστες/στριες, πρέπει να µπορούν να 

αποκωδικοποιούν το συµβολικό της σύστηµα, ώστε να αντιληφθούν τα άµεσα ή και τα 

έµµεσα µηνύµατά της, όπως ακριβώς αποκωδικοποιούν το συµβολικό σύστηµα των λέξεων 

και κατανοούν το περιεχόµενό τους.  

Έτσι, είναι αντιληπτό ότι η εικόνα περιέχει τα δικά της µηνύµατα, διαφορετικά συχνά 

από αυτά των κειµένων και έχει τη δική της δύναµη. Κι αυτό, γιατί απευθύνεται κυρίως στο 

συναίσθηµα και κινητοποιεί διαφορετικά τους/τις αναγνώστες/στριες και ειδικότερα τους/τις 

µαθητές/τριες ως προς τα κίνητρα µάθησης που θα εκδηλώσουν. Επιπλέον, συχνά εµπεριέχει 

µία σειρά από πληροφορίες και µηνύµατα, που δεν δηλώνονται ή δεν µπορούν να 

περιγραφούν µέσα από τον γραπτό λόγο (Μαυρουσούδη, 2007:2-3).  

Εποµένως, η εικόνα αποτελεί σύµφωνα µε την Παναγιώτου (2013:1-6), τη γλώσσα 

οπτικής επικοινωνίας, µέσω της οποίας µεταδίδονται έµµεσα υποσυνείδητα µηνύµατα, ιδέες 

και σύµβολα, τα οποία διερµηνεύονται και µεταφράζονται από τους θεατές και τους οδηγούν 

στο σχηµατισµό στάσεων και κοινωνικών ή ατοµικών συµπεριφορών ή επιλογών. Για το 

λόγο αυτό, διερευνάται η αποτύπωση και προβολή των στερεοτύπων για τα δύο φύλα. Με 

βάση τη µελέτη των εικόνων στον άξονα του φύλου, εξετάζεται η ύπαρξη ασυµµετρίας και 

ανισότητας ως προς την παρουσίαση των δύο φύλων µέσα από την εικονογράφηση των 

βιβλίων, στο εξώφυλλο και στο περιεχόµενό τους. Αποτέλεσµα του σεξισµού από αυτό το 

µέσο είναι αρχικά, η ποσοτικά συχνότερη εµφάνιση µέσω των εικόνων του ανδρικού φύλου 

έναντι του γυναικείου.  

Επιπλέον, σηµειώνονται και ποιοτικά αποτελέσµατα, αφού πραγµατώνεται η σύνδεση 

των δύο φύλων µε εικόνες που συνάδουν µε τα έµφυλα πρότυπα των κοινωνικών ρόλων. 

Έτσι, άνδρες και γυναίκες εµφανίζονται σε στερεοτυπικούς κυρίως ρόλους, όπου το αρσενικό 

συνδέεται για παράδειγµα, µε «ανδρικά» επαγγέλµατα, µε εργασιακές και κοινωνικές θέσεις 
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υψηλού κύρους και µε τα χαρακτηριστικά του δυνατού, του επιθετικού, του εγωιστή και του 

πιο ικανού στη σφαίρα της δηµόσιας ζωής.  

Αντιθέτως, το θηλυκό συνδέεται µε τα λεγόµενα «γυναικεία» επαγγέλµατα, µε θέσεις 

υποδεέστερες και µε τα χαρακτηριστικά της αδυναµίας, της τρυφερότητας, της ευγένειας και 

της ενασχόλησης µε τον ιδιωτικό βίο. (Πάντου, 2010:21; ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & Σακκά, 

2007: 361-366;Μαραγκουδάκη (2007:17; Ζήνδρος, 2005:7-8) Είναι συχνό, λοιπόν, 

φαινόµενο, η γυναίκα κατά τη Μαραγκουδάκη (2007:57), να ταυτίζεται µε ρόλους 

παθητικούς, να παρουσιάζεται ως ένα άτοµο λιγότερο έξυπνο και ικανό, µε µία αδυναµία 

οικονοµικής και προσωπικής αυτονοµίας, αφού προβάλλεται εξαρτηµένη από τον άνδρα.  

Πολύ συχνά, µάλιστα, όπως αναφέρει και η Γιαννικοπούλου (2005:90-91), η 

εικονογράφηση δεν είναι ανάλογη του γλωσσικού σεξισµού, αφού είναι πιθανή η ύπαρξη 

ενός ουδέτερου σεξιστικά κειµένου, µε µία σειρά, ωστόσο έµφυλων απεικονίσεων ή και το 

αντίστροφο. Εποµένως, η εικόνα από µόνη της έχει ιδιαίτερη αξία ως προς την προώθηση 

κάθε ιδεολογικού µηνύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των έµφυλων ιδεών. Αυτό, δείχνει 

τη βαρύτητα µε την οποία πρέπει να εξετάζεται, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο του 

εκάστοτε κειµένου. 

Έτσι, µέσα από µία εικόνα, ενώ µπορεί να δίνεται η εντύπωση ότι τα δύο φύλα είναι ίσα, 

παρουσιαζόµενα σε µη έµφυλους ρόλους, είναι πιθανό να υφίσταται ένας εικονικός σεξισµός. 

Κι αυτό, γιατί µπορεί για παράδειγµα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του κάθε φύλου να 

εναρµονίζονται µε τα έµφυλα στερεότυπα, παρουσιάζοντας µία γυναίκα εξαιρετικά 

καλλωπισµένη και στιλάτη, προωθώντας έµµεσα την ιδέα του «ασθενούς» (Μπαµπινιώτης, 

2005:445-446) ή του «ωραίου φύλου». (Καζάζης & Κουτσογιάννης, 1998)∆ιαφορετικά, και 

µόνο από τη χρωµατική αποτύπωση των δύο φύλων η σύνδεση των αγοριών µε το γαλάζιο ή 

µπλε χρώµα και των κοριτσιών µε το ροζ ή το κόκκινο, είναι ικανή να αναπαράγει στο 

αναγνώστη τους στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων.  

Αποτέλεσµα, όλης αυτής της έµµεσης έµφυλης ιδεολογίας, είναι να προωθούνται µε 

υφέρποντα και πιο ύπουλο τρόπο τα σεξιστικά πρότυπα που συνδέονται µε τα δύο φύλα. 

Μάλιστα, είναι πιθανό αυτός ο υφέρπων σεξισµός να ασκείται ακούσια από τον/την 

συγγραφέα ή τον/την εικονογράφο, χωρίς ο/η ίδιος/ια να τον αντιλαµβάνεται. Αντίστοιχα, και 

ο/η αναγνώστης/τρια είναι ακόµη πιο πιθανό να επηρεαστεί από τον σεξισµό µέσω της 

εικονογράφησης, ειδικά όταν αυτός ασκείται έµµεσα και όχι έκδηλα. Η Γιαννικοπούλου, 

βασιζόµενη στο έργο της Κανατσούλη (2000:20), ορίζει αυτό το ακούσιο και έµµεσο, εκ 

µέρους του/της συγγραφέα, ιδεολογικό στίγµα, ως «παθητικό» περιγράφοντάς το ως εξής: «οι 

ιδεολογικές κατευθύνσεις που ξεφεύγουν των συνειδητών προθέσεων του συγγραφέα και των 

µηνυµάτων µε τα οποία έχει κατά νου να διαπεράσει το έργο του». 

Μεθοδολογία 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των έµφυλων στερεοτύπων των βιβλίων 

Γλώσσας του α’ τεύχους της Γ’ τάξης ∆ηµοτικού. Μέσα από την παρούσα ερευνητική 

εργασία, όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να 

επισηµανθούν τα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα, όπως αυτά παρουσιάζονται µέσα 
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στο σχολικό εγχειρίδιο (α΄ τεύχος) της Γ΄ τάξης ∆ηµοτικού. Ακριβέστερα, πρόκειται να 

εξεταστεί ποσοτικά µε την ερευνητική µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου, η συχνότητα 

εµφάνισης στερεοτυπικών στοιχείων, µέσα από τις παρατιθέµενες εικόνες. Η ανωτέρω 

µέθοδος στοχεύει στον εντοπισµό των αναπαραστάσεων που επηρεάζουν τα δύο φύλα στο 

σχηµατισµό στερεοτυπικών χαρακτηριστικών, στην έκφραση των συναισθηµάτων τους, στις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες, στις ατοµικές τους επιλογές και στην κατανοµή των 

ρόλων, στην οικογένεια, στο σχολείο και στους επαγγελµατικούς χώρους.  

Η έρευνα αναφέρεται στις αναπαραστάσεις των δύο φύλων, µέσα στα εγχειρίδια του 

µαθήµατος της Γλώσσας και αφορά στα βιβλία που διδάσκονται από το σχολικό έτος 2006-

2007, έως και σήµερα (2014-2015) στη Γ΄ τάξη ∆ηµοτικού. Βασικός σκοπός των νέων αυτών 

βιβλίων, όπως γίνεται φανερό και από τα νοµικά ή επιστηµονικά πλαίσια του επίσηµου 

αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, είναι η διάπλαση των µαθητών/τριών σε µία ιδεολογική 

βάση απαλλαγµένη από στερεότυπα και ανισότητες µεταξύ των ατόµων, µε απώτερο σκοπό 

την πνευµατική τους ανεξαρτησία, την ελευθερία της σκέψης και την κριτική σκέψη. Για 

αυτό το λόγο δηµιουργείται ένα ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς την ισχύ ή την απόρριψη της 

ανωτέρω άποψης, σχετικά µε το βαθµό ύπαρξης, µείωσης ή απαλλαγής αυτών των 

εγχειριδίων από τα έµφυλα στερεότυπα. 

Η ερευνητική µέθοδος, που έχει επιλεγεί στην πρώτη αυτή φάση της έρευνας είναι η 

ανάλυση περιεχοµένου (contentanalysis)των σχολικών βιβλίων της Γλώσσας της Γ’ τάξης 

∆ηµοτικού, προκειµένου να εξετασθεί µέσα στο περιεχόµενό τους ο βαθµός ύπαρξης 

στερεοτυπικών αναπαραστάσεων των δύο φύλων. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος, ορίστηκε το 1948 από τον Berelson  ως «τεχνική έρευνας που 

έχει αντικείµενο την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική περιγραφή του φανερού 

περιεχοµένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, µε τελική επιδίωξη την 

ερµηνεία» (στο G. DeLandsheere, 1979: 7), ως µια «τυποποιηµένη µέθοδος η οποία οδηγεί 

στη συστηµατική κωδικοποίηση του γραπτού και του προφορικού λόγου» (Πασχαλιώρη & 

Μίλεση, 2005:22). Πρόκειται, δηλαδή για µία ερευνητική τεχνική που στοχεύει «στη 

συστηµατική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδοµένων, τα οποία προκύπτουν από διάφορες 

περιστάσεις επικοινωνίας, µετατρέποντας το δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε µορφή 

ποιοτικών δεδοµένων» (Πασχαλιώρη & Μίλεση, 2005:22; Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006:14). 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης περιεχοµένου (contentanalysis), είναι ο ορισµός και η 

επιλογή της ενότητας ανάλυσης, µε την τελευταία να διακρίνεται σε πέντε κύριες ενότητες: α) 

στη λέξη, β) στο θέµα, γ) στα πρόσωπα, δ) στο µέτρο του χρόνου ή του χώρου (διάρκεια 

παρέµβασης ή αριθµός στίχων που αφιερώνεται για να παρουσιαστεί το συγκεκριµένο θέµα), 

ε) σύνολο διαθεσίµου υλικού (Τζάνη, 2005:5; Βάµβουκας, 2007: 270). 

Στο επόµενο στάδιο της πρώτης αυτής φάσης εντοπίζονται τα τρία  είδη αναλύσεων τα 

οποία είναι η λεξιλογική, η φραστική και η θεµατική ή σηµασιολογική ανάλυση αντίστοιχα. 

Στο πρώτο είδος ανάλυσης («λεξιλογική»), έχουµε τη διάκριση και ταξινόµηση των 

απαραίτητων λέξεων, όρων ή συµβόλων σε προκαθορισµένες κατηγορίες, µε εκ προοιµίου 

διατυπωµένες τις λέξεις-κλειδιά. Έτσι, έχουµε τη σύνταξη ενός καταλόγου, ο οποίος 
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απαρτίζεται από τις λέξεις-σύµβολα, που έχουν ήδη ορίσει, µε σκοπό να καλυφθούν στο 

µέγιστο οι στόχοι και οι επιδιωκόµενες στάσεις του/της συγγραφέα. 

Η δεύτερη φάση, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης περιεχοµένου (contentanalysis), είναι 

ο ορισµός και επιλογή της µονάδας µέτρησης, η οποία σχετίζεται µε τον τρόπο µέτρησης των 

επιλεγόµενων κάθε φορά ενοτήτων ανάλυσης. Συγκεκριµένα, έχουµε δύο εν δυνάµει τύπους 

ή µονάδες µέτρησης, προς επιλογή από µέρους των ερευνητών/τριών, οι οποίοι είναι: ο 

ποιοτικός και ο ποσοτικός τύπος ανάλυσης περιεχοµένου.  

Ο δεύτερος κατά σειρά τύπος µονάδας µέτρησης της ανάλυσης περιεχοµένου, είναι αυτός 

της ποσοτικής ανάλυσης. Βασικός άξονας της µονάδας αυτής, είναι η συχνότητα εµφάνισης 

των ενοτήτων ανάλυσης, οι οποίες κρίθηκαν δηλωτικές και αποκαλυπτικές των µελετώµενων 

χαρακτηριστικών. Έτσι, σηµασία για την ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου δεν έχει το ποια 

τεκµήρια καταγράφονται, αλλά ποια είναι η συχνότητα εµφάνισής τους, µε αποτέλεσµα να 

αγνοούνται οι πληροφορίες χαµηλής συχνότητας. Μάλιστα, προκειµένου να µην χάνονται οι 

πληροφορίες που εµφανίζονται σπάνια, µέσω των οποίων είναι πιθανό να µεταφέρονται 

χρήσιµα µηνύµατα, ταξινοµούνται σε ειδική κατηγορία µε τίτλο «λοιπά» ή «διάφορα». 

(Τζάνη, 2005:6; Βάµβουκας, 2007: 273) 

Αποτελέσµατα 

Ακολούθως, παρατίθεται ο Πίνακας 1. µε την ποσοτική µέτρηση των έµφυλων προτύπων 

µέσα στην εικονογράφηση του α’ τεύχους του εγχειριδίου Γλώσσας της Γ’ τάξης ∆ηµοτικού. 

Μέσα από αυτόν εξετάζονται σε 15 κατηγορίες ανάλυσης τα σεξιστικά πρότυπα στις εικόνες 

του εν λόγω βιβλίου, µέσα από µετρήσεις των στερεότυπων και µη προτύπων, σε µία 

προσπάθεια πιο αξιόπιστης προσέγγισης των ερευνητικών µας στόχων. 

 

 

Κατηγορίες ανάλυσης Μέτρηση 

1] Συνολικός αριθµός εικονιζόµενων προσώπων. 160 

2]Συνολικός αριθµός εικονιζόµενων 

αγοριών/ανδρών. 
87 

3]Συνολικός αριθµός εικονιζόµενων 

κοριτσιών/γυναικών. 
73 

4]Συνολικός αριθµός εικονιζόµενων ατόµων, που 

δεν είναι εµφανές το φύλο τους. 
8 

5] Αριθµός εικονιζόµενων αγοριών/ανδρών που 
43 
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συµµετέχουν σε δραστηριότητες. 

6 ]Αριθµός εικονιζόµενων κοριτσιών/γυναικών 

που συµµετέχουν σε δραστηριότητες. 
30 

7]Ηγετικοί ρόλοι εικονιζόµενων 

αγοριών/ανδρών. 
1 

8] Ηγετικοί ρόλοι εικονιζόµενων 

κοριτσιών/αγοριών. 
- 

9] Αριθµός  εικονιζόµενων ζώων αρσενικού 

γένους. 
4 

10] Αριθµός  εικονιζόµενων ζώων θηλυκού 

γένους. 
- 

11]Αριθµός  εικονιζόµενων ζώων που δεν είναι 

εµφανές το φύλο τους. 
4 

12]Στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στο 

οικογενειακό περιβάλλον. 
1 

13]Μη στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στο 

οικογενειακό περιβάλλον. 
29 

14]Στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στο 

επαγγελµατικό-κοινωνικό περιβάλλον. 
2 

15]Μη στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στο 

επαγγελµατικό-κοινωνικό περιβάλλον. 
4 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου των έµφυλων στερεοτύπων, µέσα 

από την εικονογράφηση του α’ τεύχους Γλώσσας της Γ’ ∆ηµοτικού 

 

Περιγραφή – Συµπεράσµατα 

Από τα ευρήµατα της έρευνας αυτής προκύπτει ένας σαφής σεξισµός µέσα από τις 

παρατιθέµενες εικόνες στο σύνολο των εξεταζόµενων κατηγοριών ανάλυσης. Κι αυτό γιατί, 

αρχικά µέσα σε ένα σύνολο 160 εικονιζόµενων προσώπων οι άνδρες υπερτερούν έναντι των 

γυναικών, µε πολύ λίγα άτοµα να εµφανίζονται και µε µη εµφανές το φύλο τους, ώστε να 

αναιρείται το παραπάνω αποτέλεσµα. 

Η συγκεκριµένη προσέγγιση επιβεβαιώνεται και από τις επόµενες κατηγορίες ανάλυσης, 

όπου εξετάζεται η συµµετοχή ανδρών/αγοριών και γυναικών/κοριτσιών σε δραστηριότητες. 
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Κι αυτό, γιατί τα άτοµα του αρσενικού φύλου παρουσιάζονται να µετέχουν σε περισσότερες 

δραστηριότητες έναντι των γυναικών, επιβεβαιώνοντας έτσι την έµφυλη προώθηση του 

αρσενικού σε δραστηριότητες και τη σύνδεση του θηλυκού µε τον ιδιωτικό βίο. 

Ακολούθως, µε µικρή ωστόσο ισχύ εµφανίζεται ένα σηµείο ηγετικού ρόλου από µέρους 

των ανδρών και κανένα αντίστοιχο σηµείο εκ µέρους των γυναικών, συνεχίζοντας την 

προαναφερόµενη έµφυλη παρουσίαση των δύο φύλων. 

Παρόλα αυτά, από τις επόµενες κατηγορίες ανάλυσης εντοπίστηκαν περισσότερες µη 

στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στο οικογενειακό και στο επαγγελµατικό-κοινωνικό 

περιβάλλον. Έρχεται, δηλαδή να µετριάσει τον προαναφερόµενο βαθµό σεξισµού, χωρίς 

όµως να τον αναιρεί δίνοντας µία τάση ισότητας των δύο φύλων. Ωστόσο, στο σύνολο των 

κατηγοριών ανάλυσης που εξετάστηκαν, οι περισσότερες έδειξαν µία υπεροχή του αρσενικού 

φύλου, µε τις τελευταίες ποσοτικά µολονότι µη σεξιστικές, να µην ανατρέπεται το ήδη 

σχηµατισµένο πλαίσιο σεξισµού. 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι οι µαθητές/τριες µέσα από την 

εικονογράφηση έρχονται αντιµέτωποι/ες µε περισσότερα εικονιζόµενα πρόσωπα ή 

καταστάσεις που τονίζουν το ανδρικό φύλο και καλλιεργούν τα στερεότυπα των δύο φύλων, 

επιβεβαιώνοντας τον υποδεέστερο κοινωνικώς κατασκευασµένο χαρακτήρα των γυναικών. 
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Summary 

 

Innovation in education may be in the form of an educational pedagogical innovation or of an 

administrative organizational innovation, as far as the school climate and the human relationships are 

concerned. In each case it promotes new ideas for improving the services in terms of teaching aids 

and materials, teaching methods, pedagogical relationships and the change of mentality. When 

implementing innovative programs the trend is towards teaching practices of an ‘invisible type’ with 

increased student rights, school-community connection and a curriculum which moves toward 

multidisciplinary knowledge and the wider education. 

The acquisition of knowledge and skills promotes the trainees’ creativity and inventiveness, as 

well as their readiness to utilize these methods in everyday life. 

This action is essentially an initiative that tries to pave the way to a school that seeks continuous 

improvement, change, diversity and continuous feedback mechanisms that support teachers’ 

professional development. 

The 1
st
 Elementary School of Agioi Theodoroi hosts the wild, rare and endangered plant 

Malisobrus Alorentino (Zuccagni Browicz). The 1
st
 Elementary School of Agioi Theodoroi has begun 

efforts to become a maintainer of the plant and reproduce it on site. There will be cooperation with the 

Genebank and updating about which of the plants, that are climate endemic in our region, are 

endangered. Then we will work with Mrs. Biniari Katerina to collect these seeds in order to 

accommodate and reproduce them in the school’s flower garden. This will be done in collaboration 

with the school’s pupils and teachers (the collection will be made by a class that prepares an 

environmental program). In this way we highlight the multifaceted role of the school and the 

promotion of pupils as individuals in societies with visions and ideals. Pupils respect the environment 

and obtain environmental identity and culture as they learn to love nature. 
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Περίληψη 

 

Η καινοτοµία στην εκπαίδευση προωθεί νέες αντιλήψεις για την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ως προς τα διδακτικά µέσα και τα υλικά, τις διδακτικές µεθόδους, την παιδαγωγική σχέση 

και την αλλαγή νοοτροπίας. Στην υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων παρατηρείται µία τάση 

υιοθέτησης παιδαγωγικών πρακτικών αόρατου τύπου µε αύξηση των δικαιωµάτων του µαθητή, σύνδεση 

σχολείου µε την κοινωνία και κίνηση του αναλυτικού προγράµµατος προς τη διαθεµατική γνώση και την 

εκπαίδευση σε πλάτος.  

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προάγουν την ευρηµατικότητα και την εφευρετικότητα των 

εκπαιδευοµένων ατόµων αλλά και την ετοιµότητα τους να αξιοποιούν τις µεθόδους αυτές στην 

καθηµερινή ζωή.  

Η δράση που περιγράφεται αποτελεί µια πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόµο σε ένα 

σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση την αλλαγή την πολυµορφία καθώς και σε µηχανισµούς 

συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριµένα, το  1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων φιλοξενεί το αυτοφυές, σπάνιο και υπό 

εξαφάνιση φυτό µαλισόπρους- Malisobrus Alorentina ( Zuccagni Browicz). Το 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Αγίων Θεοδώρων έχει ξεκινήσει προσπάθειες ώστε να γίνει διατηρητής του φυτού και να το αναπαράγει 

στο χώρο του. Για το σκοπό αυτό και σε  συνεργασία µε την Τράπεζα Γενετικού Υλικού θα γίνει 

ενηµέρωση των µαθητών/τριών  για το ποια από τα φυτά που ενδηµούν κλιµατολογικά στην περιοχή 

µας, είναι υπό εξαφάνιση. Κατόπιν θα  συλλέξουµε αυτούς τους σπόρους από την περιοχή µας ( η 

συλλογή θα γίνει από τάξη που εκπονεί περιβαλλοντικό πρόγραµµα) µε σκοπό να φιλοξενηθούν και να 

αναπαραχθούν στο ανθοκήπιο του σχολείου µε τη  συνεργασία µαθητών και δασκάλων. Παράλληλα θα 

πραγµατοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες όπως:  συλλογή πληροφοριών, µοίρασµα 

ερωτηµατολογίων σε µαθητές-γονείς- τοπική κοινωνία ,παρουσιάσεις σε συνεργασία µε γεωπόνους 

,δηµιουργία ειδικού παρτεριού όπου θα φιλοξενηθούν τα φυτά στον προαύλιο χώρο του σχολείου, 

εµπλοκή συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, δηµιουργία ψηφιακής εφηµερίδας όπου θα αναρτώνται όλες 

οι δράσεις σταδιακά .  Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται ο πολύπλευρος ρόλος του σχολείου και η 

προαγωγή των µαθητών ως πρόσωπα σε κοινωνίες µε οράµατα και ιδανικά . Σέβονται το περιβάλλον,  

αποκτούν περιβαλλοντική ταυτότητα και κουλτούρα καθώς µαθαίνουν να αγαπούν τη φύση. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτοµία και Αριστεία, Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ∆ιεπιστηµονική 

συνεργασία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το θέµα της καινοτοµίας και η εισαγωγή της στη σχολική πράξη είναι ένα σύγχρονο 

ζήτηµα . Αφορά άµεσα όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία: από την 

Πολιτεία που σχεδιάζει και επιβλέπει, τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να υπηρετήσουν 

την επίσηµη σκοποθεσία και να «εκτεθούν» στην εφαρµογή της, ως τους µαθητές –και τους 

γονείς τους ενίοτε- που την υφίστανται. 

Πεποίθηση µου είναι ότι πρέπει να αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις της εποχής και 

ειδικότερα ως δάσκαλοι να τολµούµε την «αποκλίνουσα» συµπεριφορά που οδηγεί στον 

πειραµατισµό και τη διατήρηση της εσωτερικής µας νεότητας ώστε να υπηρετούµε τη θέση 

µας µε αξιοπρέπεια.  

Το ζήτηµα των αλλαγών στην Εκπαίδευση ενεργοποιεί το ενδιαφέρον πολλών 

κοινωνικών δυνάµεων, εγείρει πολιτικές συζητήσεις, επαναδιαπραγµατεύεται θέµατα 

πολιτισµού και  κυρίως , αφορά µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας άµεσα. 

Το θέµα που συζητιέται έντονα είναι το θέµα της καινοτοµίας που εισάγεται πλέον 

επίσηµα στους σχεδιασµούς των αλλαγών στο Σχολείο.  

Στην σύντοµη εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να δειχτεί η µετακίνηση από 

την έννοια της δηµιουργικότητας στην έννοια της καινοτοµίας στην επίσηµη εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας µας. Στη συνέχεια να περιγραφεί η εµφανιζόµενη στενότερη σχέση της 

Εκπαίδευσης µε την οικονοµία και τέλος να εξεταστεί το περιεχόµενο της δηµιουργικότητας 

και της καινοτοµίας για να φανεί ότι η εκπαίδευση αλλάζει αλλά πάντα πρέπει να υπηρετεί 

τον Άνθρωπο. 

Από τη δηµιουργικότητα στην καινοτοµία 

Έχει ενδιαφέρον να καταγραφεί πώς µέσα από τα κείµενα των νόµων των τελευταίων 

εκπαιδευτικών αλλαγών σηµειώνεται η µετακίνηση από την έννοια της δηµιουργικότητας 

στην έννοια της καινοτοµίας. 

Ο νόµος 2525 αναφορικά µε τους στόχους της παρεχόµενης εκπαίδευσης αναφέρεται 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας. της δηµιουργικότητας και της κριτικής 

σκέψης των µαθητών. 

Στο πρόσφατο σχέδιο νόµου για το Νέο Σχολείο όπως αναρτάται στον ιστότοπο του 

Υπουργείου Παιδείας , η έννοια της δηµιουργικότητας συνδυάζεται µε την άµεσα 

σχετιζόµενη και δυναµικότερη έννοια της καινοτοµίας. Ήδη από τον τίτλο γίνεται εισαγωγή 

σε καινοτόµα αντίληψη καθώς το Νέο Σχολείο είναι ,ως δηλώνεται, ένα σχολείο χωρίς 

…τοίχους. Ανοικτό και ευέλικτο, στοχεύει σε κοινούς ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς 
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στρατηγικούς στόχους σχετικούς µε τη δια βίου εκπαίδευση, την εξασφάλιση κοινωνικής 

συνοχής και συµµετοχής, την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και τέλος µε την 

ενίσχυση της καινοτοµίας ,δηµιουργικότητας και επιχειρηµατικού πνεύµατος. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετήσουν το Νέο Σχολείο θα είναι µαχόµενοι , που θα 

αποτινάξουν το άγχος της απαξίωσης του ρόλου τους, θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους 

µε την καινοτοµία- θα πάψουν να είναι επιφυλακτικοί- και θα αποκτήσουν πρωτοβουλίες 

αυτενέργειας και κίνητρα καινοτοµίας. 

∆ράσεις που προβλέπονται είναι πολλές: πράσινο σχολείο, σύνδεση σχολείου µε τοπική 

κοινωνία στο νέο πλαίσιο της Καλλικρατικής αυτοδιοίκησης ,ανασχεδιασµός σε βάθος στα 

αναλυτικά προγράµµατα , τις διδακτικές µεθόδους. Εισάγονται καινοτόµες δράσεις και 

σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά µέσα. Ο διαδραστικός πίνακας, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ο προσωπικός µαθητικός υπολογιστής θα χρησιµοποιηθούν για 

δηµιουργικές εργασίες, για την ενσωµάτωση στοιχείων της σύγχρονης ζωής, για την 

εµπέδωση της συνεργατικής µάθησης και , εντέλει, την χειραφέτηση και αυτονόµηση των 

µαθητών, κυρίαρχο παιδαγωγικό στόχο, πλήρως ανταποκρινόµενο στο αίτηµα της 

κοινωνικοποίησης τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

Μάλιστα σηµειώνεται πως η διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος σήµερα δεν 

παρουσιάζει ευελιξία και διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα µε τις 

κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές τοπικές και ατοµικές ιδιαιτερότητες. Γι’ αυτό και 

προαναγγέλλεται η εφαρµογή ∆ικτύου Σχολείων Εκπαιδευτικών Καινοτοµιών ( ΖΕΠ: Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) µε καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές που εµπεριέχουν τη 

λογική της θετικής διάκρισης παράλληλα µε άλλους γνωστικούς και κοινωνικούς στόχους. 

Αυτή η καινοτόµα εισαγωγή των ΖΕΠ οδηγεί στο να εξεταστεί η σχέση σχολείου-κοινωνίας, 

και ειδικότερα οικονοµίας, µέσω της έννοιας της καινοτοµίας.  

Η πολιτική της προώθησης της καινοτοµίας 

Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο και τις προθέσεις, η προώθηση της καινοτοµίας στην 

εκπαίδευση πιστοποιείται µε συγκεκριµένες επιλογές. Καθιερώθηκε ο « Θεσµός αριστείας 

και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». 

Είναι µία ∆ράση που θέσπισε το 2010 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στόχος της είναι  η αξιοποίηση της καινοτοµίας και της 

δηµιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εµπλουτισµό και την 

ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού έργου µέσα από την επιβράβευση και την δηµόσια ανάδειξη 

«βέλτιστων πρακτικών» της µαθησιακής διαδικασίας.  Πιο συγκεκριµένα: Η δράση αποτελεί 

µία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόµο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή 

βελτίωση, την αλλαγή, την πολυµορφία καθώς και σε µηχανισµούς συνεχούς 

ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ίσως 
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αξίζει να σηµειωθεί αυτό το τελευταίο σηµείο ως µία διαφορετική δυνατότητα – µάλλον 

καινοτόµα-εξέλιξης, πέρα από την τυπική της ιεραρχίας, του εκπαιδευτικού.  

Οι καλές πρακτικές όπως θα αναδεικνύονται µέσα από τη διαδικασία αυτής της δράσης 

θα αναρτώνται στον ιστότοπο Αριστεία και Καινοτοµία του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ. 

(http://excellence.sch.gr, αποθετήριο καλών πρακτικών) που θα αποτελεί στο εξής µία 

δεξαµενή άντλησης καλών ιδεών για όλους τους ενδιαφερόµενους. 

Ορίζοντας την καινοτοµία 

Η «καινοτοµία» είναι µία αρχαία ελληνική λέξη που στην πρώτη κυριολεκτική της 

σηµασία σηµαίνει το «ορύττειν ή ανοίγειν νέα µεταλλεία»(Liddell-Scott,Μέγα Λεξικόν της 

ελληνικής γλώσσης) ενώ χρησιµοποιείται κυρίως µεταφορικώς ως νεωτερισµός ήδη από την 

αρχαιότητα. 

Ως όρος συνδέεται µε τη φαντασία που ,κατά τον Einstein,θεωρείται πιο σηµαντική από 

τη γνώση, αφού για να θέσουµε νέες ερωτήσεις, νέες δυνατότητες, για να εκτιµήσουµε τα 

παλιά προβλήµατα από µια νέα οπτική γωνία, απαιτείται η δηµιουργική 

φαντασία.(Καραγιάννης-Μπακούρος,2010, σ29). Έτσι συνδέεται µε την δηµιουργικότητα 

που θεωρείται ως δύσκολα καθορίσιµος όρος. Αναφέρεται (Καραγιάννης–

Μπακούρος,2010,σ31) ότι ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε ως µία µορφή παραφροσύνης µέσω 

της οποίας ξεκινούν µεγάλες ιδέες και περίπου ως το τέλος του 19
ου

 αιώνα το δηµιουργικό 

άτοµο αντιµετωπίστηκε ως παράφρον. Η δηµιουργική έκφραση αποτελεί µέσο για την 

έκφραση των εσωτερικών συγκρούσεων οι οποίες αλλιώς θα οδηγούσαν σε νευρώσεις(Freud) 

ή είναι είδος συναισθηµατικού καθαρτικού (Knepper,1965). 

Η καινοτοµία έχει την τάση να αλλάζει τις αντιλήψεις και τις σχέσεις σε επίπεδο 

οργάνωσης αλλά και επηρεάζει σηµαντικά το ευρύτερο κοινωνικο-τεχνικό και οικονοµικο-

πολιτικό πλαίσιο ,σχηµατίζει και εξελίσσει τους τρόπους και τα µέσα ζωής των ανθρώπων 

,δόµησης και ανταγωνισµού των επιχειρήσεων και , εντέλει, της ευηµερίας των εθνών. Γι 

αυτό συνδέεται µε την κουλτούρα και την εκπαίδευση. 

Η καινοτοµία στην εκπαίδευση προωθεί νέες αντιλήψεις για την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ως προς τα διδακτικά µέσα και τα υλικά , τις διδακτικές µεθόδους, την 

παιδαγωγική σχέση και την αλλαγή νοοτροπίας. Στην υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων 

παρατηρείται µία τάση υιοθέτησης παιδαγωγικών πρακτικών αόρατου τύπου µε αύξηση των 

δικαιωµάτων του µαθητή, σύνδεση σχολείου µε την κοινωνία και κίνηση του αναλυτικού 

προγράµµατος προς τη διαθεµατική γνώση και την εκπαίδευση σε πλάτος. 

Εννοιολογικός προσδιορισµός της «καινοτοµίας» στο πλαίσιο της σχολικής µονάδας. 

Η καινοτοµία στο πλαίσιο της σχολικής µονάδας διακρίνεται σε: 
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1. Εκπαιδευτική-παιδαγωγική καινοτοµία 

2. ∆ιοικητική-Οργανωτική καινοτοµία 

3. Καινοτοµία σ’ ό,τι αφορά το σχολικό κλίµα και τις ανθρώπινες σχέσεις (Γιαννακάκη, 

2005) 

Η εκπαιδευτική καινοτοµία προωθεί την εφαρµογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, τη 

χρήση  νέων διδακτικών µέσων και την ανάπτυξη νέων στάσεων και πεποιθήσεων. Η 

∆ιοικητική Οργανωτική καινοτοµία δηµιουργεί ιδανικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

ανταλλαγής και επεξεργασίας πληροφοριών µάθησης, ενώ η καινοτοµία σε ότι αφορά στο 

σχολικό κλίµα και τις ανθρώπινες σχέσεις εξαρτάται από το είδος των δραστηριοτήτων του 

σχολείου, ενισχύει την ανάληψη πρωτοβουλίας και προάγει την αγαστή συνεργασία και 

επικοινωνία. 

∆ιατηρούνται οι ανθρωπιστικοί προσανατολισµοί της εκπαίδευσης µε την ανανέωση της 

πίστης ότι η εκπαίδευση θα πατά στέρεα σε αξίες και αρχές που φροντίζουν τον 

εξανθρωπισµό του ατόµου προάγοντας τον πολιτισµό και την ατοµική ευδοκίµηση 

δυναµικότερα µέσω καινοτόµων δράσεων και αντιλήψεων. 

Το καινοτόµο πρόγραµµα που εξελίσσεται στη σχολική µας µονάδα έχει ως στόχο να 

αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την καλλιέργεια, την ανάδειξη και την προβολή 

καινοτόµων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής 

ζωής και της µάθησης. 

Malosorbus florentina (Zuccagni) Browicz 

Το 1
0 
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων φιλοξενεί το αυτοφυές , σπάνιο και υπό 

εξαφάνιση φυτό µαλισόπρους- Malisobrus  Alorentina (Zuccagni Browicz)και έχει 

ξεκινήσει προσπάθειες ώστε να γίνει διατηρητής του φυτού και να το αναπαράγει στο 

χώρο του. 

Το xMalosorbus florentina Zucc (Rosaceae)  είναι ένα σπάνιο και απειλούµενο αυτοφυές 

είδος της Ελλάδας του οποίου οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί κάηκαν από τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του 2007 , ενώ η φυσική τους αναβλάστηση παρεµποδίστηκε από την επίµονη 

βόσκηση . Για την διάσωση του είδους προτείνεται η µέθοδος του µικροπολλαπλασιασµού , η 

οποία έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα τα τελευταία χρόνια στον γρήγορο πολλαπλασιασµό 

πολλών απειλούµενων ειδών. 

X Malosorbus florentina (Zuccagni) Browicz ∆ένδρο που αναφέρεται στο Κόκκινο 

Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούµενων Φυτών της Ελλάδας κάτω από την κατηγορία 

«Απειλούµενο» και βρίσκεται σε µία περιορισµένη περιοχή του βουνού. 

Η καινοτόµος δράση βασίζεται στην µετάδοση της γνώσης µέσω της συνεργατικής 

διδασκαλίας και προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και κουλτούρα των µαθητών. Σε 
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συνεργασία µε την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού θα ενηµερωθούµε για το ποια 

από τα φυτά που ενδηµούν κλιµατολογικά στην περιοχή µας, είναι υπό εξαφάνιση. 

Πληροφορίες για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού 

Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) της χώρας ιδρύθηκε το 1981 ως τµήµα του κέντρου 

Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θράκης και άνηκε τότε στη ∆ιεύθυνση έρευνας του 

Υπουργείου Γεωργίας. Από το 1992 ανήκει στο ΕΘΙΑΓΕ και οι εγκαταστάσεις της 

βρίσκονται στην περιοχή της Θέρµης Θεσσαλονίκης.  

Σκοπός της ίδρυσης ήταν η έγκαιρη συλλογή και η αποτελεσµατική προστασία των 

φυτογενετικών πόρων και της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας γενικότερα στο πλαίσιο 

της διαφαινόµενης επικίνδυνης γενετικής διάβρωσης. 

Για την ίδρυση και οργάνωση αυτής της υπηρεσίας στη χώρα µας συνεργάστηκαν στενά 

το υπουργείο Γεωργίας και ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών 

(FAO). Ο τελευταίος συγχρηµατοδότησε την κατασκευή των ψυκτικών εγκαταστάσεων 

διατήρησης γενετικού υλικού και την αγορά του εξοπλισµού του εργαστηρίου µεταχείρισης 

σπόρων καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για το 

γενετικό υλικό της χώρας. Η  χώρα έχει δεσµευτεί έναντι της διεθνούς κοινότητας ως ένα από 

τα σπουδαιότερα κέντρα καταγωγής και διαφοροποίησης σηµαντικών καλλιεργειών 

παγκοσµίως και µε βάση σειράς σηµαντικών και νοµικά δεσµευτικών συµφωνιών που έχει 

υπογράψει να δηµιουργήσει υποδοµή και να αναπτύξει δράσεις προστασίας και αξιοποίησης 

των φυτογενετικών της πόρων.    

∆ραστηριότητες της ΤΓΥ 

Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας και της ευθύνης της, η ΤΓΥ έχει οργανώσει από το 1981 

µέχρι σήµερα σηµαντικό αριθµό εξερευνητικών αποστολών σε ολόκληρη σχεδόν την 

ελληνική επικράτεια για την επισήµανση και συλλογή απειλούµενου γενετικού υλικού, την 

καταγραφή της γεωργικής βιοποικιλότητας την εκτίµηση του βαθµού γενετικής διάβρωσης 

δηλαδή του βαθµού εξαφάνισης των  σπάνιων παραδοσιακών ελληνικών ποικιλιών καθώς και 

την επισήµανση περιοχών για την προστασία των φυτικών γενετικών πόρων τόσο επί του 

τόπου (in situ) δηλαδή στο φυσικό τους περιβάλλον όσο και στον αγρό (on farm ) για τις 

απειλούµενες παραδοσιακές ποικιλίες. Έχουν επισηµανθεί περιοχές µε µεγάλο γενετικό 

πλούτο των παραπάνω κατηγοριών και έχουν γίνει εισηγήσεις για την εκπόνηση 

προγραµµάτων προστασίας τους 

Η τράπεζα Γενετικού Υλικού διατηρεί σήµερα εκτός τόπου δηλαδή µακριά από το 

φυσικό τους περιβάλλον περίπου 10.500 εντόπιες ποικιλίες και άγρια συγγενή είδη. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ποικιλιών διατηρείται µε µορφή σπόρων σε ψυκτικούς 

θαλάµους µακρόχρονης διατήρησης. Επιπλέον διαθέτει µε τη µορφή κλωνικού υλικού και µια 

πλούσια συλλογή 300 περίπου ποικιλιών αµπέλου πολλές από τις οποίες είναι σπάνιες 
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γηγενείς ποικιλίες και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της τοπικής παράδοσης (τοπικοί 

οίνοι, παραδοσιακά ηδύποτα κτλ). 

Εκτός από τη διάσωση και διατήρηση των απειλούµενων παραδοσιακών ποικιλιών 

σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων της ΤΓΥ αποτελεί και η µελέτη των χαρακτηριστικών 

τους και η αξιοποίηση τους στη γενετική βελτίωση για δηµιουργία νέων ποικιλιών οι οποίες 

θα είναι προσαρµοσµένες για µια περιβαλλοντικά φιλική γεωργία (µεγαλύτερη φυσική 

αντοχή σε ασθένειες, λιγότερες απαιτήσεις σε εισροές καλύτερη ποιότητα κλπ) και οι οποίες 

θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθούν σε οικολογικές καλλιέργειες. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για όλο το γενετικό υλικό της χώρας καταχωρούνται σε 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που διατηρεί η ΤΓΥ. Η βάση αυτή αποτελεί την πηγή 

πληροφοριών για παροχή στοιχείων σε διαφόρους συνεργαζόµενους διεθνείς φορείς 

(FAO,CBD,EE κτλ.) για τη δηµιουργία ανάλογων παγκόσµιων βάσεων δεδοµένων καθώς και 

σε εθνικά και διεθνή επιστηµονικά ιδρύµατα που αξιοποιούν το πολύτιµο αυτό φυτικό 

γενετικό υλικό στη βελτίωση.  

Η ΤΓΥ συµµετέχει σε πλήθος προγραµµάτων διεθνούς διακρατικής συνεργασίας καθώς 

και σε προγράµµατα και οµάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Συνεργασίας επί 

των Φυτογενετικών πόρων (European Cooperative program for plant genetic resources 

ECP/GR) που αποτελεί πλατφόρµα συνεργασίας όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Η 

περιφερειακή αυτή συνεργασία πέραν της καθαρά επιστηµονικής και πολιτικής σηµασίας της 

συµβάλλει µέσω των ανταλλαγών γενετικού υλικού και στον εµπλουτισµό των γενετικών 

αποθεµάτων της χώρας που αποτελούν σταδιακά στρατηγική αξία για τη γεωργία όλων των 

χωρών. 

Κατόπιν θα συλλέξουµε αυτούς τους σπόρους από την περιοχή µας ( η συλλογή θα γίνει 

από τάξη που εκπονεί περιβαλλοντικό πρόγραµµα) µε σκοπό να φιλοξενηθούν και να 

αναπαραχθούν στο ανθοκήπιο του σχολείου.  

Οι µαθητές µαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον, τον τρόπο παρέµβασης σε αυτό, 

γνωρίζουν την χλωρίδα του τόπου τους, µαθαίνουν να αγαπούν τη φύση.  

Η δράση αυτή εδράζεται σε πρωτοβουλίες και δράσεις αποτελεσµατικές στην 

ενεργοποίηση των  µαθητών. Φαίνεται εµφανώς ότι οι µαθητές θα  κινητοποιηθούν και 

οργανωµένοι σε οµάδες, θα  εργαστούν πάνω σε ένα σαφή σχεδιασµό µε κατεύθυνση την 

προαγωγή της περιβαλλοντικής παιδείας και αγωγής. Θα  εκδηλωθούν συναφείς ιδέες, 

στάσεις, αξίες, συµπεριφορές, µιας τάξης και ενός σχολείου που λειτουργεί µε όρους 

συλλογικότητας.  

Παράλληλα είναι αξιοµνηµόνευτη η διάχυση της δράσης, µέσα από συγκεκριµένες 

παρεµβάσεις, στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στο εξωσχολικό περιβάλλον, 
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αναδεικνύοντας τον πολύπλευρο ρόλο του σχολείου και την προαγωγή των µαθητών ως 

πρόσωπα, σε κοινωνίες µε οράµατα και ιδανικά.  

Ο ετήσιος προγραµµατισµός της δράσης κλιµακώνεται ως εξής:  

Καταγράφονται οι διαδικασίες , οι συµµετέχοντες , οι θεµατικές περιοχές της δράσης που 

αποτέλεσαν αντικείµενο του ετήσιου προγραµµατισµού. Εκπονείται χρονοδιάγραµµα του 

ετήσιου προγραµµατισµού και δραστηριοτήτων. Οι συµµετέχοντες στο καινοτόµο 

πρόγραµµα καθορίζονται και είναι: ο Σχολικός Σύµβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης , η 

Σχολική Επιτροπή, τοπική αυτοδιοίκηση, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων , ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεµόνων καθώς και οι µαθητές – µαθήτριες που θα εκπονήσουν το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. 

Προγραµµατίζονται συνεδριάσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για ενηµέρωση 

των δράσεων και εµπλοκή σε αυτές . Αποτιµώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση µε 

την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ανάλογα µε 

την εµπειρία του και τις ικανότητες του. 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων θα λειτουργήσει διαθεµατικά  ως προς τη συγκεκριµένη 

καινοτοµία. Στόχος του προγράµµατος είναι η αξιοποίηση του διαθέσιµου χρόνου και των 

µέσω διδασκαλίας καθώς και ο βαθµός εµπλοκής των µαθητών στην οικοδόµηση της 

γνώσης. 

Έτσι ο καθηγητής πληροφορικής θα δηµιουργήσει ψηφιακή εφηµερίδα , ο καθηγητής 

εικαστικών θα αποτυπώσει εικαστικά τα δενδρύλλια , η καθηγήτρια Μουσικής θα ανατρέξει 

σε τραγούδια για το περιβάλλον , η καθηγήτρια Αγγλικών θα διδάξει τους ξενόγλωσσους 

όρους των δενδρυλλίων και θα ετοιµάσει τις πινακίδες που θα τοποθετηθούν στον χώρο του 

σχολείου, ο δάσκαλος της συγκεκριµένης τάξης θα προετοιµάσει εκπαιδευτική εξόρµηση στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο , θα συλλέξει µε τους µαθητές τους σπόρους που ενδηµούν στην 

περιοχή , και σε συνεργασία µε γεωπόνους από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων  θα τους 

καλλιεργήσουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες , διαλέξεις, 

προβολές. 

Θα µοιραστούν ερωτηµατολόγια(ποσοτική έρευνα), φυλλάδια, εφηµερίδα, θα παρθούν 

συνεντεύξεις από γονείς- τοπική κοινωνία(ποιοτική έρευνα), µε σκοπό να ενηµερωθούν οι 

γονείς για την καινοτοµία που λαµβάνει χώρα στο σχολείο, να λάβουν και οι ίδιοι µέρος στις 

δράσεις, σύσταση εθελοντικών οµάδων εργασίας, ανάλογα µε τις ικανότητές τους, είτε µε 

κατασκευή παρτεριού, είτε µε προσωπική εργασία, είτε ως χορηγοί, είτε ως κήρυκες της 

καινοτοµίας, είτε ως επιβλέποντες- πολλοί γονείς είναι γεωπόνοι-, είτε ως συνδιοργανωτές σε 

διοργάνωση ηµερίδας και διαλέξεων µε οµιλητές από καταρτισµένους επιστήµονες µε σκοπό 

την κοινοποίηση της δράσης στην τοπική κοινωνία και άνοιγµα του οράµατος της Σχολικής 

Μονάδας καταλήγοντας να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να εντάξουµε το συγκεκριµένο 
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πρόγραµµα σε κάποιο ανάλογο Ευρωπαϊκό. Στόχος της δράσης είναι η εµπλοκή όλων των 

φορέων καθώς και η αλλαγή της καθηµερινότητας στη Σχολική Μονάδα. Οφείλουµε να 

εµπνέουµε τους µαθητές µας, να τους δηµιουργούµε κίνητρα µάθησης, να µοιραζόµαστε µαζί 

τους το όραµα του Σχολείου που υπηρετούµε καθηµερινά.  

Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους γονείς του σχολείου. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων θα οριοθετήσει το παρτέρι στο χώρο του Σχολείου, 

θα χορηγήσει τη δράση (σύνταξη σχεδίου αυτοχρηµατοδότησης σχολικής µονάδας), θα 

επιβλέπει την δενδροφύτευση, θα την περιφράξει, θα τοποθετήσει αυτόµατο πότισµα και θα 

είναι υπεύθυνος σε µέρες µη λειτουργίας σχολείου. 

Ο ∆ήµος και η τοπική κοινωνία θα ενηµερώνεται διαρκώς από την ιστοσελίδα του 

σχολείου, από την ψηφιακή εφηµερίδα που θα αναρτηθεί και από την εφηµερίδα του 

σχολείου. 

Εκτιµώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο και η 

υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την 

επικοινωνία εκπαιδευτικών και µαθητών καθώς και µαθητών µεταξύ τους. 

Αποτιµώνται οι αµφίδροµες σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και τους γονείς 

καθώς και η οικοδόµηση σχέσεων συνεργασίας µε τις αρχές , άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα , 

την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

Αποτιµάται η ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας, η ανάληψη 

καινοτόµων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτόµων αλλαγών. 

Εκτιµάται κατά πόσο η δράση αυτή διασφαλίζει τη συναισθηµατική , ατοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών που εµπλέκονται στη δράση. 

Μεγάλη σηµασία στην επιτυχία της υλοποίησης αυτού του σχεδίου δράσης η 

εφαρµογή συµµετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων (ορισµός συνάντησης 

εκπαιδευτικού προσωπικού µία φορά την εβδοµάδα, καθώς και ορισµός υποοµάδων 

εργασίας ανάλογα τον στόχο). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διαµόρφωση θετικού 

κλίµατος που θα ενθαρρύνει την αγαστή συνεργασία κι επικοινωνία. Φυσικά η αποδοχή 

κι εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος και των νέων πλαισίων εργασίας έγινε από το 

σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον όλοι συµµετείχαν ενεργά στην 

υλοποίηση του καινοτόµου προγράµµατος αλλά και των επιµορφώσεων.  

Συµπερασµατικά η ερευνητική αυτή εργασία µπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική η 

οποία προωθεί την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας. 

Η αρχή διεπιστηµονικής συνεργασίας δασκάλων, στηρίζει τη συνεκπαίδευση, 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία, βοηθά στη σύσφιξη  των σχέσεων µεταξύ των µαθητών και 
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δηµιουργεί κίνητρα για τη δηµιουργία υψηλότερων προσδοκιών, ενισχύει το ενδιαφέρον των 

µαθητών το οποίο είναι επικεντρωµένο στις ανάγκες των µαθητών (καταλύτες για 

οµαδοσυνεργατική µάθηση). 

Καταλήγοντας ενεργοποιεί τους µαθητές στο να µάθουν πώς να µαθαίνουν. Κατανοούν 

και εµβαθύνουν το αντικείµενο που διαπραγµατεύονται, συµβάλουν στη δηµιουργία θετικού 

κλίµατος µεταξύ των παραγόντων του σχολείου και των γονέων διαφοροποιώντας τον ρόλο 

του σχολείου, ανοίγοντάς τον στην κοινωνία. 

Επίλογος. 

Η έννοια της καινοτοµίας εισήχθηκε στην εκπαίδευση µε πρόθεση να εφαρµοστεί, ώστε η 

αναµόρφωση της εκπαίδευσης να υπηρετήσει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το 

αίτηµα της επικαιροποίησης των στόχων της εκπαίδευσης ,αίτηµα που ταιριάζει σε 

δηµοκρατικές κοινωνίες, φαίνεται να ικανοποιείται. 

Συνυφαίνεται µε την έννοια της δηµιουργικότητας, που προϋποθέτει τόσο την 

κριτική/συγκλίνουσα σκέψη όσο και την αποκλίνουσα/δηµιουργική σκέψη και επηρεάζεται 

από το πολιτιστικό-κοινωνικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόµου. 

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να µας διαφεύγει ο ρόλος που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός 

στο σύγχρονο σχολείο.« Είναι πολύ σηµαντικό να κατορθώσει ο δάσκαλος, κόντρα στα 

αναλυτικά προγράµµατα και στην αποµνηµονευτικού τύπου διδασκαλία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, να δηµιουργήσει µέσα στη σχολική τάξη µια ατµόσφαιρα 

αγάπης, χαράς, δραστηριότητας, βιωµατικής µάθησης, µιας αλλιώτικης σχολικής ζωής, που 

θα οδηγήσει τους καλούς και προσαρµοσµένους µαθητές σε καλύτερες επιδόσεις και τους 

αδύνατους και µε προβλήµατα προσαρµογής µαθητές σε υπέρβαση των αδυναµιών τους και 

ξεδίπλωµα των ικανοτήτων τους (Μπάµπαλης)».Σήµερα φαίνεται τα αναλυτικά προγράµµατα 

να µην αντιτίθενται σε αυτά που θα πρέπει να επιδιώξει ο εκπαιδευτικός. 

Αν οι διακηρύξεις της Πολιτείας είναι ειλικρινείς και η βούληση είναι να απελευθερωθεί 

το δυναµικό του ατόµου για να ευτυχήσει και να αναπτυχθεί η ανθρώπινη κοινότητα ,κι όχι 

µόνο η ανθρώπινη δηµιουργικότητα και το προϊόντα της να γίνουν βορά µιας ανελέητης 

ναρκισσιστικής οικονοµικής ανάπτυξης, τότε οι οιωνοί είναι θετικοί. Η όποια κρίση, 

οικονοµική και πολιτική, δεν πρέπει να σταθεί πρόφαση για την αµέλεια της ολόπλευρης 

καλλιέργειας των νέων. Συνήθως ο κίνδυνος ενεργοποιεί δυνάµεις ικανές να διατηρήσουν 

αυτό που κινδυνεύει. Και περιβολάρηδες στο περιβόλι του Σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί. 
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Περίληψη 

Στις µέρες µας ο εξοπλισµός του εκπαιδευτικού µουσικής στην δηµόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση οφείλει να ενσωµατώνει στοιχεία από την σύγχρονη µουσική-ακουστική τεχνολογία. 

Το παρόν άρθρο είναι µία πρόταση για τον σχεδιασµό ενός εξοπλισµού που µπορεί να βοηθήσει 

τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει το διδακτικό του έργο και να δώσει το κίνητρο στους µαθητές 

του να έρθουν σε επαφή µε τον κόσµο της µουσικής τέχνης και επιστήµης, µε συστηµατικές, 

βιωµατικές και δηµιουργικές δράσεις. Η πρόταση καλύπτει θέµατα όπως ο ηχητικός 

εξοπλισµός, η µουσική τεχνολογία, τα µουσικά όργανα και το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Abstract 

Nowadays the educational music equipment in public and private education is to 

integrate elements from contemporary music - acoustic technology. This article is a proposal 

for the design of equipment that can help the teacher to improve his teaching work and give 

incentive for students to come into contact with the world of musical art and science, by 

systematic, experiential and creative actions. It covers topics such as, sound equipment, music 

technology, musical instruments and educational software. 

  

Λέξεις κλειδιά: µουσική τεχνολογία, σχολική αίθουσα µουσικής, σχολικό εργαστήριο µουσικής 

 

Εισαγωγή 

Η δεκαετία 2000–2010 σηµατοδότησε την συστηµατική εφαρµογή της διδασκαλίας της 

µουσικής αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σήµερα εν έτη 2015, µε την Ελλάδα σε µια 

κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική καµπή, είναι πραγµατικότητα ότι η µουσική αγωγή 

διδάσκεται σε ένα µεγάλο αριθµό δηµόσιων σχολικών µονάδων και στις δύο βαθµίδες 

εκπαίδευσης (∆ηµοτικό-Γυµνάσιο) σε ολόκληρη την επικράτεια, µε προτεραιότητα στα 

µεγάλα αστικά κέντρα.  

Κι ενώ είναι βέβαιο ότι ο αριθµός των µονάδων αυτών και εξ αυτού και των 

υπηρετούντων καθηγητών/εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής συνεχώς αυξάνεται, είναι 

αβέβαιο αν βελτιώνονται µε τον ίδιο ρυθµό οι χώροι διδασκαλίας (διαθεσιµότητα, 

διαµόρφωση, εξοπλισµός) και oι συνθήκες εργασίας (συµπλήρωση ωραρίου, διάθεση ωρών 

διδασκαλίας κ.α.).  

Σηµαντικές και απαραίτητες είναι οι πανεπιστηµιακές γνώσεις (προπτυχιακές και 

µεταπτυχιακές) καθώς και η συνεχής επιστηµονική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Εξίσου 

όµως χρήσιµη και αναγκαία είναι και η υλικοτεχνική υποστήριξή τους µέσω µιας σύγχρονης 

τεχνολογικής υποδοµής, την οποία ασφαλώς οφείλει πρώτα από όλα να διαθέτει η πολιτεία, 

µε γνώµονα τη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης (Ζεπάτου, 2008).  
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Το παρών άρθρο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τουλάχιστον τους εκπαιδευτικούς 

µουσικής αγωγής να κατανοήσουν ότι µπορούν και οφείλουν να ασχοληθούν και οι ίδιοι 

προσωπικά µε τη βελτίωση του εξοπλισµού τους. Άλλωστε θεωρείται αυτονόητο ότι στην 

σηµερινή Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης, ο εκπαιδευτικός είναι δυστυχώς ακόµα 

υποχρεωµένος να βάζει το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσει αυτό τον αναγκαίο εξοπλισµό, 

αφού ούτε οι κρατικές επιχορηγήσεις των υπό κατάργηση σχολικών επιτροπών, ούτε οι 

φιλότιµες συνεισφορές των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, δεν επαρκούν για να τον 

καλύψουν (τι να πρωτοκαλύψουν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, όταν ακόµα και το χαρτί 

φωτοτυπίας είναι δυσεύρετο).  

Θεωρείται επίσης αυτονόητο για την εκπαιδευτική κοινότητα ότι οι εποχές που ο 

εκπαιδευτικός µουσικής ή παλαιότερα ο δάσκαλος έµπαιναν στην τάξη να διδάξουν το 

µάθηµα της µουσικής αγωγής, κουβαλώντας µόνο ένα κασετόφωνο (αργότερα 

αντικαταστάθηκε από cd-player/tape recorder), έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Ή ακόµα κι αν 

υπάρχουν κάποιοι από µας που εξακολουθούν να παριστάνουν τέτοιους «γραφικούς» 

εκπαιδευτικούς, είναι βέβαιο ότι διαβάζοντας αυτό το άρθρο, θα συνειδητοποιήσουν ότι η 

σύγχρονη διδασκαλία της µουσικής αγωγής σύµφωνα µε τη νέα διδακτική προσέγγιση (Π.Ι & 

ΥΠΕΠΘ, 2011), απαιτεί τουλάχιστον ένα στοιχειώδη εξοπλισµό που σε άλλες χώρες 

(τουλάχιστον «ευρωπαϊκές» όπως και η δικιά µας) θεωρείται δεδοµένος και υποχρεωτικός για 

κάθε σοβαρό δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα.  

Βέβαια είµαστε στην Ελλάδα, όπου και µόνο η ύπαρξη µιας τάξης µουσικής είναι για τα 

περισσότερα σχολεία «όνειρο θερινής νυκτός». Αφήνουµε όµως επί του παρόντος αυτό το 

«πικρό» ειδικά για µας τους µουσικούς ζήτηµα και επικεντρωνόµαστε στον στοιχειώδη 

µουσικό εξοπλισµό που θα µας επιτρέψει να κάνουµε τουλάχιστον αξιοπρεπώς το µάθηµά 

µας, ακόµα κι αν αναγκαζόµαστε να τριγυρίζουµε από τάξη σε τάξη και βέβαια από σχολείο 

σε σχολείο σαν «πλανόδιοι καλλιτέχνες». 

Παρατηρώντας µε µελαγχολία στο διαδίκτυο φωτογραφίες από αίθουσες µουσικής 

σχολείων άλλων χωρών (φωτ. 1,2), θα έλεγε κανείς ότι η πρώτη µατιά επικεντρώνεται στο 

µέγεθος των τάξεων και το πλήθος των µουσικών οργάνων και των εποπτικών µέσων που 

περιλαµβάνουν. Με µια προσεκτικότερη παρατήρηση αντιλαµβάνεται κανείς την παρουσία 

πολύ χρήσιµων εργαλείων, που µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά το επίπεδο διδασκαλίας 

του µαθήµατος.  

Τέτοια εργαλεία είναι ηχητικά συστήµατα αναπαραγωγής µουσικής (µικροφωνική 

εγκατάσταση), συστήµατα βιντεοπροβολής (projector), εξοπλισµός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (hardware, software, περιφερειακά), εξέδρες χορωδιών, σύγχρονα λειτουργικά 

θρανία κ.α. 
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(1)                                                           (2) 

      Είναι βέβαιο ότι πολλοί θα πουν πως ένας τέτοιος εξοπλισµός είναι εξωπραγµατικός για 

την δηµόσια ελληνική εκπαίδευση, παρόλα αυτά µε το άρθρο αυτό διαβεβαιώνεται στους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς ότι είναι εφικτό να «σχηµατίσουν» ένα στοιχειώδη σύγχρονο 

εξοπλισµό, που θα κάνει αποδοτικότερο και ευκολότερο το έργο τους. 

Ο βασικός εξοπλισµός 

Μέσα από την δεκαπενταετή προϋπηρεσία µου στα σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης έχω κατορθώσει να αποκτήσω έναν προσωπικό εξοπλισµό που διακρίνεται για 

τα εξής στοιχεία: φορητότητα, λειτουργικότητα και ακουστικότητα. Ένα σύστηµα που µπορεί 

να µεταφερθεί εύκολα εντός και εκτός σχολείου (για την µετακίνηση και σε άλλες σχολικές 

µονάδες), µε κυρίαρχο στοιχείο τη σωστή ηχητική εκποµπή. Ο ήχος άλλωστε αποτελεί και το 

βασικότερο στοιχείο του µαθήµατός µας, που παράγεται είτε µέσω της φωνής µας είτε µέσα 

από µουσικά όργανα και ηλεκτρονικά πολυµέσα (computer, cd – mp3 player, κ.τ.λ.).  

Πρέπει όλοι µας να συνειδητοποιήσουµε αρχικά ότι η φωνή µας είναι το βασικότερο 

εργαλείο στην διδασκαλία µας, γι’ αυτό και πρέπει να την προστατεύουµε από τη σκληρή 

πολύωρη χρήση στις ακατάλληλες ηχητικά σχολικές αίθουσες (αίθουσες χωρίς ηχοµόνωση, 

µε προβλήµατα αντήχησης και µεγάλο αριθµό µαθητών που συνηθίζουν να «θορυβούν» 

ακόµα και όταν ερµηνεύουν µουσική), όπως είναι αυτές που συναντάµε στα ελληνικές 

δηµόσιες – πολλές φορές ακόµα και σε ιδιωτικές – σχολικές µονάδες.  

Έτσι µια στοιχειώδης διακριτική ενίσχυση του ήχου µας είναι το πρωτεύον στοιχείο που 

πρέπει να προσφέρει ο εξοπλισµός µας. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει µε τη 

λειτουργικότητα και τη φορητότητα. Την ευχέρεια δηλαδή του εξοπλισµού µας να προσφέρει 

εύκολη πρόσβαση στο οπτικό-ακουστικό εκπαιδευτικό υλικό µας (µουσικά – εκπαιδευτικά 

αρχεία, προγράµµατα, εφαρµογές), µε υλικά ελαφριά, εύκολα στην µεταφορά και τη χρήση. 

Ξεκινάµε µε τη βάση πάνω στην οποία θα στηθεί αυτός ο εξοπλισµός. Μετά από δοκιµές 

και πειραµατισµούς κατέληξα στην ιδέα χρησιµοποίησης ενός τρόλεϊ κουζίνας µε ροδάκια µε 

µικρό βάρος και µικρές διαστάσεις (φωτ. 3,4,5) 
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(3)                               (4)                                    (5) 

Πάνω σ’ αυτή τη βάση τοποθετούνται τα απαραίτητα µηχανήµατα ενίσχυσης και 
αναπαραγωγής του ήχου που είναι τα εξής:  

α) Ένα σετ µικρών ηχείων Η/Υ µε sub woofer  ισχύος > 30Watt RMS  

β) Μία µικρή κονσόλα τουλάχιστον δύο εισόδων και προαιρετικά usb interface (για σύνδεση 

και ηχογράφηση µε Η/Υ)    

γ) Ένα πυκνωτικό µικρόφωνο συνεδριακού τύπου µε βάση  

δ) Ένα Laptop µικρό (10’’) ή tablet αφής   

ε) Ένα πολύµπριζο που θα ενσωµατωθεί πάνω στο τρόλεϊ        
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στ) Προαιρετικά αν η αίθουσα δεν διαθέτει σύστηµα προβολής (τηλεόραση ή projector) µία 

οθόνη µεγαλύτερη των 20 ιντσών   

Στις παρακάτω φωτογραφίες (6,7,8) φαίνεται πως µπορεί να µετασχηµατιστεί ένα τρόλεϊ 
κουζίνας σε ένα φορητό ηχητικό σύστηµα αναπαραγωγής ήχου και πολυµέσων: 

 
(6)                                       (7)                                     (8) 

Ο συνδυασµός ενός τέτοιου τρόλευ µε ένα θρανίο τάξης είναι ιδανικός για να «στεγάσει» τον 

απαραίτητο εξοπλισµό ενός εκπαιδευτικού µουσικής σε οποιοδήποτε σχολικό χώρο (φωτ. 9) 

 
(9) Αυτοσχέδια αίθουσα µουσικής στο 3

ο
 ∆ηµοτικό Λουτρακίου 

Το κόστος ενός τέτοιου τρόλεϊ χωρίς τον Η/Υ  (και το monitor) δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. 

Από κει πέρα ο εξοπλισµός µπορεί να αναβαθµιστεί µε την απόκτηση projector για την 

µέγιστη προβολή της εικόνας του Η/Υ. 

Τα µουσικά όργανα 
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Είναι αδιαµφισβήτητη ή χρησιµότητα των µουσικών οργάνων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της µουσικής αγωγής. Ένα αρµόνιο ή ηλεκτρικό πιάνο θεωρητικά πρέπει να 

υπάρχει σε κάθε σχολική µονάδα και είναι «υποχρέωση» της µονάδας να το παρέχει στον 

εκπαιδευτικό. Καλό είναι στην επιλογή του µοντέλου να λαµβάνεται υπόψη στα 

χαρακτηριστικά, η δυνατότητα αναπαραγωγής αρκετών δειγµάτων ήχων (samples) και 

αυτοµατοποιηµένων ρυθµικών σχηµάτων συνοδείας µε ακόρντα (auto rhythm patterns 

accompaniments) µε «ελληνικούς» ρυθµούς. Επίσης θεωρώ ότι ένα κλαβιέ µε 

βαρυκεντρισµένα πλήκτρα (hammer action keys) είναι πρακτικά καταλληλότερο (ως προς την 

τεχνική παιξίµατος) και για τον εκπαιδευτικό και για τους µαθητές.  

Σε σχολεία που δεν διαθέτουν καθόλου κρουστά µουσικά όργανα µετά από 

πειραµατισµούς κατέληξα στον σχεδιασµό «σύνθετων» (πολλά σε ένα) κρουστών οργάνων 

που µπορούν να µεταφερθούν εύκολα, τοποθετηµένα πάνω σε µια βάση µικροφώνου, 

πιατινιού ή κιθάρας. Ένα σετ κρουστών που περιλαµβάνει ποικίλα είδη παραγωγής 

δηµοφιλών ηχοχρωµάτων (µεµβρανόφωνα-ιδιόφωνα, φωτ. 10-11)  

 
                                             (10)                                                         (11) 

Επίσης η αγορά µιας µικρής ηλεκτρονικής ντραµς δίνει στον εκπαιδευτικό ένα δηµοφιλές, 
λειτουργικό, ελαφρύ, µε ελεγχόµενη ένταση µουσικό όργανο, που µπορεί να τοποθετηθεί είτε 

σε βάση ταµπούρου είτε πάνω σε ένα θρανίο.  

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά (software) 

Η ανάπτυξη της µουσικής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία και προσφέρει 

στον χώρο της εκπαίδευσης πολλά εργαλεία που βοηθούν εκπαιδευτικό και µαθητές στην 
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διδασκαλία, ερµηνεία και σύνθεση. Άλλωστε είναι διεθνώς αποδεδειγµένο ότι η χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών, όταν είναι προσεκτικά σχεδιασµένη και ενσωµατωµένη σε σωστή 

µουσική πρακτική µέσα στην τάξη, µπορεί να υποστηρίξει τα κίνητρα των µαθητών και τη 

βελτίωση της ποιότητας της µάθησης (Wai-chung Ho, 2004). Λογισµικά µουσικής 

σηµειογραφίας (music notation), µουσικής σύνθεσης (sequencer), βιωµατικής επαφής µε 

µουσικά είδη και όργανα, υπάρχουν πολλά στην αγορά µε διάφορα επίπεδα δυσκολίας και 

απαιτήσεις γνώσεων χειρισµού, που µπορούν να βρεθούν ακόµα και δωρεάν στο διαδίκτυο 

(Μακροπούλου κ.α., 2009). Στο παρόν άρθρο θα περιοριστούµε για πρακτικούς λόγους στην 

αναφορά δύο ειδών λογισµικών που θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιµα στην διδασκαλία της 

µουσικής αγωγής. Προγράµµατα εύχρηστα που δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης και 

στα οποία µπορούν γρήγορα να ανταποκριθούν οι µαθητές: 

α) Λογισµικά µουσικών εγκυκλοπαιδειών µε διαδραστικές εφαρµογές που προσελκύουν 

τον µαθητή σε βιωµατική επαφή µε µουσικά είδη, όργανα, στοιχεία µουσικής αγωγής 

(ρυθµική αγωγή, µελωδία, ηχοχρώµατα, µουσική ανάγνωση κ.τ.λ.). Μια τέτοια σειρά στην 

ελληνική αγορά είναι οι µουσικοί τόµοι της KID-ePEDIA  των εκδόσεων 4Π (Τόµοι: 18. Ροκ 

και Τζαζ, 25. Τα µυστικά της µουσικής, 26. Μουσικά όργανα, 33. Κλασσική µουσική, 34. Ιστορία της 

µουσικής, 35. Ελληνική µουσική, 40. Μουσικές του πλανήτη). 

β) Λογισµικά ρυθµικής ενορχήστρωσης (drum machines, drum beat loop), µε τα οποία ο 

µαθητής µπορεί εύκολα χωρίς γνώσεις µουσικής σηµειογραφίας να συνθέσει ρυθµικά τη δική 

του µουσική (π.χ. Acoustica: Beatcraft Drum Machine). Η σύνθεση γίνεται µε τη χρήση απλών 

σχηµάτων (bars) που υποκαθιστούν τα κλασικά σύµβολα φθογγόσηµων και παρέχεται η 

δυνατότητα ενορχήστρωσης ενός ή περισσότερων µουσικών σχηµάτων (rhythm loops), µε 

ποικίλα κρουστά µουσικά όργανα.  
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Συµπεράσµατα 

Αγαπητοί συνάδελφοι το παρόν άρθρο µπορεί να αποτελέσει την αφορµή να εξελιχθούµε 

όλοι µας τεχνολογικά και να συνειδητοποιήσουµε ότι η µουσική τεχνολογία µπορεί να µας 

φανεί πολύτιµη στη δουλειά µας, αρκεί να έχουµε τη διάθεση να την γνωρίσουµε και να την 

προσαρµόσουµε στις εκπαιδευτικές µας ανάγκες.  

Μόνο η έλλειψη εµπιστοσύνης στις ικανότητές µας µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην 

επαφή µας µε την µουσική τεχνολογία και ακουστική (Harlen et al., 1995). Η συγκεκριµένη 

πρόταση στηρίζεται στις ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού µουσικής για ένα ευέλικτο 

προηγµένο σύστηµα εξοπλισµού, που προσφέρουν σε ευρεία γκάµα στις µέρες µας η µουσική 

τεχνολογία και η πληροφορική, προσαρµοσµένο για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.  

Είναι βέβαια ένα υλικό που απαιτεί για τη χρήση του µία στοιχειώδη τουλάχιστον 

εµπειρική επαφή και γνώση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες, η οποία όµως µπορεί εύκολα να 

αποκτηθεί µε παρατήρηση και έρευνα µέσα από το διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για 

την απόκτηση αυτής της εµπειρίας δεν αποτελεί αξεπέραστο εµπόδιο. γίνει σταδιακά. Τα 

αποτελέσµατα της χρήσης του τόσο στην βελτίωση των συνθηκών επιτέλε  

Επίσης και το κόστος που πρέπει να χρεωθεί ο εκπαιδευτικός για την απόκτηση του 

εξοπλισµού, δεν είναι απαγορευτικό (έστω κι αν περνάµε δύσκολες µέρες). Άλλωστε η 

διαµόρφωσή του µπορεί να σης της εκπαιδευτικής µας πρακτικής, όσο και στην αναβάθµιση 

της µαθησιακής διαδικασίας, δεν µπορεί παρά να είναι θετικά και να προσδίδουν την 

απαραίτητη δυναµική για να παραµένουµε σύγχρονοι, επιµορφωµένοι και ενεργητικοί 

εκπαιδευτικοί. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ηθική θεµελίωση του παιδιού ως µια αυτόνοµη διαδικασία υψηλής συνειδητότητας, 

ελευθερίας και ευθύνης, ως δυνατότητα αυτοδιαχείρισης της συµπεριφοράς που κινητοποιεί το 

άτοµο αποτελεί κεντρικό αίτηµα του παιδαγωγικού λόγου και της παιδαγωγικής πράξης, την 

ίδια στιγµή που ο ρόλος της διδασκαλίας των Θρησκευτικών στην Α/θµια Εκπαίδευση 

λειτουργεί ως φίλτρο διαµόρφωσης µιας ετεροκαθοριζόµενης, ετοιµοπαράδοτης και 

αναµφισβήτητης από το δόγµα ηθικής συνείδησης και διαπαιδαγώγησης των µαθητών. Πώς 

διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός λειτουργός, αυτή την αντίφαση ανάµεσα σε δυο αναγκαιότητες, 

από τη µια την υποστήριξη της ελευθερίας και από την άλλη την επιβολή ενός εξαναγκασµού; 

Η προσπάθεια αναζήτησης νοήµατος στο παραπάνω συγκεκριµένο ζήτηµα που 

διαπραγµατευόµαστε, το ορίζει ως ένα πρόβληµα επαγγελµατικής ηθικής αφού εγείρει µια 

συστηµατική ανησυχία και µας βάζει στη διαδικασία να κρίνουµε τι πρέπει να πράξουµε ως 

εκπαιδευτικοί. Μέσα από την ανάλυσή του αναδεικνύονται διαφορετικές πτυχές του 

προκειµένου να εκτιµηθεί το γενικότερό πλαίσιο από όπου πηγάζει, γίνεται επεξεργασία µέσα 

από διαφορετικές θεωρίες και προοπτικές σκέψης για να καταλήξει σε µια όσο το δυνατό πιο 

επεξεργασµένη απόφαση.  

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατική ηθική, θρησκεία, ηθική, κριτική σκέψη  

 

Abstract 

A child’s moral foundation as an autonomous process of high consciousness freedom and 

responsibility, as well as a capacity of discipline in self –conduct which motivates one, is a 

basic request of pedagogic speech and pedagogic action, at the same time when the role of 

Religious Studies in Primary Education function as a shaping filter of a moral consciousness 

and education of students which is not be questioned, fixed and prescribed from the dogma of 

moral consciousness and students' education. How does an educator handle this 

contradiction between these two necessities, meaning, on one hand the support of freedom 

and on the other, the enforcement of a coercion? 

The attempt to find a meaning in the above issue we are dealing with, defines it as a 

problem of professional ethics since it raises a systematic concern and puts us in the process 

of criticizing what we must do as educators. Through its analysis, different points of view are 

highlighted, so as to estimate the general frame from which it derives. It is also being 
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processed through different theories and thought prospects in order to end up in the best 

processed decision possible. 

 

Keywords: Professional ethics, Religion, Morals, critical thinking 

 

”H θρησκευτική συνείδηση είναι κατ΄ εξοχήν αδιάλλακτη 

και αµείλικτη συνείδηση. ∆εν επιτρέπει όχι µόνο την 

αµφιβολία αλλ΄ ούτε και τον έλεγχο. Και δεν συγχωρεί 

εκείνον που έχει άλλην αντίληψη θρησκευτική.(…) 

Σήµερα πολύ λίγοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και εκτιµούν 

τη φιλοσοφικήν αλήθεια ότι η ηθική συνείδηση είναι µία 

αρχή αυτόνοµη. Ο µεγάλος αριθµός πιστεύει στην 

κηδεµονία της θρησκείας επί της ηθικής». 

 Ε. Π. Παπανούτσος 

Μια µελέτη περίπτωσης επαγγελµατικής ηθικής 

Η ηθική θεµελίωση του παιδιού ως µια αυτόνοµη διαδικασία υψηλής συνειδητότητας, 

ελευθερίας και ευθύνης, ως δυνατότητα αυτοδιαχείρισης της συµπεριφοράς που κινητοποιεί 

το άτοµο αποτελεί κεντρικό αίτηµα του παιδαγωγικού λόγου και της παιδαγωγικής πράξης, 

την ίδια στιγµή που ο ρόλος της διδασκαλίας των Θρησκευτικών στην Α/θµια Εκπαίδευση 

λειτουργεί ως φίλτρο διαµόρφωσης µιας ετεροκαθοριζόµενης, ετοιµοπαράδοτης και 

αναµφισβήτητης από το δόγµα ηθικής συνείδησης και διαπαιδαγώγησης των µαθητών.  

Πώς διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός λειτουργός, αυτή την αντίφαση ανάµεσα σε δυο 

αναγκαιότητες, από τη µια την υποστήριξη της ελευθερίας και από την άλλη την επιβολή 

ενός εξαναγκασµού; 

Εµπλοκή της Φιλοσοφίας, Ηθικής και Φιλοσοφίας της Παιδείας ως πλαίσιο του 

ζητήµατος  

Η προσπάθεια αναζήτησης νοήµατος στο παραπάνω συγκεκριµένο ζήτηµα που θα 

διαπραγµατευθούµε στην παρούσα εργασία, το ορίζει ως ένα φιλοσοφικό πρόβληµα αφού 

εγείρει µια συστηµατική ανησυχία και µας βάζει στη διαδικασία να κρίνουµε τι πρέπει να 

πράξουµε ως εκπαιδευτικοί, ποιο δρόµο αναζήτησης πρέπει να ακολουθήσουµε, να το 

βάλουµε στο µικροσκόπιο, να το αναλύσουµε αναδεικνύοντας όσες περισσότερες πτυχές του, 

να εκτιµήσουµε το γενικότερό πλαίσιο από όπου πηγάζει, να το επεξεργαστούµε µέσα από 

διαφορετικές θεωρίες και προοπτικές σκέψης για να φτάσουµε από το δίληµµα µέσω της 

προβληµατοποίησης και όχι αβασάνιστα σε µια όσο το δυνατό πιο επεξεργασµένη απόφαση.  

Tην αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας περιγράφουν πολύ χαρακτηριστικά οι 

Θεοδωροπούλου και Carvalho Dias (In press, σ. 16): «Η διαχείριση του αντιφατικού µέσω της 

ερµηνευτικής αποκατάστασης της διαταραχής καθίσταται αναγκαία· η διαταραχή (εµπόδιο, 

περίσταση, αστάθεια, εξοδική οδός) είναι αυτό καθεαυτό το δίληµµα, στο µέτρο κατά το οποίο 

το δίληµµα συνειδητοποιείται ως το επίκεντρο του προβληµατικού µέσα στην ηθική κατάσταση: 

η διληµµατοποίηση δηµιουργεί βρόγχο µε την προβληµατοποίηση». 
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Και επειδή πρόκειται για ένα ζήτηµα που αναφέρεται σε «τρόπους συµπεριφοράς του 

ανθρώπου, τις διαθέσεις και τις ενέργειές του στις σοβαρές υποθέσεις της ζωής» 

(Παπανούτσος, 1974, σ. 18) εµπεριέχοντας την ευθύνη της σκέψης και της πράξης µας, ως 

εκπαιδευτικοί, αλλά παράλληλα και την ελευθερίας µας να δράσουµε µε τον «πόθο της 

τελειότητας» (Παπανούτσος, ό.π., σ. 18) µπαίνει στο χώρο της Ηθικής φιλοσοφίας. Εκεί 

δηλαδή που εξετάζεται ο κάθε άνθρωπος µε τις διαθέσεις του και τις ενέργειές του, δείχνει το 

ποιόν του χαρακτήρα, της ψυχής του καθώς και την ηθική του ποιότητα. Όντας όµως 

πρόβληµα πράξης και µάλιστα εκπαιδευτικής τόσο σε επίπεδο θεσµού της εκπαίδευσης όσο 

και του φαινοµένου της διδασκαλίας, αποτελεί παράλληλα ζήτηµα της Φιλοσοφίας της 

Παιδείας στο µέτρο που η φιλοσοφία µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης παράγει έναν 

ερµηνευτικό ρόλο.  

Η εκπαίδευση εξάλλου ως θεσµοποιηµένος µηχανισµός παραγωγής και αναπαραγωγής 

γνώσης δεν παύει ρητά ή άρρητα να χρησιµοποιεί τη φιλοσοφία και χωρίς βέβαια να είναι µια 

καθαυτό φιλοσοφική εκπαίδευση δε θα µπορούσε να αποφύγει να είναι φιλοσοφική 

(Θεοδωροπούλου, 2010). Η συνεργασία φιλοσοφίας και εκπαίδευσης ενυπάρχει τόσο στη 

διαµόρφωση των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υποβαστάζονται από 

φιλοσοφικές θεωρίες αλλά και µέσα στους σκοπούς και στόχους της ελληνικής παιδείας ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κουλτούρας αποτελώντας συχνά βάση και κριτήριο για 

πλήθος εκπαιδευτικών επιλογών ιδιαίτερα στις πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης.  

Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός και δηµόσιος υπάλληλος και η επαγγελµατική ηθική 

Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού λειτουργού απολαµβάνει µια σχετική 

αυτονοµία γι’ αυτό που κάνει, συγχρόνως όµως αναλαµβάνει τόσο το ηθικό όσο και το υλικό 

περιεχόµενο των πράξεων αλλά και των λόγων του. Αντίθετα στη δεύτερη ιδιότητά του ως 

δηµόσιος υπάλληλος υπεισέρχονται οι έννοιες της υποταγής και της εξάρτησης, της έλλειψης 

αυτονοµίας και των ιεραρχικών δεσµεύσεων. Ο δηµόσιος υπάλληλος τελεί, εξ ορισµού, σε 

υπηρεσιακή σχέση υποταγής και ιεραρχικής εξάρτησης, γεγονός που τον υποχρεώνει να 

υπακούει στις εντολές και τις οδηγίες των προϊσταµένων του, βάσει των οποίων υποχρεούται 

να ενεργεί χωρίς παρεκκλίσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο οφείλει να διδάσκει µόνον ό,τι και όπως καθορίζει το επίσηµο 

πρόγραµµα (αναλυτικό και ωρολόγιο) και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες των προϊσταµένων 

του. Ακριβέστερη έκανε τη διάκριση των δύο όρων ο υπουργός Παιδείας Π. Ζέππος το 1975 

κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νέου Συντάγµατος, ορίζοντας ότι «ο µεν δηµόσιος 

υπάλληλος εκτελεί εντολάς ενώ ο ασκών το δηµόσιον λειτούργηµα είναι βεβαίως δηµόσιος 

υπάλληλος ο οποίος έχει όµως κάποιαν ανεξαρτησίαν». Αλλά και η αναθεώρηση του 

Συντάγµατος των Ελλήνων πριν λίγα χρόνια βάζει τον εκπαιδευτικό στην ίδια κατάσταση µε 

το προηγούµενο (Σηφάκης, 2003).  

Στο πλαίσιο αυτής της σχετικής ανεξαρτησίας ο εκπαιδευτικός µε αυξηµένη ηθική 

ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης, ικανότητα αυτορρύθµισης και άρτια επαγγελµατική 

υπόσταση µπορεί και αναγνωρίζει και αντιµετωπίζει συχνά στον εργασιακό του χώρο τα 

ζητήµατα επαγγελµατικής ηθικής όπου του δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνοµα 
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από νοµοθεσίες και κοινωνικές νόρµες, µε γνώµονα τη δική του προσωπική ηθική θεµελίωση 

και το προσωπικά διαµορφωµένο ψυχολογικό-παιδαγωγικό του υπόβαθρο αναλαµβάνοντας 

παράλληλα συνειδητά τις συνέπειες των συγκρούσεων που αυτό µπορεί να επιφέρει 

προκειµένου να ασκήσει µε τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες το έργο του.  

Η αντιµετώπιση αυτών των συγκρούσεων ανάµεσα στους κώδικες επαγγελµατικής 

δεοντολογίας και τις εκκλήσεις της προσωπικής τους συνείδησης επιφέρει συχνά µια 

σύγχυση ή ένα δίληµµα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πιέζονται (συνήθως µοναχικά) να 

υπερβούν, διεκδικώντας επειγόντως πρόσβαση σε ένα λόγο και µια πράξη που να έχουν 

νόηµα για τους άλλους (Carvalho Dias, Théodoropoulou, 2009 στο Θεοδωροπούλου & 

Carvalho Dias, In press). 

Η κριτική σκέψη στην υπηρεσία µιας αυτόνοµης ηθικής θεµελίωσης 

Ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης ως κάτι το οποίο πρέπει να κατακτηθεί αποτελεί ένα 

κρίσιµο σηµείο το οποίο εισάγει στην εκπαίδευση η φιλοσοφία της παιδείας, µέσω του λόγου 

της και των θεωριών που επεξεργάζεται, προσπαθώντας να διαµορφώσει τα παιδαγωγικο-

εκπαιδευτικά πράγµατα. 

 Σύµφωνα µε την µπασελαρντιανή οπτική όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο και όλα 

κατασκευάζονται, η προβληµατοποίηση µε την έννοια της απόρριψης της κοινής γνώσης και 

της αναγωγής της σε πρόβληµα (το οποίο οφείλει να συγκροτείται και να ανασυγκροτείται ως 

πρόβληµα) εξασφαλίζει τη δυνατότητα της ανασυγκρότησης της γνώσης από το ίδιο το 

υποκείµενο, εγείροντας νοητικές δραστηριότητες όπως την επανοργάνωση της εµπειρίας ή 

την τροποποίηση πεποιθήσεων και αξιών. 

 Κατά τη διαδικασία αυτή παρεµβάλλονται γνωστικά εµπόδια ή κενά που αναγκάζουν το 

υποκείµενο να επινοήσει δυνατές λύσεις. Κατά κάποιον τρόπο διακόπτουν ή ανατρέπουν τον 

κλειστό, προκαθορισµένο κόσµο της ετοιµοπαράδοτης γνώσης αλλά δίνουν από την άλλη τη 

δυνατότητα πρόσβασης στον ανοιχτό, παραγωγικό κόσµο της δηµιουργικής και κριτικής 

σκέψης. Μια τέτοιου είδους αναστοχαστική σκέψη σύµφωνα µε τον Dewey (1933) 

χειραφετεί το νου µέσα από µια συστηµατική και συνειδητή αντίσταση στα εµπόδια και 

συνδέεται µε την έννοια της έρευνας η οποία παράγει τη γνώση.  

Τα υποκείµενα αποκτούν έτσι «τρεις αλληλεξαρτώµενες ικανότητες: 1: της 

αναστοχαστικής και κριτικής ανάλυσης (συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων νοητικών 

στάσεων, όπως η ανοιχτότητα πνεύµατος, η επιµονή και η θέληση να τίθεται υπό ερώτηση το 

κεκτηµένο, η δέσµευση κ.ο.κ.ε.) 2: της επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων (και δη κρίσεων) 

και 3: της κατανόησης του εαυτού, ως αποτέλεσµα της αυτοανάλυσης µέσα στο πλαίσιο µιας 

διαδικασίας αυτό-εκπαίδευσης» (Θεοδωροπούλου, 2013, σ. 70). 

Η προβληµατοποίηση µε την έννοια της κατασκευής προβλήµατος και όχι µε την έννοια 

του τρόπου επίλυσής του παραπέµπει σε µια ηθική έρευνας όχι απαραίτητα ως αποδόµηση 

του αντικειµένου της αλλά ως γνώση που µεταµορφώνει και ρίχνει φως στο να τίθενται 

συνεχώς εκ νέου τα ζητήµατα. Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης της γνώσης διαµορφώνει τα 

περιεχόµενα, τις µεθόδους, τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης ένας από τους 

οποίους είναι και η ηθική συγκρότηση των µαθητών.  
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Η έννοια ηθική, κυρίως ως αίσθηµα ευθύνης είναι συνυφασµένη µε την έννοια της 

ελευθερίας και αυτό µε τη σειρά του µε την επιδίωξη της τελειότητας (Παπανούτσος, 1974). 

Η ηθική αντιπροσωπεύει δηλαδή την ικανότητα του ανθρώπου να διατυπώνει σωστές κρίσεις 

και συλλογισµούς, να υιοθετεί ενσυνείδητα κανόνες, να θέτει κριτήρια, να διαχειρίζεται 

διλήµµατα, να κάνει επιλογές, να επιχειρηµατολογεί και να υποστηρίζει τη θέση του, να 

χειρίζεται συγκρούσεις και κρίσεις µέσα στις σχέσεις του µε τους άλλους, να µάθει δηλαδή 

να σκέφτεται κάτι που δε µπορεί να αποκτηθεί µέσα από αναγκαστική αποδοχή 

ετεροκαθοριζόµενων ηθικών παραδοχών και κανόνων αλλά µέσα από κριτική επεξεργασία 

τους και ελευθερία επιλογής. 

Κατά συνέπεια και στο χώρο της αγωγής η ηθική διάσταση δε µπορεί παρά να είναι 

συνδεδεµένη µε την έννοια της ευθύνης ως εσωτερικής διαδικασίας αυτοδιαχείρισης της 

συµπεριφοράς του παιδιού µε σκοπό την καλή επικοινωνία και σχέση µε τον εαυτό του και 

τους άλλους. To ζήτηµα είναι βέβαια αν η εκπαίδευση εξυπηρετεί το χτίσιµο των ηθικών 

κανόνων ως αυτόνοµη και κριτική προσωπική διαδικασία επιλογής ή προωθεί µια 

κανονιστική και ετεροκαθοριζόµενη θεµελίωσή τους εφόσον παράλληλα διδάσκει αρχές 

προσπαθώντας να πείσει για την αξία τους.  

Από τη µια δηλαδή οφείλει να διδάξει κανόνες, αξίες, δικαιώµατα και από την άλλη 

οφείλει να διδάξει και τον τρόπο αποστασιοποίησής τους υπερασπιζόµενη το στόχο της 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης προκειµένου να διατυπωθεί, να δηµιουργηθεί από τον ίδιο το 

µαθητή ελεύθερα µια ηθική κρίση που στη συνέχεια θα γίνει ηθική πράξη. Προσπαθεί να 

πετύχει δηλαδή αυτό που κατά τον Καντ ονοµάζεται «έλλογη ελευθερία» (Θεοδωροπούλου, 

2009). Το γεγονός αυτό καθιστά το ρόλο του εκπαιδευτικού κρίσιµο αφού έχει να 

διαχειριστεί τον τρόπο που θα οδηγήσει τον µαθητευόµενο στον τόπο της επιλογής. 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών ως κύριος χώρος της ηθικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη 

ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

Στη σύγχρονη ελληνική πρωτοβάθµια -και όχι µόνο- εκπαίδευση η ηθική αγωγή αποτελεί 

βασικό σκοπό της, δεν υφίσταται ως διακριτή εκπαίδευση (διδασκαλία της δηλαδή µέσα από 

ένα συγκεκριµένο µάθηµα) αλλά σύµφωνα µε το γενικό και ειδικό µέρος των ∆ΕΠΠΣ και 

ΑΠΣ διαχέεται έµµεσα µέσα από τη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων όπου 

προωθούνται αξίες και ηθικές αντιλήψεις που διαµορφώνουν την ολόπλευρη ατοµική 

συγκρότηση των µαθητών και θεωρούνται σηµαντικές για το κοινωνικό σύνολο.  

Αυτό επιτυγχάνεται αυτόµατα και µηχανικά κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, 

επαφίεται στο κριτήριο των εκπαιδευτικών και αντλεί υλικό από την περιρρέουσα 

κουλτούρα, γραπτή και προφορική, και όπως συστηµατοποιείται και κωδικοποιείται µέσα 

από τα διδακτικά βιβλία (Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2009). 

Επιπροσθέτως εκφράζεται από τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης της χώρας µας 

που ορίζονται από το Σύνταγµα (άρθρο 16, §2) ως εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή 

των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Σύµφωνα, εξάλλου, µε τον Ν. 1566/85 (άρθρο 1, §1) για 
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τη «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» ορίζεται ότι 

«Σκοπός της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλλει στην 

ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων 

των µαθητών...µε επιµέρους στόχους που αναφέρονται στην εθνική ταυτότητα, τη θρησκευτική 

συνείδηση, την αγάπη για την ελευθερία και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της 

δηµιουργικότητας».  

Παράλληλα ο κύριος παιδαγωγικός και διδακτικός χώρος για την προώθηση ηθικών 

αξιών στο σχολείο περνά µέσα από το φίλτρο του οµολογιακού µαθήµατος των 

Θρησκευτικών, όπου σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ του µαθήµατος συστηµατικά διδάσκεται το 

ελληνορθόδοξο δόγµα. Έτσι «η θρησκευτική εκπαίδευση των µαθητών, όπως αναγνωρίζεται 

και διεθνώς, συνιστά όρο της ηθικής και πνευµατικής τους ανάπτυξης» την οποία παρέχει το 

σχολείο συµπληρωµατικά µε άλλους θεσµούς όπως η οικογένεια και το σχολείο και συντελεί 

στην ολοκληρωµένη µόρφωσή τους. 

Η χριστιανική ηθική έτσι όπως εκφράζεται µέσα από το µάθηµα των Θρησκευτικών έχει 

έναν καθαρά δογµατικό χαρακτήρα αφού σύµφωνα µε αυτή, µόνο ο Θεός και η θεία Βούληση 

και Πρόνοια είναι η βέβαιη εγγύηση όλων των αξιών, εποµένως και των ηθικών, κάτι που δεν 

επιδέχεται καµιά κριτική επεξεργασία ή παρέµβαση. Μέσα από αυτή ενσταλάζονται µεθοδικά 

προκαθορισµένες αξίες και κανόνες παρόλο που στους γενικούς σκοπούς του µαθήµατος 

γίνεται λόγος για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, ελεύθερης έκφρασης και κριτικής 

επεξεργασίας. Ο σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών άλλωστε 

εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης δηλαδή στη διαµόρφωση ελεύθερων και 

υπεύθυνων πολιτών καθώς η διδασκαλία του µαθήµατος συµβάλλει:  

• Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση  

• Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης  

• Στην προβολή της ορθόδοξης πνευµατικότητας ως ατοµικού και συλλογικού βιώµατος  

• Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως µέσου νοηµατοδότησης του κόσµου και της 

ζωής  

• Στην παροχή ευκαιριών στους µαθητές για θρησκευτικό προβληµατισµό και στοχασµό  

• Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων  

• Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισµός στον πολιτισµό και την 

ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης  

• Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του 

πολιτισµού και της πνευµατικής ζωής  

• Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας  

• Στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και των µεγάλων σύγχρονων 

διληµµάτων  

• Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης  

• Στην αξιολόγηση του Χριστιανισµού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων  
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Το ελληνορθόδοξο δόγµα µάλιστα έτσι όπως διαφαίνεται στην διατύπωση των στόχων 

του µαθήµατος, ανά τάξη και µάθηµα, διαπερνά και ευρύτερες διαθεµατικές έννοιες και αξίες 

που καλλιεργούνται στο πλαίσιο της επικρατούσας σχολικής κουλτούρας-µέσα από τη 

διδασκαλία τους στα υπόλοιπα σχολικά µαθήµατα- η οποία µε τη σειρά της διαµορφώνει την 

εύπλαστη ηθική συγκρότηση των µαθητών. 

Αυτή η αδιευκρίνιστη καλλιέργεια της χριστιανικής ηθικής ως κατεξοχήν τύπος ηθικής 

εκπαίδευσης που διαχέεται όπως φαίνεται στους στόχους του µαθήµατος διαθεµατικά και στο 

υπόλοιπο πρόγραµµα του σχολείου εγείρει ακόµα ένα ζήτηµα στο σηµερινό σχολείο όπου η 

πολυπολιτισµικότητα και η συνύπαρξη µαθητών/τριών διαφορετικών δογµάτων και ηθικών 

αντιλήψεων αποτελούν ένα νέο δυναµικό χαρακτηριστικό του. 

 Στο νέο ∆ΕΠΠΣ αξιοποιείται ο νόµος 1566/85 και η διαπαιδαγώγηση την µαθητών µε 

άξονα «τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης» προσδιορίζει το σκοπό της 

ηθικής αγωγής των µαθητών (σύµφωνα και µε το άρθρο 16&2 του συντάγµατος «περί 

αναπτύξεως της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως» και µε το άρθρο 3 περί 

«επικρατούσης θρησκείας») και καθιερώνει την ελληνορθόδοξη παιδεία, ως κύρια αποστολή 

του Κράτους. 

 Το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος καλλιεργούµενο θεσµικά και από άλλα µαθήµατα του 

Αναλυτικού Προγράµµατος όπου γίνονται αναφορές άµεσες ή έµµεσες στην Ορθοδοξία 

περιορίζει µε αυτόν τον τρόπο τη διαµόρφωση ενός διαπολιτισµικού ηθικού στοχασµού µέσα 

από διαφορετικές ηθικές αξίες και αρχές που συγκροτούνται και συγκροτούν διαφορετικούς 

πολιτισµούς και κουλτούρες. Και παρόλο που στο ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνεται η 

ελευθερία και το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης (Σύνταγµα άρθρο: 13 §2) και 

κατά συνέπεια απαγορεύεται ο προσηλυτισµός «το ελληνικό Κράτος, µέσα από τη διδασκαλία 

του οµολογιακού Μαθήµατος της Χριστιανικής Αγωγής, αποτελεί µια εκσυγχρονισµένη 

θεοκρατική πολιτεία, η οποία µέσα ακριβώς από αντιφάσεις προσπαθεί να προσαρµοσθεί στην 

αστική µετανεωτερικότητα» (Μπιτσάκης, 1997 στο Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2009). 

Αγνοείται έτσι το γεγονός της προσπάθειας της ελληνικής κοινωνίας να στηρίξει την 

κοινωνική συνοχή της όχι πια τόσο στη βάση της οµοιοµορφίας των παραδοσιακών 

χαρακτηριστικών της αλλά στη βάση της ισοτιµίας των ετερόµορφων πολιτιστικών 

παραδόσεων που συνυπάρχουν µε αυτά στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Η άποψη 

που αναθέτει στην «κυρίαρχη θρησκεία» να είναι φύλακας του πολιτισµού απενεργοποιώντας 

την παρουσία της διαφορετικότητας την οποία δεν αναγνωρίζει ως συστατικό στοιχείο µιας 

διαπολιτισµικής κοινωνίας είναι το λιγότερο αφελής ως και επικίνδυνη από τη στιγµή που 

αυτός ο αποκλεισµός διαµορφώνει αντίπαλες συλλογικές ταυτότητες που µπορούν να 

οδηγηθούν ακόµα και σε πόλεµο (Βέικος, 1999). 

Η επιβολή τέλος της θρησκευτικής συνείδησης πάνω στην ηθική διαπαιδαγώγηση - στο 

µέτρο που η εκπαιδευτική διαδικασία αναπαρήγαγε την κρατικο-θρησκευτική πολιτική 

ιδεολογία - λειτούργησε πολλές φορές ως ιδεοπολιτική χειραγώγηση τότε που η έννοια του 

εθνικού- ελληνικού ταυτιζόταν µε ο,τιδήποτε συµφωνούσε µε την επίσηµη θρησκεία ενώ ότι 

δε συµφωνούσε µε αυτή έπρεπε να διωχθεί ως αντεθνικό (Καραµούζης, Κράτος, Εκκλησία 
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και Εθνική Ιδεολογία.∆.∆, 2004). «∆εν θα πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι η ταύτιση του 

χριστιανού µε τον Έλληνα εθνικόφρονα και του άθεου µε τον αντεθνικόφρονα, αποτέλεσε 

αφενός µεν κριτήριο κοινωνικής ενσωµάτωσης στη µονοδιάστατη ιδεολογικοπολιτική 

κατασκευή της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας, αφ΄ετέρου κριτήριο πολιτικών διώξεων της 

διαφορετικότητας και των φορέων της» (Καραµούζης, 2008, σ. 46). 

Η θρησκευτική εµπειρία των µαθητών ως κριτική διαδικασία έρευνας και τρόπος 

ηθικής αυτονοµίας 

Το ηθικό πρόβληµα που προκύπτει επιφορτίζει τον εκπαιδευτικό να πάρει θέση µέσα από 

το ρόλο του, συνυπολογίζοντας όλες αυτές τις πτυχές του ζητήµατος και αναζητώντας αν 

είναι δυνατόν ακόµα περισσότερες, να διαχειρισθεί όλες αυτές τις αντιφάσεις και να 

επεξεργασθεί την θρησκευτική και ηθική εµπειρία των µαθητών διακρίνοντας συγκλίσεις και 

αποκλίσεις, θεωρητικά και πρακτικά διακυβεύµατα που έχουν σχέση µε τη σύνδεσή τους 

πέρα από τη στερεότυπη αντίληψη για την ταύτισή τους. 

Η µονοδιάστατη προσέγγιση της θρησκείας στο σύγχρονο δηµόσιο σχολείο που 

πατερναλιστικά και µη κριτικά χειραγωγεί προς όφελος πολιτικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών κυρίαρχων κατασκευών είναι µια πραγµατικότητα που ακυρώνει εκτός από το 

σχολείο και την ίδια την ύπαρξη του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού. Ποτέ δε θα µπορούσε 

ένα φιλελεύθερο και δηµοκρατικό σχολείο να αναπαράγει µονοδιάστατες γνώσεις που θα 

λειτουργούσαν ανασταλτικά στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης όπως άλλωστε 

ρητά εκφράζεται µέσα από τους γενικούς του στόχους. Πολύ πιο επιτακτικά σήµερα στο 

πλαίσιο ενός πολυπολιτισµικού σχολείου που όπως εκφράζεται στους γενικούς στόχους του 

αποδέχεται και σέβεται την πολιτιστική ετερότητα των µαθητών ώστε να ζουν αρµονικά σε 

ένα περιβάλλον πολιτιστικής, εθνικής και γλωσσικής πολυµορφίας. 

Οι ρητοί γενικοί στόχοι του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό, για 

διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, παροχή ευκαιριών στους µαθητές για 

θρησκευτικό προβληµατισµό και στοχασµό, κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών 

παραδοχών, αξιών και στάσεων, επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της 

θρησκευτικότητας, ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης, απαιτούν µια 

αντικειµενική µελέτη της θρησκείας µέσω επιστηµονικής διερεύνησης που δεν αποσκοπεί σε 

κατηχητική διδασκαλία και στη διαµόρφωση µαθητών «πιστών» αλλά σε µια τέτοια 

προσέγγιση του µαθήµατος που µεταδίδει τη θρησκευτική γνώση µε ορθολογικά ελεγχόµενο 

τρόπο (Καραµούζης, ό.π.).  

Τα παιδιά δηλαδή θα πρέπει να διδάσκονται µεθόδους έρευνας -συµπεριλαµβανοµένης 

και της φιλοσοφικής έρευνας- των θρησκευτικών εµπειριών τους στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών ή σε άλλο αντικείµενο ηθικής εκπαίδευσής τους χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 

διαδικασία αυτή τα καθιστά δυσαρεστηµένα µε τις θρησκευτικές τους εµπειρίες ή έξυπνους 

απολογητές της θρησκευτικής τους παράδοσης. 

 Ο στόχος είναι να ζουν µε πληρότητα και δυναµισµό τις θρησκευτικές τους εµπειρίες, 

µέσα από κριτικό προβληµατισµό και αναζήτηση έτσι ώστε να ανακαλύπτουν το δικό τους 

νόηµα και θέση µέσα σε αυτές, να βλέπουν πιο ανοιχτά και άλλα είδη θρησκευτικών 



Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

Τεύχος 1
ο
 – Μάιος 2015 

63 

 

αντιλήψεων και να αποφεύγουν θρησκευτικές εµπειρίες που κρίνουν αρνητικά ή θεωρούν ότι 

δεν έχουν κανένα νόηµα για τα ίδια (Gregory, 2008). 

Μια τέτοια διαδικασία δεν ακυρώνει την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων του µαθήµατος 

όπως απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση, τη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισµός στον πολιτισµό 

και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που 

συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισµού και της πνευµατικής ζωής, αξιολόγηση του 

Χριστιανισµού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων κτλ.  

Απαιτεί όµως παράλληλα µια κριτική θεωρητική προσέγγιση που ενεργοποιεί τη σκέψη 

των µαθητών αλλά και συγκριτική µατιά σε σχέση µε άλλες θρησκείες του κόσµου που κάνει 

δυνατή τη συνύπαρξη µαθητών διαφορετικών πολιτιστικών και θρησκευτικών µορφωµάτων. 

Μια τέτοια θεώρηση προπαντός δίνει έµφαση σε πανανθρώπινες αρχές στις οποίες οφείλουν 

να συµβάλλουν ουσιαστικά όλες οι θρησκείες και οι οποίες ενώνουν τους ανθρώπους και όχι 

σε έννοιες τυφλής θρησκευτικής πίστης που πολλές φορές διχάζουν. «Εκείνος που είναι κατ΄ 

εξοχήν αµείλικτος και ανένδοτος είναι ο θρησκευτικός άνθρωπος. Γι αυτό ο φανατισµός και η 

µισαλλοδοξία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε ζωντανής θρησκευτικής τάξης και 

παράδοσης» (Παπανούτσος, 1974, σ. 140). 

 Στους ρόλους του σχολείου είναι άλλωστε να λειτουργεί εκ του αποτελέσµατος, δηλαδή 

να διευρύνει τον πνευµατικό ορίζοντα, να εξισορροπεί επιρροές αλλά και σε ακραίες 

περιπτώσεις να λειτουργεί ως µηχανισµός απεγκλωβισµού από ολοκληρωτικές νοοτροπίες 

και πρακτικές που µεταδίδουν στα παιδιά απαίδευτοι ή φανατικοί γονείς (Σωτηρέλης, 1998). 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών κατά συνέπεια απαιτεί εκπαιδευτικούς µε διευρυµένους 

πνευµατικούς, παιδαγωγικούς και ηθικούς ορίζοντες που θα είναι διατεθειµένοι να ξεπερνούν 

στο µέτρο που µπορούν έναν στείρο σχολαστικό θεολογικό λόγο που συχνά είναι 

µονοδιάστατος, αδιέξοδος και αποµονωτικός και χωρίς να µένουν εκτεθειµένοι (το πώς 

παραµένει ακόµα ένα ρίσκο) σε όσους θα τους υποδείξουν το αντίθετο, επικαλούµενοι την 

ιδιότητά τους ως εντολοδόχα δηµόσια εκτελεστικά όργανα, να θέτουν συνεχώς 

διεπιστηµονικά κριτικά ερωτήµατα για το πολυδιάστατο θέµα της θρησκείας αφού ως τοµέας 

του ανθρώπινου πολιτισµού δεν µπορεί να αποτελεί εξαίρεση και να µην υπόκεινται όπως και 

οι άλλοι σε µια επιστήµη που οφείλει θέλοντας και µη να µπαίνει σε µια ερευνητική 

διαδικασία (Μπέγζος, 1995). 

 Με αυτόν τον τρόπο βοηθάµε, ως εκπαιδευτικοί, ανθρώπους να είναι περισσότερο 

ηθικοί, να ξέρουν δηλαδή να σκέπτονται αλλά και να πράττουν ηθικά, εάν η σκέψη είναι 

µορφή ελευθερίας έναντι της αναγκαστικής αποδοχής του κανόνα, να συνειδητοποιούν αξίες 

κατασταλάζοντας µέσα από µια διαρκή διαδικασία επιλογών που θεµελιώνουν και 

συγκροτούν σταδιακά την ηθική τους αυτονοµία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα εργασία εξετάζει και απεικονίζει το σύνολο των αιτιών που δύναται να 

προκαλέσουν το φαινόµενο της σχολικής βίας- εκφοβισµού ενάντια των αλλοδαπών µαθητών 

στο σχολικό περιβάλλον. Η εν λόγω απεικόνιση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια  του 

διαγράµµατος Ishikawa (ψαροκόκαλο)
2
. Η σπουδαιότητα της συγκεκριµένης µεθόδου 

απεικόνισης έγκειται στο ότι διευκολύνει τόσο τη µελέτη όσο και την ανάλυση των 

διαφορετικών παραµέτρων που ευθύνονται για την πρόκληση του εν λόγω δυσµενούς 

αποτελέσµατος. Η περαιτέρω ανάλυση των πρωτευόντων αιτιών σε δευτερεύοντα και 

τριτεύοντα, οδηγεί στον εντοπισµό της ουσίας του προβλήµατος και κατά συνέπεια στην 

ανάληψη κατάλληλων βελτιωτικών ενεργειών, ώστε να εκλείψει στο µέλλον το φαινόµενο της 

σχολικής βίας.  

                                                           
1
 ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε στο ΕΑΠ, στα πλαίσια του Προγράμματος Κατάρτισης ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, Πάτρα, 2013 
2
 Εργαλείο ∆ιοίκησης ολικής Ποιότητας (Γιαννιάς ∆ηµήτρης., 2008) 
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Αναλυτικότερα το διάγραµµα Ishikawa, που χρησιµοποιείται, χωρίζεται σε δύο µέρη: από 

τη µία µεριά καταγράφονται τα αίτια, µε τη µορφή τόξων, που οδηγούν στο φαινόµενο της 

σχολικής βίας, ενώ απ’ την άλλη µεριά τοποθετείται το εν λόγω δυσµενές αποτέλεσµα. 

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω επεξεργασία αιτιών – δυσµενούς αποτελέσµατος, 

διατυπώνονται τα συµπεράσµατα σχετικά µε τις βελτιωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν: κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική, διαπολιτισµικός προσανατολισµός, αναλυτικά 

προγράµµατα, τα οποία θα συµβάλλουν στην εξάλειψη του φαινοµένου. 

 Τέλος, διατυπώνονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, που σχετίζονται µε την εξάλειψη της 

σχολικής βίας στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται η σχολική µονάδα. 

                                        

Λέξεις κλειδιά: σχολική βία, αλλοδαποί µαθητές, διάγραµµα Ishikawa 

 

 ABSTRACT 

This current essay examines and illustrates the causes of the phenomenon of school 

violence- intimidation against students with national and cultural diversity in the school 

environment. This illustration is carried out with the help of the Ishikawa diagram. The 

importance of this imaging method is that it facilitates both the study and the analysis of the 

different parameters that are responsible for causing such an adverse effect. Further analysis 

of the primary causes in secondary and more, leads to the identification of the substance of 

the problem and consequently to taking appropriate improvement actions, to eliminate such 

phenomenon of school violence in future.  

More specifically the Ishikawa diagram, which has been used, is divided into two parts: 

on the one side are the causes, with the arc format, leading to the phenomenon of school 

violence, while on the other side the adverse effect is placed. 

As a conclusion of our analysis between causes and adverse effect, we make suggestions 

about the improvement actions which should be adopted: appropriate educational policy, 

intercultural orientation, improved curricula. All these will contribute to decrease the 

prevalence of bullying. 

Finally, we outline the expected results, which are related to the elimination of school 

violence to both school and social environment. 

 

Key words: school violence, students with national and cultural diversity, ishikawa diagram 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναδεικνύεται στη χώρα µας ένα πρόβληµα, το 

οποίο λαµβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Πρόκειται για το φαινόµενο της σχολικής βίας/ 
εκφοβισµού, το οποίο παρουσιάζει µια πολυδιάστατη φύση, τόσο σε ότι αφορά τις αιτίες, όσο 

και τις εκδηλώσεις του. Αναφερόµαστε σε φαινόµενα αντικοινωνικής συµπεριφοράς, τα 

οποία εµπεριέχουν τη βία και τον εκφοβισµό µαθητών, ιδιαίτερα εκείνων µε εθνική και 
πολιτισµική ετερότητα.  

Έτσι η ενασχόληση µε το ζήτηµα της βίας και της επιθετικότητας στο σχολικό 

περιβάλλον προβάλλει αναπόφευκτα ως µια αναγκαιότητα. Αρχικά παρατίθεται η 

εννοιολογική διασαφήνιση των όρων, που συµβάλλει στην καλύτερη εκτίµηση για την 

έκταση του φαινοµένου και την επιτυχή αντιµετώπισή του. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ/ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

 Το φαινόµενο της σχολικής βίας/ εκφοβισµού αποτελεί ένα πεδίο, στο οποίο 

εµπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι, κοινωνιολογικές ή ψυχολογικές 
θεωρήσεις, µε διαφορετικά θεωρητικά, µεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία. Κατά 

συνέπεια υπάρχει δυσκολία στην οριοθέτηση των εννοιών της σχολικής βίας/ εκφοβισµού: 

Εξαρτώνται τόσο από το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο όσο και από τις ιστορικές και 
πολιτικές συνθήκες στα πλαίσια των οποίων εµφανίζονται και χρησιµοποιούνται αλλά και 
τον τόπο ή το χρόνο που συµβαίνουν(Μανιάτης,2010 στο Αρτινοπούλου,2001). Έτσι, 
προσπαθώντας να οριοθετήσουµε την «κανονική» από την παραβατική συµπεριφορά, θα 

ορίζαµε ως αντικανονική τη συµπεριφορά που δεν εντάσσεται στο υπάρχον κάθε φορά 

κοινωνικό πλαίσιο. 

Στη βιβλιογραφία (Χαναθάκου, Κατσιγιάννη & Παπαστυλιανού, 2006) το φαινόµενο της 
σχολικής βίας περιγράφεται µε τον όρο «bullying», συµπεριλαµβάνοντας και τις περιπτώσεις 
του εκφοβισµού, ενώ είναι δύσκολο να αποδοθεί επακριβώς ο όρος στα ελληνικά. Πρόκειται 
για έναν όρο o οποίος αναφέρεται σε πράξεις παραβατικού χαρακτήρα, που τελούνται από 

ανηλίκους εναντίων ανηλίκων και έχουν επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα.  

Η ενασχόληση µε το ζήτηµα της σχολικής βίας/ εκφοβισµού ξεκίνησε κυρίως από τις 
Σκανδιναβικές χώρες, µε πρωτοπόρο τον Olweus. Σύµφωνα µε τον Olweus (1993) ως 
σχολική βία/ παραβατικότητα ορίζεται η έκθεση ενός µαθητή για µεγάλη χρονική διάρκεια σε 
αρνητικές ενέργειες κάποιου συµµαθητή του. Ο Rigby (1996) την ορίζει ως σκληρή και 
επαναλαµβανόµενη καταπίεση, φυσικής ή ψυχολογικής φύσης, από τον ισχυρό προς τον 

ανίσχυρο, χωρίς καµία αιτιολογία. Ο Farrington (1993), συνοψίζει διαφορετικούς ορισµούς 
και διακρίνει ως χαρακτηριστικά στοιχεία της σχολικής βίας/ εκφοβισµού τη φυσική, λεκτική 

ή ψυχολογική επίθεση ή προσβολή, την πρόθεση πρόκλησης φόβου, ανησυχίας ή πόνου στο 

θύµα, την ύπαρξη µιας ανισορροπίας ισχύος, µε το δυνατότερο παιδί να πιέζει το αδύναµο, την 

έλλειψη πρόκλησης από την πλευρά του θύµατος και τέλος την επανάληψη του γεγονότος για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Σύµφωνα µε τους µελετητές της ερευνητικής βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών στην 

Ελλάδα, το φαινόµενο της σχολικής βίας δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια µορφή µε τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι όµως υπαρκτό, έχει αυξητική τάση και χρήζει αντιµετώπισης 



Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας 

68 

 

(Παπαστυλιανού,2002). Το ερευνητικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα εµφανίζεται περίπου στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 και σταδιακά ο ελληνικός επιστηµονικός λόγος 
συµπεριλαµβάνει στη θεµατολογία του το ζήτηµα της σχολικής βίας.  

Οι παράγοντες – αίτια που επηρεάζουν, καθορίζουν και ενεργοποιούν την εµφάνιση των 

φαινοµένων της σχολικής βίας/ εκφοβισµού παρουσιάζουν ένα εύρος και εκτείνονται σε ένα 

φάσµα που περιλαµβάνει τόσο τη συνεχή αστικοποίηση του περιβάλλοντος, τα 

χαρακτηριστικά του σχολείου (µέγεθος, πρόγραµµα σπουδών, σχολικό κλίµα), όσο και της 
οικογένειας, της οµάδας των συνοµηλίκων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

 ΑΙΤΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ/ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

Α) ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ένας σηµαντικός παράγοντας για την εµφάνιση φαινοµένων βίας είναι το αστικό 

περιβάλλον. Η αλλαγή της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας, των προτύπων, των όρων 
συγκρότησης και οργάνωσης των σχέσεων, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα σε ένα 

περιβάλλον που συνεχώς αστικοποιείται, φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση των φαινοµένων της 
σχολικής βίας.  

Β) ΞΕΝΟΦΟΒΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ- ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ξενόφοβες αντιλήψεις και ρατσιστικές στάσεις εµφανίζονται στην ελληνική κοινωνία, 

ως συνέπεια της εισροής µεταναστών και µεταφέρονται στο χώρο του σχολείου (Dimakos & 

Tasiopoulou, 2003). Οφείλονται στην ενεργοποίηση φοβικών αντανακλαστικών στο 

κοινωνικό σώµα, περί αλλοίωσης της εθνοτικής και πολιτισµικής οµοιογένειας (∆ώδος κ.α., 

1996), και οδηγούν στην εµφάνιση φαινοµένων βίας και επιθετικότητας. 

Γ) ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ- ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

Οι µαθητές έρχονται στο σχολείο µε στερεότυπα και προκαταλήψεις που προέρχονται 
είτε από το χώρο της οικογένειας, της οµάδας των συνοµηλίκων είτε των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης3

. Έτσι διαµορφώνουν αρνητικές στάσεις απέναντι στους αλλοδαπούς µαθητές, 
αναπαράγοντας τη στερεοτυπική σκέψη και τις κατηγοριοποιήσεις των ενηλίκων (Μιτίλης, 
1998). 

∆) ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Οι µαθητές µε διαφορετικό εθνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο βιώνουν την καταγωγή και 
την πολιτιστική τους παράδοση ως αιτία στιγµατισµού, επιχειρώντας να ενταχθούν σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα που δε λαµβάνει υπόψη του το ιδιαίτερο πολιτιστικό τους κεφάλαιο. 

Έτσι, η απουσία στοιχείων της εθνοπολιτισµικής τους προέλευσης από το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο οδηγεί σε εσωτερικές συγκρουσιακές καταστάσεις, που επιτείνουν διαχωρισµούς 
µεταξύ του «οικείου» και του «ανοικείου», του «εµείς» και του «αυτοί». ∆ιαµορφώνοντας 
µια ασυµβατότητα ανάµεσα στο πολιτιστικό κεφάλαιο των αλλοδαπών µαθητών και την 

                                                           
3
 Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καθοριστικός, αφού αυτά διαµορφώνουν τη σταδιακή µη συνειδητή εξοικείωση µε τη 

βία. Παρέχουν ένα σενάριο, µια αφήγηση το οποίο σκιαγραφεί τους όρους χρήσης της βίας: πότε επιτρέπεται, 
για ποιους λόγους κλπ. (Young, 2004) 
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κουλτούρα του σχολείου, που οδηγεί στη σχολική αποτυχία. Μ’ αυτό τον τρόπο το σχολείο 

νοµιµοποιεί την κουλτούρα των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων, ασκώντας µια «συµβολική 

βία» (Bourdieu & Passeron, 1977). Για τα παιδιά των µειονοτήτων και των µεταναστών το 

σχολείο, σ’ αυτή την περίπτωση, αποτελεί το χώρο που επιβεβαιώνει την αδυναµία τους να 

µετατρέψουν το πολιτιστικό τους κεφάλαιο σε οικονοµικό και κοινωνικό. 

  

 Απεικόνιση Αιτιών σχολικής βίας/Εκφοβισµού ( δυσµενές αποτέλεσµα) µε διάγραµµα 

ISHIKAWA 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση το σχεδιασµό και τη µελέτη του διαγράµµατος Ishikawa θα µπορούσαµε να 

προβούµε σε ορισµένα Συµπεράσµατα- Προτάσεις, τα οποία θα συνέβαλαν αποφασιστικά 

προς την κατεύθυνση βελτίωσης του δυσµενούς φαινοµένου της σχολικής βίας- εκφοβισµού 

προς τους αλλοδαπούς µαθητές. 

 Η σχολική επιθετικότητα ως κοινωνικό-πολιτισµικό φαινόµενο, προβάλλει την 

αναγκαιότητα µιας στροφής προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και στην ανάγκη 

διαµόρφωσης  προϋποθέσεων σεβασµού απέναντι στη διαφορετικότητα. Θα πρέπει το 

εκπαιδευτικό σύστηµα να διαχειριστεί αυτή την ετερότητα, είτε στο µακροεπίπεδο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και του προγράµµατος σπουδών, είτε στο µικροεπίπεδο της σχολικής 

τάξης και της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων (Μανιάτης, 2010). 

Είναι σαφές τόσο από τα συµπεράσµατα των εµπειρικών ερευνών όσο και από την 

τρέχουσα επικαιρότητα ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να χειριστεί αποτελεσµατικά 

το ζήτηµα της ενσωµάτωσης των αλλοδαπών µαθητών. Η κυρίαρχη αντίληψη που διέπει την 

επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική αντιµετωπίζει την ετερότητα ως πρόβληµα, εξαντλώντας τις 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις στην υιοθέτηση αντισταθµιστικών µέτρων, όπως οι τάξεις 

υποδοχής και τα φροντιστηριακά τµήµατα (∆αµανάκης, 1997,2000). Θεµελιώνεται έτσι η 

παραδοχή περί ελλειµµατικού πολιτισµικού κεφαλαίου των αλλοδαπών µαθητών, οδηγώντας 

στην περιθωριοποίηση τους.  

Η ανάπτυξη µιας εκπαιδευτικής πολιτικής µε διαπολιτισµικό προσανατολισµό, θα 

µπορούσε να θέσει ως στόχο την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων στο επίπεδο της 

ισοτιµίας των ταυτοτήτων- πολιτιστικών πλαισίων. Είναι αναγκαία η ενδυνάµωση της 

ταυτότητας όλων των µαθητών, µέσω της αναγνώρισης του πολιτιστικού τους κεφαλαίου 

(γλώσσας, στοιχείων πολιτισµού) και η συµπερίληψη τους στο σχολικό πρόγραµµα, σχολικά 

εγχειρίδια, παιδαγωγικές πρακτικές, τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. 

Ταυτόχρονα κρίνεται επιτακτική η αποδόµηση των στερεοτύπων- προκαταλήψεων και η 

εγκαθίδρυση στάσεων αποδοχής του «άλλου» µε τη διαµόρφωση ενός δίαυλου επικοινωνίας 

µεταξύ διαφορετικών πλαισίων/ χώρων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η εγκαθίδρυση και 

η ενδυνάµωση µιας λειτουργικής σχέσης µε την τοπική κοινωνία και γενικότερα µια 

συνάντηση οικογενειακού, ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος µε το σχολικό κρίνεται 

επιβεβληµένη (Αρτινοπούλου, 2008).  

Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να βοηθήσει η ανάληψη κατάλληλων 

διαπολιτισµικών προγραµµάτων και δράσεων στο χώρο του σχολείου αλλά και το 

ταυτόχρονο άνοιγµα του προς την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, σε συνεργασία µε  τοπικά 

ΜΜΕ. Έτσι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και γενικότερα των 
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πολιτών για την αναγκαιότητα διαπολιτισµικής συνύπαρξης θα ήταν άµεση. Αυτό θα 

συνέβαλλε αποφασιστικά τόσο στην αλλαγή των προτύπων όσο και στον τρόπο ανάπτυξης 

των κοινωνικών σχέσεων. Οι αυστηροί µονοπολιτισµικοί δεσµοί του κοινωνικού, αστικού 

περιβάλλοντος θα µπορούσαν να αµβλυνθούν, αλλάζοντας την κοινωνικοποιητική διαδικασία 

προς όφελος των αλλοδαπών µαθητών και µελλοντικών πολιτών της. 

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Αφοµοίωση 

θετικών προτύπων και αναπαραστάσεων του «ξένου», αντιµετώπιση φοβικών 

αντανακλαστικών, εξοικείωση µε τον πολιτισµό- παραδόσεις των µεταναστευτικών οµάδων 

της χώρας µας και αρµονική συνύπαρξη. 
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Η κοινωνική και πολιτιστική δράση της Εκκλησίας από την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) µέχρι και την έναρξη της 

ελληνικής επανάστασης (1821) 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να προσεγγίσει τη δράση της Εκκλησίας από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης µέχρι και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Αρχικά θα αναφερθούµε 

στον κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο αυτή, δίνοντας έµφαση στις δικαιοδοσίες που 

της δόθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή του ρόλου του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου, αλλά και της Πατριαρχικής Σχολής. Παράλληλα, θα αναφερθούµε στον τρόπο 

οργάνωσης των κοινοτήτων. Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε την πολιτιστική δράση της 

Εκκλησίας κυρίως δε µε τους τοµείς της παιδείας και της τέχνης. Για το λόγο αυτό, θα γίνει 

αναφορά στους δασκάλους του γένους αλλά και στη συνεισφορά των µοναστηριών. 

Λέξεις κλειδιά : Εθναρχία, Πατριαρχική Σχολή, δάσκαλοι του γένους, µοναστήρια. 

Abstract 

The aim of this work is to approach the efforts of the Church from the fall of Constantinople 

until the beginning of the Greek revolution. Firstly we will point out the social role of the 

Church in this period, emphasizing in the jurisdictions that were given to her. In this context 

there will be a brief description of the role of the Ecumenical Patriarchate and the 

Patriarchal School. Additionally, we will refer to the way that communities were organized. 
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Then we will deal with the cultural action of the Church especially in the fields of culture and 

art. For this reason, we will refer to the teachers of the nation and the contribution of the 

monasteries. 

Key words : Ethnarchy, Patriarchal School, Teachers of the nation, monasteries. 

Εισαγωγή 

Το Βυζάντιο, ως Νέα Ρώµη, αποτέλεσε κοµβικό σταθµό της παγκόσµιας ιστορίας, καθώς 

µε τη λάµψη του στόλισε όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Το πλήγµα όµως, που δέχτηκε η 

βυζαντινή αυτοκρατορία το 1204 από τους Φράγκους, τη λάβωσε ανεπανόρθωτα. Οι 

εσωτερικές διαµάχες, τα οικονοµικά προβλήµατα και η αµυντική πολιτική, την οποία 

ακολούθησε απέναντι στους εχθρούς, µετά την πρώτη αυτή άλωση, συνηγόρησαν στο να 

επισπευτεί η παρακµή της. Κυρίαρχο ρόλο όµως στο τέλος της θα έπαιζε µια νέα ανερχόµενη 

δύναµη, η οποία έµελλε να εδραιωθεί ως η νέα αυτοκρατορία.   

Ο νέος αυτός κίνδυνος δεν ήταν άλλος από τους Οθωµανούς. Οι Οθωµανοί µε αρχηγό 

τους τον Οσµάν κατέλυσαν το σελτζουκικό κράτος και άρχισαν να εξαπλώνουν την 

κυριαρχία τους στα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Μεταλληνός, 2001). Η βυζαντινή 

αυτοκρατορία αδυνατώντας να ξεπεράσει τα εσωτερικά προβλήµατα και να ανασυσταθεί, 

άρχισε να χάνει τα εδάφη της. Σταδιακά περιορίστηκε στην πόλη της Κωνσταντινούπολης, 

στις παράκτιες πόλεις κατά µήκος της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου, στα νησιά 

Ίµβρο και Τένεδο και στο µεγαλύτερο µέρος του ∆εσποτάτου του Μορέως στην 

Πελοπόννησο (Ράνσιµαν, 1979). Κάποια από τα φρούρια της Πελοποννήσου, τα λιµάνια της 

Στερεάς και ορισµένα νησιά βρίσκονταν υπό την κατοχή Ενετών ή Γενουατών.  

Η προέλαση του στρατού των Οθωµανών δεν άφησε στο Βυζάντιο κανένα περιθώριο 

αντίδρασης. Οι υποσχέσεις για βοήθεια από τη ∆ύση δίχασαν λαό και Εκκλησία, καθώς το 

αντάλλαγµα για βοήθεια ήταν η ένωση των δύο Εκκλησιών. Την ίδια ώρα, που στην 

Κωνσταντινούπολη επικρατούσε σύγχυση, ο Μωάµεθ Β΄ ανέβηκε στον οθωµανικό θρόνο. 

Από πολύ νωρίς µάλιστα έδειξε την επιθυµία του (Φραντζής, χ.χ.).4 Το τέλος της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας δεν άργησε. Στις 29 Μαΐου του 1453 η Πόλη έπεσε στα χέρια των Οθωµανών. 

Η πτώση όµως της Βασιλεύουσας δεν έφερε τον ολοκληρωτικό θάνατό της. Η Εκκλησία 

κράτησε άθικτο το φως του Βυζαντίου, στηρίζοντας τους υπόδουλους χριστιανούς σε όλους 

τους τοµείς της ζωής τους. Η θέση και ο ρόλος τον οποίο κατείχε η Εκκλησία, τόσο τα πρώτα 

χρόνια µετά την άλωση όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας µέχρι τα 

πρώτα σκιρτήµατα της επανάστασης του 1821, υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση της 

παράδοσης και του πολιτισµού των ελληνικών κοινοτήτων.  

                                                           
4
«Βλέποντας και ακούγοντας ο αµηράς Μωάµεθ τους περιφανείς πολέµους και νίκες του πατέρα του καθώς και 
των άλλων τρισκατάρατων προγόνων, σκεπτόταν τι να κάνη κι αυτός που να µείνη αξιοµνηµόνευτο. Αυτά 

έχοντας στον νου του συνέλαβε κακό σχέδιο εναντίον µας να αρχίση πόλεµο δηλαδή κατά της Πόλεως. Έλεγε 
καθ’ εαυτόν: «Αν νικήσω την Πόλη έκανα περισσότερα απ’ όλους όσοι προηγήθηκαν γιατί αυτοί επιχείρησαν 

πολλές φορές να επιτεθούν εναντίον της αλλά δεν κατόρθωσαν τίποτε».».  
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Η κοινωνική δράση της Εκκλησίας την περίοδο 1453-1821 

Με την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας η ελπίδα των ορθοδόξων για τη 

διατήρηση της ταυτότητάς τους φάνηκε να µένει µετέωρη. Το Γένος των Ορθοδόξων 

(Ρωµηών) χρειαζόταν κάποιον, ο οποίος θα συνέβαλλε στην προστασία και ανάκαµψή του 

(Μεταλληνός, 2001). Το δύσκολο αυτό ρόλο θα αναλάµβανε η Εκκλησία. 

Ο Μωάµεθ Β΄ γνώριζε πολύ καλά ότι για να ευηµερήσει η Οθωµανική πλέον 

αυτοκρατορία, θα έπρεπε να µεριµνήσει για τους υπόδουλους Ορθοδόξους. Έτσι, µια από τις 

πρώτες ενέργειες του ήταν να καθορίσει τη νέα µορφή διοίκησής τους. Αρχικά χώρισε την 

αυτοκρατορία σε µιλλέτια.
5
 Στη συνέχεια, θέλοντας να ορίσει έναν αρχηγό για τους 

Ορθόδοξους, στράφηκε στην εύρεση ενός ικανού πατριάρχη, καθώς ο πατριαρχικός θρόνος 

είχε µείνει κενός. Ο Πορθητής αποφάσισε ότι ο νέος πατριάρχης θα ήταν ο µοναχός 

Γεννάδιος Γεώργιος Σχολάριος, ο οποίος ήταν σεβαστός από όλους. Ενθρόνισε λοιπόν τον 

πατριάρχη Γεννάδιο, ορίζοντας τις αρµοδιότητες τις οποίες θα είχε ως νέος εθνάρχης 

(Φραντζής, χ.χ.).6 Ο Γεννάδιος ανεβαίνοντας στον πατριαρχικό θρόνο απέκτησε τόσο 

θρησκευτικές όσο και πολιτικές αρµοδιότητες·  χωρίς όµως να απαλλάσσεται από τον έλεγχο 

του σουλτάνου. Οργάνωσε σταδιακά το Ρωµαίικο µιλλέτι γύρω από την Εκκλησία, η οποία 

έγινε το κοινωνικό σώµα του υπόδουλου γένους και ο ίδιος έγινε ο σύνδεσµος ανάµεσα σ’ 

αυτό και στην Πύλη. 

Το πρώτο βήµα για την κοινωνική οργάνωση της Μεγάλης Εκκλησίας ήταν η 

συγκέντρωση των δικαιοδοσιών στο Οικουµενικό Πατριαρχείο. Η Μητέρα Εκκλησία 

αποτελούσε µήτρα προστασίας για όλους. Όταν µάλιστα χρειαζόταν ο Πατριάρχης επέβαλε 

φορολογία τόσο σε κληρικούς όσο και σε λαϊκούς, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

της (Μεταλληνός, χ.χ.). Εκτός όµως από υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν θρησκευτικά 

ζητήµατα, η Εκκλησία µεριµνούσε για καθετί αφορούσε τους υπόδουλους. Για την οµαλή 

λειτουργία της ορθόδοξης κοινωνίας, µεριµνούσε το πατριαρχικό δικαστήριο, το οποίο εκτός 

από πνευµατικές υποθέσεις, όπως οι γάµοι, ασχολούνταν και µε αστικές, αλλά και εµπορικές 

υποθέσεις (Ράνσιµαν, 1979). Στο δικαστήριο απευθύνονταν όλοι οι λαϊκοί του µιλλέτ, αλλά 

και πολλοί Τούρκοι, λόγω του αµερόληπτου χαρακτήρα του.  

                                                           
5Τα µιλλέτια αποτελούσαν στην πραγµατικότητα χωρισµό των υπόδουλων, όχι µε βάση την εθνικότητα αλλά µε 
βάση το θρήσκευµά τους. Υπήρχαν τέσσερα µιλλέτια. Των Τούρκων, των Ρωµηών, των Εβραίων και των 

Αρµενίων. Το Ρωµαίικο µιλλέτι λοιπόν δεν περιελάµβανε µόνο τους Έλληνες, αλλά όλους τους ορθοδόξους της 
αυτοκρατορίας. 
6
«Επίσης διέταξε να κάνουν και πατριάρχη, σύµφωνα µε το τυπικό τους, όπως συνήθιζαν, γιατί ο πατριάρχης 
είχε πεθάνει τότε. Οι αρχιερείς που ήταν εκεί και λίγοι ιερωµένοι και λαϊκοί εξέλεξαν τον σοφώτατο κυρ 

Γεώργιο τον Σχολάριο, που ήταν ακόµα λαϊκός, τον εχειροτόνησαν πατριάρχη και τον ονόµασαν Γεννάδιο. …. 

Ήλθε ο πατριάρχης και ο τύραννος τον δέχτηκε µε µεγάλες τιµές. Είπαν πολλά µεταξύ τους και έδωσε 
αµέτρητες υποσχέσεις στον πατριάρχη. Και όταν έφθασε η ώρα να βγη ο πατριάρχης από το παλάτι, έβγαλε ο 

αµηράς και του έδωσε δώρο την πολύτιµη εκείνη πατερίτσα και τον παρακάλεσε να τη δεχθή. Κατέβηκε 
µάλιστα µε τον πατριάρχη ως κάτω στην αυλή, θέλοντας µη θέλοντας ο πατριάρχης, και τον ανέβασε στο 

στολισµένο άλογο και διέταξε όλους τους άρχοντες της αυλής του να βγουν συνοδεία του πατριάρχου και µ’ 

αυτό τον τρόπο τον συνόδευσαν ως το σεπτό ναό των Αγίων Αποστόλων. … Έδωσε και έγγραφες διαταγές στον 

πατριάρχη µε την βασιλική υπογραφή από κάτω, ώστε να µην  τον ενοχλήση ή του αντιτείνη κανείς, και να είναι 
ασύδοτος, αφορολόγητος και αδιάσειστος από κάθε αντιτιθέµενο και ελεύθερος από φόρους και δωσίµατα αυτός 
και οι κατοπινοί πατριάρχες αιωνίως, καθώς και όλοι οι υποταγµένοι στον πατριάρχη αρχιερείς.».   
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Η οργάνωση όµως του µιλλέτ δεν περιορίζονταν στον Πατριάρχη. Το δίκτυο των 

κληρικών, το οποίο αναπτύχθηκε µε κέντρο την Εκκλησία, ένωσε όλους τους υπόδουλους 

διασώζοντας τόσο τη γλώσσα, όσο και τη θρησκευτική και εθνική παράδοση. Η προσπάθεια 

αυτή ενισχύθηκε όταν ο Μωάµεθ βλέποντας την Πόλη να ερηµώνει, κάλεσε όλους τους 

κατατρεγµένους υπόδουλους να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να διαµένουν σ’ αυτήν. Τότε 

οι ορθόδοξες οικογένειες οι οποίες επέστρεψαν, συσπειρώθηκαν γύρω από το Πατριαρχείο, 

το οποίο είχε µεταφερθεί στη συνοικία Φανάρι. Οι επονοµαζόµενοι Φαναριώτες, επειδή είχαν 

την οικονοµική δυνατότητα, ενίσχυαν το έργο του Πατριαρχείου και της Πατριαρχικής 

Σχολής.   

Εκτός από την προνοµιούχα “γειτονιά” των Φαναριωτών, η Εκκλησία µερίµνησε για την 

ευρύτερη οργάνωση των υπόδουλων, µέσα από το θεσµό των κοινοτήτων. Τα όρια των 

κοινοτήτων συνέπιπταν µε τα όρια του χωριού, το οποίο διοικούνταν από τον πρόκριτο 

(Μεταλληνός, χ.χ.). Σε κάθε κοινότητα ο ναός αποτελούσε το κέντρο της κοινοτικής ζωής, 

καθώς µέσα σ’ αυτόν οι υπόδουλοι ενώνονταν και έπαιρναν δύναµη να συνεχίσουν τον 

αγώνα για την ελευθερία. Στο πλαίσιο των κοινοτήτων αναπτύχθηκαν και οι συντεχνίες, στις 

οποίες συσπειρώνονταν οµάδες εµπόρων από διάφορα επαγγέλµατα, προκειµένου να 

διαφυλάξουν τα συµφέροντά τους. 

Η πολιτιστική δράση της Εκκλησίας την περίοδο 1453-1821 

Μετά από την άλωση πολλοί λόγιοι κατέφυγαν στη ∆ύση, µαθητές του Γενναδίου 

κλείστηκαν στα µοναστήρια, έργα τέχνης και βιβλία καταστράφηκαν και οι υπόδουλοι 

φάνηκε να οδεύουν σε πνευµατικό σκοταδισµό (Βακαλόπουλος, 1976). Μπροστά σ’ αυτή την 

αιωρούµενη απειλή η Εκκλησία όρθωσε ένα προστατευτικό τείχος, ώστε να διαφυλαχτεί η 

πολιτιστική συνέχεια του υπόδουλου ελληνισµού. Με τη συνεισφορά των εκπροσώπων της, 

διαφύλαξε τόσο την παιδεία όσο και τον πολιτισµό, φωτίζοντας το Ρωµαίικο έθνος.7  

Μια από τις πρώτες ενέργειες της Εκκλησίας ως Εθναρχίας, ήταν η διαφύλαξη της 

ελληνικής γλώσσας. Η Εκκλησία εδραίωσε τη χρήση της στην παιδεία, καθώς αυτή ήταν η 

γλώσσα της θρησκευτικής λατρείας και παράδοσης, επιλέγοντας όµως παράλληλα και τη 

χρήση της δηµώδους-λαϊκής γλώσσας στα κηρύγµατα (Μεταλληνός, χ.χ.). Έτσι ακόµη και οι 

λαϊκοί οι οποίοι ήταν αγράµµατοι, µπορούσαν να κατανοήσουν το πνευµατικό νόηµά τους. 

Ένα δεύτερο µεγάλο βήµα της Εκκλησίας στην προσπάθεια ανασύνταξης της παιδείας 

ήταν η ίδρυση της Πατριαρχικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη από τον πατριάρχη 

Γεννάδιο. Πρώτος σχολάρχης της διορίστηκε ο µαθητής του Γενναδίου Ματθαίος 

Καµαριώτης, ο οποίος υπηρετούσε τις ίδιες αρχές µε το δάσκαλό του. Η σπουδαιότητα της 

Σχολής, ενισχύεται από το γεγονός ότι ανάµεσα στους φοιτητές της ήταν νέοι, όχι µόνο από 

ελληνικές αλλά και από χώρες της χερσονήσου του Αίµου, κάποιοι από τους οποίους 

αναδείχτηκαν στη συνέχεια ως πνευµατικοί ή πολιτικοί ηγέτες (Βακαλόπουλος, 1976). Τα 

                                                           
7Μετά την άλωση της Πόλης, οι περισσότεροι λόγιοι και δάσκαλοι που είχαν παραµείνει στην 

τουρκοκρατούµενη περιοχή, ήταν κληρικοί. Αυτοί ανέλαβαν το δύσκολο έργο να κρατήσουν ζωντανή την 

παιδεία, το ορθόδοξο πνεύµα και τη βυζαντινή παράδοση.   
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µαθήµατα τα οποία διδάσκονταν στη Σχολή, φαίνεται πως ήταν η γραµµατική, η φιλοσοφία, 

η ρητορική και η θεολογία του ∆αµασκηνού (Βακαλόπουλος, 1976).   

Εκτός όµως από την πρωτοβουλία του Γεννάδιου να διατηρήσει τη σπίθα της γνώσης 

µέσω της Πατριαρχικής Σχολής, ένας άλλος πατριάρχης ανέλαβε γύρω στα τέλη του 16
ου

 

αιώνα την ανάπτυξη της σχολικής παιδείας, για την πνευµατική αφύπνιση όλου του έθνους. Ο 

σηµαντικός αυτός εθνάρχης ήταν ο πατριάρχης Ιερεµίας Β΄ ο Τρανός. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή 

µε τον Εµµανουήλ Μαργούνιο και τον Γαβριήλ Σεβήρο, οι οποίοι ήταν επίσκοποι στη 

Βενετία και τον προέτρεψαν να χρησιµοποιήσει κληρικούς και κοσµικούς λόγιους, 

προκειµένου να εµπνεύσει τους νέους και να δώσει νέα πνοή στην παιδεία, η οποία 

καταπνίγονταν από τη δουλεία (Βακαλόπουλος, 1976). Εµπνευσµένος ο Ιερεµίας συγκάλεσε 

το 1593 Σύνοδο, στην οποία αποφασίστηκε να φροντίσουν οι ορθόδοξοι µητροπολίτες για 

την ίδρυση σχολείων σε κάθε περιοχή της επικράτειάς τους (Μεταλληνός, χ.χ.).8 Αυτή η 

δυναµική απόφαση ενισχύθηκε εκτός από τους κληρικούς και από ευεργέτες του γένους, οι 

οποίοι τα χρηµατοδοτούσαν. Με έναυσµα την ενέργεια αυτή του πατριάρχη Ιερεµία Β΄, 

αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη, στην ηπειρωτική 

Ελλάδα και στα νησιά. Σηµαντικά µάλιστα πολιτιστικά κέντρα αναδείχτηκαν η Θεσσαλονίκη, 

η Αθήνα, τα Ιωάννινα και η Σµύρνη. Παράλληλα όµως µε την ίδρυση σχολείων, το έργο της 

Εκκλησίας συµπλήρωναν οι δάσκαλοι του Γένους. Θα ήταν ελλιπής η αναφορά στη δράση 

της Εκκλησίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αν δεν κάναµε ειδική µνεία έστω στους 

γνωστότερους απ’ αυτούς.  

Ένας από τους σηµαντικότερους δασκάλους του Γένους, υπήρξε ο ιερέας Ευγένιος 

Γιαννούλης ο Αιτωλός, ο οποίος ξεχώρισε για το συγγραφικό του έργο. Ο ίδιος, αφού 

σπούδασε στην Πόλη, επέστρεψε στην περιοχή της Αιτωλίας, όπου ίδρυσε σχολεία, ναούς 

και οικοτροφεία. Παράλληλα αλληλογραφούσε µε πατριάρχες και επισκόπους, δίνοντας 

απλόχερα τις συµβουλές του και τονίζοντας τη χρησιµότητα των σχολείων για την αφύπνιση 

των υπόδουλων (Κούρκουλας, 1971).
9
 Άλλος δάσκαλος του Γένους, ο οποίος θεωρείται ένας 

από τους µεγαλύτερους πνευµατικούς ανθρώπους του ελληνισµού, είναι ο αρχιεπίσκοπος 

Ευγένιος Βούλγαρης. Η επιδεξιότητα και η ευφυΐα του τον ανέδειξαν και ο Πατριάρχης 

Κύριλλος, του ανέθεσε τη διεύθυνση της Αθωνιάδος Σχολής του Αγίου Όρους (Κούρκουλας, 

1971). Τα θεολογικά, φιλοσοφικά και επιστηµονικά του έργα, ενίσχυσαν την πνευµατική 

ανάπτυξη των Ελλήνων και τον πόθο για ελευθερία. Μαθητής του Βούλγαρη και αντάξιος 

συνεχιστής του έργου του, υπήρξε ο Κοσµάς ο Αιτωλός ή Πατροκοσµάς, όπως είναι γνωστός 

στη συνείδηση του γένους. Ο Κοσµάς ο Αιτωλός ανέπτυξε το εθναποστολικό του έργο, για να 

                                                           
8
«Ώρισεν η αγία Σύνοδος έκαστον επίσκοπον εν τη εαυτού παροικοία φροντίδα και δαπάνην την δυναµένην 

ποιείν, ώστε τα θεία και ιερά γράµµατα δύνασθαι διδάσκεσθαι·  βοηθείν δε κατά δύναµιν τοις εθέλουσι 
διδάσκειν και τοις µαθείν προαιρουµένοις, εάν των επιτηδείων χρείαν έχουσιν.».  
9
«…Ηθέλαµεν και εµείς να συνδράµουµε µε κάποιους χριστιανούς φιλαρέτους άµα µικράν τινα σχολήν εις το 

χωρίον της Αιτωλίας προκαθεζώµενον των άλλων Ανατωλικόν λεγόµενον·  και τούτο το εκάµαµεν διά να 

µαθαίνουσι γράµµατα παιδία τινών πατέρων πτωχών, διά να είναι πρώτον εις δόξαν Χριστού και εις υπηρεσίαν 

των µυστηρίων της εκκλησίας και εις βοήθειαν µικράν των χριστιανών.», «Απόσπασµα επιστολής προς τον 

εθνικόν ευεργέτην Μανολάκην Καστοριανόν, µε την οποίαν ο Γιαννούλης τον προτρέπει να ιδρύσει σχολείον 

και εις το Αιτωλικόν». 
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πολεµήσει το σκοτάδι της σκλαβιάς που επικρατούσε στους υπόδουλους. Περιοδεύοντας σε 

όλη την ελληνική επικράτεια προχώρησε στην ίδρυση 210 σχολείων, διαλύοντας έτσι το 

πέπλο της αµάθειας (Κούρκουλας, 1971).
10

 Ταυτόχρονα, µε το κήρυγµά του, θωράκισε τους 

υπόδουλους έναντι του προσηλυτισµού και των εξισλαµισµών από πλευράς Οθωµανών.  

Αδιαµφισβήτητο στήριγµα της Εκκλησίας, για την αφύπνιση του Γένους, αποτέλεσαν και 

τα µοναστήρια. Τα ίδια διέθεταν πολλές φορές νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες και 

αποτελούσαν καταφύγιο για όλους τους διωκόµενους (Χατζηφώτης, 2002). Παράλληλα 

λειτουργούσαν ως πνευµατικά κέντρα. Οι ίδιοι οι µοναχοί αναπλήρωναν το κενό της 

έλλειψης οργανωµένης παιδείας, διδάσκοντας µέσα στους ναούς και δίνοντας κουράγιο στους 

ραγιάδες. Από τη µεγάλη συνεισφορά των µονών πηγάζει και ο θρύλος του κρυφού 

σχολειού.
11

   

Η συνεισφορά όµως των µοναστηριών ήταν εξίσου σηµαντική στο κοµµάτι των τεχνών. 

Σε αυτά αναπτύχθηκαν τέχνες όπως η αγιογραφία, η ξυλογλυπτική, η µουσική και η 

αρχιτεκτονική. Μετά την Άλωση πολλές εκκλησίες και οι τοιχογραφίες τους, άρχισαν να 

καταστρέφονται, είτε λόγω βεβήλωσης, είτε λόγω των καιρικών συνθηκών ή λόγω 

παραµέλησης. Ικανοί λοιπόν Έλληνες οικοδόµοι κλήθηκαν να κτίσουν νέες εκκλησίες, 

χρησιµοποιώντας νέους ρυθµούς όπως ο αγιορείτικος ή η καµαροσκεπής βασιλική και 

αποκλίνοντας από τη βυζαντινή αρχιτεκτονική (Βακαλόπουλος, 1976). Όσον αφορά την 

αγιογραφία ακολουθήθηκε η λεγόµενη τεχνική της φορητής εικόνας, η οποία απέπνεε το 

συντηρητισµό των ανθενωτικών (Βακαλόπουλος, 1976). Με την έξαρση αυτή του 

συντηρητισµού στη ζωγραφική, εργαστήρια ανοίγουν σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, ο 

Μυστράς αλλά και η Κρήτη, οι οποίες αποτελούν νέες κοιτίδες πολιτισµού. Παράλληλα, η 

αυξανόµενη ζήτηση από παραγγελίες των µοναστηριών οδήγησε στην ακµή της 

ξυλογλυπτικής. Στον Χάνδακα της Κρήτης σκαλίζονται για τις εκκλησίες, τέµπλα, σταυροί, 

κηροπήγια και φανάρια (Βακαλόπουλος, 1976). Τέλος µέσω των µοναστηριών διασώθηκαν 

πλήθος µουσικών χειρογράφων της βυζαντινής µουσικής. ∆ε θα µπορούσαµε βέβαια να 

παραλείψουµε τη συνεισφορά των µοναστηριών στην τυπογραφεία. Σε τυπογραφείο που 

συστάθηκε στη µονή Μεγίστης Λαύρας στον Άθω, τυπώθηκε το πρώτο βιβλίο το οποίο 

κυκλοφόρησε την περίοδο της Τουρκοκρατίας (Χατζηφώτης, 2002).
12

 Τα µοναστήρια λοιπόν 

ενίσχυσαν τόσο την πολιτιστική ζωή των υπόδουλων, µέσω των τεχνών που αναπτύχθηκαν σ’ 

                                                           
10

«Εγώ, αδελφοί µου χριστιανοί, ως ανάξιος δούλος του Ιησού Χριστού του Θεού ηµών, περιερχόµενος και 
διδάσκων το κατά δύναµιν εις τους χριστιανούς το ιερόν Ευαγγέλιον, ήλθα και εδώ εις την χώραν σας και 
βλέποντας όπου δεν έχετε σχολείον, να διαβάζουν και να µανθάνουν τα παιδιά σας γράµµατα χωρίς πληρωµήν, 

επαρακάλεσα τους χριστιανούς και έδωσαν το κατά δύναµιν και προαίρεσιν διά το σχολείον. Πρέπει όµως και η 

ευγένειά σας να βοηθήτε όλοι οι χριστιανοί το σχολείον σας εξ ιδίων πόνων ή κοινώς από την χώραν ή και από 

τας εκκλησίας δια να λάβετε παρά του Θεού τον µισθόν σας και τιµήν από τους ανθρώπους….», «Μέριµνα διά 

την ίδρυσιν σχολείων προς τους κατοίκους της ∆ρόβιανης». 
11Σε ανάµνηση της συνεισφοράς των µοναστηριών και των µοναχών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, 
σώζονται µέχρι σήµερα στη µονή Φενεού στην Κορινθία και στη µονή Φιλοσόφου στη ∆ηµητσάνα, οι χώροι οι 
οποίοι λειτούργησαν ως κρυφά σχολεία. 
12Το βιβλίο αυτό ήταν  «Εκλογή του Ψαλτηρίου παντός εις τε δοξολογίαν και ευχήν συλλεγείσαν µεν παρά του  

ελλογιµωτάτου ∆ιδασκάλου Κυρίου Νεοφύτου του εξ Εβραίων, αφιερωθείσαν δε των Οσίω Πατρί ηµών 

Αθανασίω των εν τω Άθω.». 
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αυτά, αλλά και την οικονοµική, µέσω των παραγγελιών οι οποίες αναθέτονταν στους τεχνίτες 

της εκάστοτε περιοχής.  

Κατά τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα λόγιοι από τη ∆ύση αρχίζουν να επιστρέφουν στην 

Ελλάδα, µεταφέροντας ιδέες του Ευρωπαϊκού διαφωτισµού, όπως η διάδοση θετικών 

επιστηµών και ο θρησκευτικός φιλελευθερισµός (Μεταλληνός, χ.χ.). Ο κλήρος προκειµένου 

να προστατέψει τη ρωµαίικη παράδοση πρόβαλλε τον νεοελληνικό-εκκλησιαστικό 

διαφωτισµό. Κυρίαρχο κίνηµα αποτέλεσαν οι Κολυβάδες, µοναχοί του Αγίου Όρους, οι 

οποίοι παρουσιάζοντας οµοιότητες µε τους ησυχαστές, προέβαλλαν την αγιοπνευµατική 

εµπειρία έναντι του κοσµικού πνεύµατος των δυτικών (Μεταλληνός, χ.χ.). Παράλληλα µε το 

συγγραφικό τους έργο ανέδειξαν την ορθόδοξη παράδοση. Σηµαντικότεροι εκπρόσωποι 

θεωρούνται ο άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης και ο Αθανάσιος Πάριος. Εξίσου σηµαντικές 

φυσιογνωµίες του νεοελληνικού διαφωτισµού από πλευράς της Εκκλησίας, υπήρξαν ο 

Νικηφόρος Θεοτόκης και ο Άνθιµος Γαζής, οι οποίοι πάλεψαν µέσω του έργου τους κατά της 

αµάθειας και υπέρ της ενίσχυσης του απελευθερωτικού αγώνα.
13

  

Συµπεράσµατα 

 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 σήµανε το τέλος της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας αλλά όχι και το τέλος της βυζαντινής παράδοσης. Ο Μωάµεθ Β΄ στην 

προσπάθειά του να διατηρήσει στην οθωµανική αυτοκρατορία, λίγη από τη λάµψη του 

Βυζαντίου, µερίµνησε για την οργάνωση όλων των υπόδουλων σε µιλλέτια, ανάλογα µε το 

θρήσκευµά τους. Στο πλαίσιο αυτό ανακήρυξε τον Γεννάδιο Σχολάριο ως Πατριάρχη και 

υπεύθυνο του Ρωµαίικου µιλλέτ. Ο Πατριάρχης µε τη συγκέντρωση προνοµίων στο πρόσωπό 

του, οργάνωσε το µιλλέτ γύρω από την Εκκλησία. Το Πατριαρχείο έγινε το κέντρο της ζωής 

των υποδούλων και ο πατριάρχης ο Εθνάρχης αυτών. Με τη συνεισφορά µάλιστα της Ιεράς 

Συνόδου, ο Πατριάρχης ασκούσε τόσο πνευµατικό όσο και κοινωνικό έργο. Για τη διατήρηση 

µάλιστα των παραδόσεων του γένους των ορθοδόξων, οι υπόδουλοι οργανώθηκαν σε 

κοινότητες. Κάθε κοινότητα αποτελούσε και µία Ενορία, η οποία είχε κέντρο το ναό. Στις 

κοινότητες οι υπόδουλοι ανέπτυξαν τις εµπορικές τους δραστηριότητες, αλλά και διατήρησαν 

την πίστη και την ελπίδα της απελευθέρωσης.  

Εκτός όµως από την κοινωνική της δράση, η Μεγάλη Εκκλησία µερίµνησε για την 

πολιτιστική ανάπτυξη. Με την ανέγερση της Πατριαρχικής Σχολής αλλά την ίδρυση 

σχολείων, ενισχύθηκε η αφύπνιση των υποδούλων. Παράλληλα οι δάσκαλοι του γένους µε το 

ιεραποστολικό τους έργο και τα κηρύγµατά τους θωράκισαν το ορθόδοξο γένος. Τέλος η 

συνεισφορά των µοναστηριών στον αγώνα διατήρησης της παράδοσης, θεωρείται 

ανεκτίµητη. Οι µονές οι οποίες λειτουργούσαν τόσο ως καταφύγια των υποδούλων και 

                                                           
13Ο Άνθιµος Γαζής, υπήρξε διευθυντής του περιοδικού «Ερµής ο Λόγιος», µέσα στο οποίο διακεκριµένοι λόγιοι 
της εποχής συνέγραφαν άρθρα τα οποία αφύπνιζαν και προετοίµαζαν τον αγώνα για την ελευθερία. Ο ίδιος 
κατηχούσε και ενέπνεε µε το λόγο του τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας. 
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ταυτόχρονα ως πνευµατικά κέντρα, προωθούσαν τις τέχνες και ενίσχυαν οικονοµικά το 

µιλλέτ. 

Τέλος σηµαντική ήταν η δράση της Εκκλησίας και στο νεοελληνικό διαφωτισµό. 

Σηµαντικές φυσιογνωµίες του κλήρου, ανέδειξαν µε το συγγραφικό τους έργο την ορθόδοξη 

παράδοση και µε τις ιδέες τους ενέπνευσαν το υπόδουλο γένος, τροφοδοτώντας τη δίψα της 

απελευθέρωσης. Έτσι δόθηκε µια σθεναρή απάντηση στο κοσµικό πνεύµα της ∆ύσης.   

Από την περίοδο µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, µέχρι την αυγή της έναρξης της 

επανάστασης, η Εκκλησία ήταν παρούσα σε κάθε ενέργεια των υπόδουλων, ως άγρυπνος 

στυλοβάτης τους. Από τον Πατριάρχη Γεννάδιο, στον Πατροκοσµά, στους χιλιάδες 

ανώνυµους µοναχούς, στους δασκάλους του γένους και τέλος στον Παλαιών Πατρών 

Γερµανό, ο οποίος σήκωσε το λάβαρο της επανάστασης, η Μεγάλη Εκκλησία έλαµψε και 

οδήγησε τους υπόδουλους, προβάλλοντας το σηµαντικότερο όπλο του αγώνα. Το όπλο του 

πνεύµατος, της παιδείας και της ορθόδοξης πίστης, το οποίο αποδείχτηκε λυτρωτικό. 
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Περίληψη 

Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές και 

παγκόσµιες διαστάσεις. Αυτό αναδεικνύουν οι έρευνες µε πιο πρόσφατη την «Ευρωπαϊκή 

Καµπάνια κατά του σχολικού εκφοβισµού» το 2012. Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης είναι να ορίσει επιγραµµατικά το φαινόµενο, να προσδιορίσει τους ρόλους που 

αναλαµβάνουν οι µαθητές σε ένα περιστατικό εκφοβισµού και να αναφέρει τρόπους 

παρέµβασης για τον εκπαιδευτικό, µε βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η διατύπωση ενός 

«Συµβολαίου τιµής– συναντίληψης»  είναι µια διαδικασία που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός, εφόσον φυσικά εφαρµόσει όλες τις τυπικές και νόµιµες διαδικασίες. 

Abstract 

Recent researches, with the most recent being the "European Campaign against bullying" 

in 2012, have shown that the phenomenon of bullying in the school environment has received 

global and alarming dimension during the last years. The aim of the present review is to 

briefly determine what is meant with the term "bullying", to describe the different roles that 

students may take in such a circumstance and to refer to the various ways that teachers could 

use to intervene, based on contemporary literature. The formulation of a "Contract of Honour 

and Common Belief" is a process that teachers can realise after they have followed and 

applied, of course, all typical and legal procedures. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικός Εκφοβισµός (Bullying), Εκφοβιστής ,Συµβόλαιο Τιµής 
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Εισαγωγή 

Η διαταραγµένη συµπεριφορά των µαθητών είναι ένα φαινόµενο που τα 

τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Λόγω της έξαρσης του 

φαινοµένου έχουν γίνει αρκετές έρευνες και προσπάθειες να κατανοηθεί αρχικά αυτή 

η συµπεριφορά και στη συνέχεια να αντιµετωπιστεί. Η διαταραγµένη συµπεριφορά 

εκφράζεται  µε την επιθετικότητα των µαθητών και τον σχολικό εκφοβισµό (η 

διεθνής ορολογία είναι «Bullying»). Παρόλο που δεν καταγράφονται όλα τα 

περιστατικά και δύσκολα µπορούν να καταµετρηθούν, τα ποσοστά είναι άκρως 

απογοητευτικά. Στην Ευρώπη το 2012 ολοκληρώθηκε η «Ευρωπαϊκή Καµπάνια κατά 

του σχολικού εκφοβισµού» (Europe’s Antibullying Campaign) µε τη συµµετοχή του 

«Χαµόγελου του παιδιού» για την Ελλάδα και µόλις το σχολικό έτος 2013-2014 

δηµιουργήθηκε µια συντονισµένη προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία µε τη 

δηµιουργία του «Σχολικού Παρατηρητηρίου Βίας». 

Το φαινόµενο παρουσιάζεται παγκοσµίως και οι συνέπειές του µπορούν να 

επηρεάσουν την σχολική ζωή, την ικανότητα των παιδιών να µάθουν, αλλά και την 

µετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. Σύµφωνα µε την έρευνα του Dieter Walke (2013) οι 

νέοι και οι νέες που βίωσαν σχολικό εκφοβισµό στην παιδική τους ηλικία 

παρουσίαζαν έντονες δυσκολίες στην ενήλικη ζωή τους και συγκεκριµένα 

δυσκολεύονταν να µείνουν σε µια εργασία, παρουσίαζαν περισσότερα προβλήµατα 

υγείας σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους, και σύναπταν χαλαρές κοινωνικές 

σχέσεις. 

Το φαινόµενο αυτό χωρίζει τους µαθητές σε τρείς βασικές κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία είναι οι Εκφοβιστές (Kids who Bully), που είναι αυτοί που ασκούν 

τη βία και πιστεύουν ότι όλα λύνονται µέσω αυτής. Στη δεύτερη είναι τα Θύµατα 

(Kids who are Bullied), τα οποία δυσκολεύονται να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. 

Στην τρίτη κατηγορία είναι οι Παρατηρητές, βλέπουν την βία των συµµαθητών τους 

αλλά δεν συµµετέχουν και παραµένουν «παρατηρητές». Συνήθως δεν µεταφέρουν 

αυτά που είδαν στους καθηγητές τους ή σε άλλους ενήλικες. Υπάρχει βέβαια και µια 

τέταρτη υποκατηγορία, που ένας µαθητής είναι ταυτόχρονα και θύτης και θύµα, 

δηλαδή απειλείται και εκφοβίζεται από κάποιους συµµαθητές του και αυτός 

εκφοβίζει κάποιους άλλους, συνεχίζοντας και µεταφέροντας αυτή την παραβατική 

συµπεριφορά. 

Στόχος της συγκεκριµένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να απαντήσει στα 

εξής ερωτήµατα: 

• Ποιά είναι τα αίτια της ∆ιαταραγµένης Συµπεριφοράς; 

• Ποιά τα χαρακτηριστικά των εκφοβιστών; 

• Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των θυµάτων; 

• Ποιός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι τρόποι παρέµβασης στο 

∆ηµοτικό Σχολείο; 

 ∆ιαταραγµένη συµπεριφορά & Επιθετικότητα 

Όπως αναφέρει ο Στασινός (2013) τα περισσότερα παιδιά µε προβληµατική 

συµπεριφορά παρουσιάζουν συχνά συµπτώµατα επιθετικότητας δηλαδή µια έκδηλη ή 

εξωτερικευµένη παθολογική συµπεριφορά. Μια τέτοια συµπεριφορά που 
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διαµορφώνεται σε τρόπο ζωής εκδηλώνεται συχνά, δηλαδή, συστηµατικά και µε 

ένταση. Ανάµεσα σε άλλα, περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως βίαια χτυπήµατα, 

έντονοι διαπληκτισµοί, συγκρούσεις, πειράγµατα, δυνατές κραυγές, άρνηση για 

συµµόρφωση σε οδηγίες, κλάµατα, τάση για πρόκληση καταστροφών ή ζηµιών, 

βανδαλισµοί, εκφοβιστική συµπεριφορά, παρενόχληση συνοµηλίκων, ξεσπάσµατα 

οργής, κλοπές, αναιδείς αντιδράσεις, συγκινητικότητα, λεκτική ή σωµατική βία, 

ρατσιστική βία κ.α. 

Έννοια του σχολικού εκφοβισµού 

Όπως αντιλαµβανόµαστε από τα παραπάνω ο σχολικός εκφοβισµός και η 

επιθετικότητα είναι µέρος της διαταραγµένης συµπεριφοράς. Ως εκφοβισµό, οι 

ερευνητές αντιλαµβάνονται την σωµατική βία, το κρύψιµο ή τον βανδαλισµό 

προσωπικών αντικειµένων, τις απειλές, την κοινωνική αποµόνωση, την διάδοση 

κουτσοµπολιών, τα παρατσούκλια, τον εκβιασµό για ρατσιστικά σχόλια κ.α.( 

Sampson, 2006 & Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, 2009). 

O Olweus (1993) ορίζει το φαινοµένου του Bullying ως τη συµπεριφορά εκείνη 

κατά την οποία ένας µαθητής είναι θύµα εκφοβισµού, όταν εκτίθεται επανειληµµένα 

για ένα χρονικό διάστηµα σε αρνητικές ενέργειες που εκτελούνται από έναν ή 

περισσότερους µαθητές. Μία ενέργεια θεωρείται αρνητική όταν κάποιος σκόπιµα 

βλάπτει ή επιχειρεί να βλάψει ή να ταλαιπωρήσει κάποιον άλλον. Προσθέτει ότι το 

φαινόµενο του εκφοβισµού είναι µια επιθετική συµπεριφορά, η οποία 

πραγµατοποιείται επαναλαµβανόµενα στη διάρκεια του χρόνου και µέσα σε µια 

διαπροσωπική σχέση που χαρακτηρίζεται από δυσαναλογία εξουσίας. 

Οι Tattum και Tattum (1992) αναφέρουν ότι «ο εκφοβισµός είναι η εκούσια και 

συνειδητή επιθυµία να προκληθεί βλάβη σε κάποιο άτοµο και να του προκαλέσουν 

αισθήµατα πίεσης και στρες, όποιος επιθυµεί να βλάψει κάποιον και έχει συνείδηση 

της βλάβης που επιθυµεί να προκαλέσει χαρακτηρίζεται ως δράστης Bullying». Ο 

ορισµός αυτός ήταν και η πρώτη οδηγία προς τους εκπαιδευτικούς για να 

αναγνωρίζουν τους δράστες. 

Ο Rigby (2008) ορίζει τον εκφοβισµό ως «τη συστηµατική κατάχρηση δύναµης 

στις διαπροσωπικές σχέσεις». Η Rana Sampson (2006) αναφέρει πως ο εκφοβισµός 

έχει δύο χαρακτηριστικά: την µεγάλη διάρκεια και την επανάληψη επιβλαβών 

πράξεων για την υπεροχή του εκφοβιστή. Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό του 

εκφοβισµού είναι ότι εκδηλώνεται σε χώρους χωρίς επίβλεψη από ενηλίκους, π.χ. 

γονείς ή δασκάλους (Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, 2009). 

Κατηγοριοποίηση σχολικού εκφοβισµού 

 Ο σχολικός εκφοβισµός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τον άµεσο και τον έµµεσο. 

Ο άµεσος εκφοβισµός εκφράζεται µέσω σωµατικής ή λεκτικής βίας και 

χρησιµοποιείται κυρίως από τα αγόρια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η επιθετική 

και περιπαικτική συµπεριφορά, η συκοφαντία και γενικότερα η χειραγώγηση των 

φιλικών σχέσεων. Ο σωµατικός εκφοβισµός περιλαµβάνει χτυπήµατα, τσιµπήµατα, 

σπρωξίµατα, ανεπιθύµητα αγγίγµατα και καταστροφή προσωπικών αντικειµένων. 

Ενώ η λεκτική βία όπως αναφέρει ο Στασινός (2013) περιλαµβάνει απειλές, 
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εκφοβισµούς, ειρωνεία, κοροϊδία, συκοφαντία, υβριστικά, υποτιµητικά, ρατσιστικά  

σχόλια, προσβλητικές εκφράσεις, κακόλογα, υποτιµητικό βλέµµα, άκοσµες 

εκφράσεις, σαρκασµούς, έντονη λογοµαχία, ασύστολους χλευασµούς, χρήση 

παρωνυµίων, εξευτελισµό, χειρονοµίες, φασαρία, απότοµες εκφράσεις, αθυροστοµία 

κ.α. Στον έµµεσο εκφοβισµό ανήκουν η διάδοση φηµών, ο αποκλεισµός από 

κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και η ψυχολογική βία. Αυτού του είδους τον 

εκφοβισµό χρησιµοποιούν συνήθως τα κορίτσια- εκφοβιστές και σύµφωνα µε την 

Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, (2009) αυτού του είδους ο εκφοβισµός έχει αναπτυχθεί 

τα τελευταία χρόνια µε την διάδοση της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet. Ο 

ηλεκτρονικός εκφοβισµός (Cyber Bullying) είναι ένα εναλλακτικό είδος λεκτικού 

Bullying. Οι εκφοβιστές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

το κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή και εισέρχονται στα e-mails, στις 

προσωπικές ιστοσελίδες, στα chat-rooms και στο facebook των θυµάτων τους και τα 

παρενοχλούν. Ένα ακόµη είδος εκφοβισµού είναι ο σεξουαλικός εκφοβισµός που 

περιλαµβάνει αγγίγµατα, σεξουαλικά µηνύµατα και παρενόχληση (Αγάθωνος-

Γεωργοπούλου, 2009). 

Κλείνοντας µε τους ορισµούς πρέπει να τονίσουµε, ότι εµπειρικά όλες οι 

διενέξεις των παιδιών µεταξύ τους δεν αποτελούν εκφοβισµό. Όπως συµπεραίνουµε 

από τους ορισµούς που προαναφέραµε, πρέπει να υπάρχει επαναληψιµότητα του 

φαινοµένου και ένας από τους δύο εµπλεκοµένους να ενοχλείται- εκφοβίζεται. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει την κρίση να ξεχωρίσει πότε µια συζήτηση, ίσως και 

έντονη, µεταξύ των µαθητών είναι για µία ειρηνική επίλυση των προβληµάτων τους 

µέσω διαλόγου, και πότε αυτά τα όρια ξεπερνιούνται και η συζήτηση µετατρέπεται σε 

εκφοβισµό.  

Αιτίες ∆ιαταραγµένης Συµπεριφοράς 

Η διαταραγµένη συµπεριφορά οδηγεί στην επιθετικότητα του παιδιού και η 

επιθετικότητα δηµιουργεί την ανάγκη επιβολής του παιδιού στους συµµαθητές του. 

Σε αυτή τη διαδικασία το παιδί που επιβάλλεται χαρακτηρίζεται ως θύτης ή 

εκφοβιστής, ενώ το παιδί που του επιβάλλονται χαρακτηρίζεται ως θύµα ή 

εκφοβιζόµενος.  

 Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε τις αιτίες που οδηγούν ένα παιδί στο να 

µπει σε αυτή τη διαδικασία και να γίνει εκφοβιστής. Σύµφωνα µε τον Lee (2006)  οι 

αιτίες είναι: η επιθυµία για επικράτηση, η επιθυµία για κοινωνικό γόητρο, ο τρόπος 

και το περιβάλλον στο οποίο ανατρέφεται το παιδί και ο συνδυασµός όλων των 

παραπάνω. 

Ο Τσιάντης (2008) αναφέρει ότι, σύµφωνα µε µελέτες σχετικά µε τα αίτια του 

σχολικού εκφοβισµού, οι παράγοντες που επιτρέπουν την εµφάνιση του bullying στο 

σχολικό χώρο είναι: 

• Έλλειψη φροντίδας, ενθάρρυνσης, υποστήριξης των παιδιών µέσα στην 

οικογένεια. 

• Έλλειψη ενηµέρωσης και άγνοιας από τη µεριά του περιβάλλοντος του 

παιδιού. 
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• Η εθνικότητα, καθώς παρατηρούνται φαινόµενα ρατσισµού σε άτοµα που 

εκφοβίζονται. 

• Η εφηβεία, ως στάδιο ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από αντιδράσεις, 

εχθρική στάση απέναντι στους άλλους κ.α. 

• Η έµφαση που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όσον αφορά 

στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών έχουν σαν αποτέλεσµα όταν το παιδί 

αποτυγχάνει σε κάποια µαθήµατα, να νιώθει  ανίκανο και ανεπαρκές και έτσι 

να διαµορφώνει αρνητική ταυτότητα και να οδηγείται σε συµµορίες, βίαιες 

συµπεριφορές και εκδηλώσεις επιθετικότητας απέναντι σε παιδιά µε υψηλές 

σχολικές επιδόσεις. 

• Η µη συµµετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, η έλλειψη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων για την εκτόνωση του άγχους. 

• Το φύλο, αφού συνήθως οι εκφοβιστές είναι αγόρια. 

Χαρακτηριστικά των εκφοβιστών 

Σύµφωνα µε τον Olweus (1994) oι δράστες του σχολικού εκφοβισµού στις 

περισσότερες µελέτες αναφέρονται ως επιθετικοί, σκληροί, µε υψηλή αυτοπεποίθηση, 

παρορµητικοί, χωρίς αισθήµατα συµπόνιας και ενσυναίσθησης προς τα θύµατά τους, 

ενώ οι σχολικές τους επιδόσεις είναι συνήθως χαµηλές. ∆ίνουν έµφαση στη µυϊκή 

δύναµη που διαθέτουν, καθώς και στην αποδοχή τους ως ιδιαίτερα δηµοφιλή άτοµα 

µεταξύ των συµµαθητών τους (Τσιάντης, 2012). Έχουν έντονα προβλήµατα 

συµπεριφοράς, αδυνατούν να συνεργαστούν µε τους συνοµηλίκους τους και έχουν 

νευρικότητα και υπερδραστηριότητα  στις σχέσεις τους (Wolke D., Woods S. Woods 

S., Bloomfield L. and Karstadt L, 2000). 

 ∆εν έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των 

θυµάτων και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Rigby (2008) «δεν έχουν κανένα 

συναισθηµατικό ενδιαφέρον για τους άλλους». Οι Menesini E, et al (2003) 

αναφέρουν πως δεν αντιλαµβάνονται τις έννοιες του δικαίου, της σωστής 

συµπεριφοράς και δεν έχουν αισθήµατα ντροπής και προσωπικής ευθύνης.  

Σύµφωνα µε τον Κυριακίδη (2007) είναι σηµαντικό να εστιάσουµε στους λόγους 

που οδηγούν ένα παιδί στην υιοθέτηση µια επιθετικής- εκφοβιστικής συµπεριφοράς, 

όχι µόνο για να προστατέψουµε τα θύµατά του, αλλά και γιατί το ίδιο είναι άτοµο που 

χρήζει προστασίας και φροντίδας. Συχνά είναι θύµα βίαιων συµπεριφορών ή 

παραµέλησης, κυρίως από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά των θυµάτων εκφοβισµού 

Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που εξ’ ορισµού να 

θεωρείται υπεύθυνο για τη θυµατοποίηση ορισµένων µαθητών, παρόλα αυτά έχει 

παρατηρηθεί ότι ορισµένα γνωρίσµατα στη προσωπικότητα κάποιων µαθητών 

φαίνεται να ευνοούν τη θυµατοποίησή τους.  

Κάποια παιδιά, λοιπόν, γίνονται θύµατα ενδεχοµένως γιατί παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά τα οποία προσελκύουν την προσοχή των εκφοβιστών. Είναι παιδιά 

που έχουν λίγους φίλους, είναι κλειστά στον εαυτό τους, φοβούνται εύκολα και 

συνήθως προέρχονται από υπερπροστατευτικές οικογένειες. 
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Όπως αναφέρει ο Στασινός (2013) το θύµα φέρεται να διακατέχεται από 

περισσότερο άγχος και να αισθάνεται µεγαλύτερη ανασφάλεια σε σύγκριση µε τα 

άλλα παιδιά. Επιπλέον, είναι προσεκτικό, ευαίσθητο, ήσυχο, χωρίς επιθετική 

συµπεριφορά και µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Τα αγόρια-θύµατα εκφοβιστικής 

συµπεριφοράς είναι πιθανό να είναι πιο ανίσχυρα στη φυσική τους κατάσταση σε 

σύγκριση µε τα αγόρια-θύτες. 

Σύµφωνα µε τον Prisnstein (2001) όπως αναφέρει ο Στασινός (2013) όλα τα 

θύµατα δεν έχουν έναν καλό φίλο στην τάξη. Η στήριξη ενός στενού φίλου µπορεί να 

λειτουργήσει ως ασπίδα στις παρενέργειες της θυµατοποίησης τους. Τα θύµατα 

βιώνουν ποικιλία αρνητικών συναισθηµάτων και ιδιαίτερα κατάθλιψης και 

αποµόνωσης (Hawker & Boulton, 2000). Σύµφωνα µε τον Olweus (1994), µερικά από 

τα θύµατα έχουν πολύ χαµηλή αυτοεκτίµηση, στα όρια της αυτοκτονίας. 

Οι Batsche & Knoff (1994) υποστηρίζουν πως το βασικό χαρακτηριστικό των 

θυµάτων συνδέεται µε το σωµατότυπό τους. Έτσι, είναι συνήθως µικρόσωµα και 

αδύναµα σε σχέση µε τους εκφοβιστές τους.  

Τρόποι Παρέµβασης 

Οι αρµόδιοι που θα πρέπει να ενδιαφερθούν για το φαινόµενο του Bullying στην 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι πολλοί: η Πολιτεία, η Ελληνική Αστυνοµία, οι 

∆ήµοι, τα ΜΜΕ, το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον κ.α. Ωστόσο εµείς θα 

περιοριστούµε στο ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού, που θα πρέπει να 

αναδείξει το πρόβληµα και να αφυπνίσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει συµβουλευτικά προς πολλές 

κατευθύνσεις: προς τον µαθητή, προς το σύνολο των µαθητών/τριών της τάξης και 

προς τους γονείς. Το γεγονός αυτό καθιστά  δύσκολο το έργο του.  

Συγκεκριµένα,ο εκπαιδευτικός  πρέπει: 

• Να ενηµερωθεί για το φαινόµενο έτσι ώστε να µπορεί να αναπτύξει 

προγράµµατα αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού. Υπάρχουν πολύ 

ενδιαφέρουσες έρευνες, όπως το διακρατικό πρόγραµµα «∆άφνη» (Τσιάντης και 

άλλοι, 2012) που ο εκπαιδευτικός µπορεί να αντλήσει πολλά στοιχεία για δράσεις. 

Πρόσθετες πληροφορίες µπορεί να βρει από το «Χαµόγελο του Παιδιού» 

(http://www.hamogelo.gr/4-1/909/Sxolikos-ekfobismos) ή από την Ευρωπαϊκή 

καµπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισµού (http://www.e-abc.eu/gr). Επίσης αρκετά 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας έχουν αναπτύξει σειρά διαλέξεων- 

επιµορφώσεις για εκπαιδευτικούς, ακόµα και εξ αποστάσεως (µέσω Τηλεδιάσκεψης), 

όπου οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ενηµερωθούν για ολοκληρωµένες δράσεις, 

παρεµβάσεις και προγράµµατα. 

• Να µην αγνοεί το παιδί όταν του αναφέρει κάποιο περιστατικό, αντιθέτως να 

κάνει άµεση παρατήρηση µετά την αναφορά του περιστατικού και στη συνέχεια να 

συζητούν µε όλους τους µαθητές συµπεριφορές και συµβάντα (Τσιάντης και άλλοι, 

2012)  
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• Να αναπτύξει δραστηριότητες σχετικά µε το φαινόµενο µέσω της συζήτησης, 

ανάγνωσης λογοτεχνικών κειµένων κ.α. 

• Να προστατεύει το παιδί-θύµα, να µην ζητάει εξηγήσεις µπροστά σε άλλους 

για το τι έγινε. 

• Να δηµιουργήσει θετικό κλίµα στο σχολείο. 

• Να έχει γνώση των µηχανισµών της οµάδας. Αυτό θα τον βοηθήσει να 

σχηµατίσει πληρέστερη εικόνα και για το σύνολο της τάξης, αλλά και για την 

ιδιαιτερότητα του κάθε µαθητή ή για το πρόβληµα που τυχόν παρουσιάζει. Μια 

εύχρηστη και αξιόπιστη µέθοδος για την διερεύνηση- διάγνωση των κοινωνικών 

σχέσεων στη σχολική τάξη παρέχει η «κοινωνιοµετρία». Ο εκπαιδευτικός µε τα 

κοινωνιοµετρικά τεστ µπορεί να συλλέξει πληροφορίες για το ρόλο, την κοινωνική 

θέση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε µαθητή στην τάξη (Μπίκος, 

2007). Βέβαια θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σωστά και επιφυλακτικά τα δεδοµένα 

του για να µην οδηγηθεί στην «Αυτοεκπληρούµενη  προφητεία, δηλαδή, σε µια 

στερεότυπη αντίληψη που µπορεί να προκαλέσει µια ανάλογη συµπεριφορά, η οποία  

µε τη σειρά της παγιώνει µια πίστη ή µια αντίληψη» (Hogg & Vaghan 1998, σ.331). 

Την τελευταία διετία έχουν καθοριστεί συγκεκριµένες ηµέρες από το Υπουργείο 

που προσφέρονται για δράσεις στο χώρο του σχολείου για την ευαισθητοποίηση των 

παιδιών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να βρει πληθώρα υλικού στο διαδίκτυο ώστε να 

παρουσιάσει στους µαθητές του. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το υλικό θα 

πρέπει να είναι εγκεκριµένο και ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιµάσει καλά την 

παρουσίαση του και όχι απλά να δείχνει video από το διαδίκτυο. Μεγάλη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στο υλικό ώστε να απευθύνεται στη σωστή ηλικιακή οµάδα (στην 

σωστή τάξη), για παράδειγµα το διαδραστικό video από το «Χαµόγελο του Παιδιού» 

απευθύνεται σε παιδιά από την Ε’ τάξη και µεγαλύτερα. Αυτό το επισηµαίνουµε διότι 

τα παιδιά µπορεί να προβούν σε µίµηση του αρνητικού προτύπου. 

Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να 

οργανώσουν µε συστηµατικό τρόπο την επίβλεψη των µαθητών (εφηµερίες), καθώς η 

παρουσία κάποιου ενήλικα κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων µειώνει σηµαντικά 

τις πιθανότητες εκδήλωσης κάποιας εκφοβιστικής συµπεριφοράς. Μια άλλη τεχνική 

που εµφανίζει επιτυχία είναι η ανάθεση καθηκόντων στους εκφοβιστές την ώρα των 

διαλειµµάτων µε σκοπό να µην έχουν χρόνο για παραβατική συµπεριφορά (Sampson, 

2006). 

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να ενηµερώσουν τους γονείς (άµεσα από την «ενηµέρωση γονέων» ή έµµεσα 

από το «σύλλογο γονέων» ή µε ηµερίδες από ειδικούς) ώστε να παρατηρούν τη 

συµπεριφορά του παιδιού. Με συγκεκριµένες ενδείξεις και σηµάδια να αντιληφθούν 

άµεσα αν το παιδί τους θυµατοποιείται από άλλα παιδιά ή αν δρα ως θύτης και να 

επικοινωνήσουν αµέσως µε το σχολείου ( Γιοβαζολιάς, 2011). Είναι πολύ σηµαντικό 

να κουβεντιάζουν οι γονείς µε τα παιδιά τους έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα 

εµπιστοσύνης, αφού από µόνο του το παιδί µπορεί να µην αναφέρει τίποτα για το 

θέµα του εκφοβισµού.  
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Συµβόλαιο τιµής-συναντίληψης 

Μια παρέµβαση που αναφέρει ο Στασινός (2013) είναι η «∆ιατύπωση 

Συµβολαίου Τιµής – Συναντίληψης» του εκπαιδευτικού µε το µαθητή και τους γονείς 

του. Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι για να είναι νόµιµη και ουσιαστική η όλη διαδικασία 

επιβάλλεται να ακολουθηθούν συγκεκριµένες διαδικασίες. Τα περιστατικά σχολικής 

βίας θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά στο «ηµερολόγιο σχολικής βίας», να 

ενηµερώνονται οι υπεύθυνοι σχολικής βίας και ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής 

µονάδας και αν ένα φαινόµενο επαναλαµβάνεται πρέπει να ενηµερώνεται ο 

υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου από την Περιφέρεια, ο οποίος θα προτείνει τις 

δράσεις που θα αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπισή του. 

Εφόσον τα παραπάνω πραγµατοποιηθούν και είναι σύµφωνοι όλοι, απαιτείται η 

αγαστή συνεργασία µε τους γονείς του παιδιού στο σχολικό χώρο. Η συνεργασία 

αυτή   θα έχει ως στόχο όχι την κατηγορία, ούτε την απολογία, αλλά την ενηµέρωση 

και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αυτό οφείλει να είναι ξεκάθαρο 

και σαφές. Οι γονείς πρέπει να νιώσουν άνετα και να εµπιστευτούν το σχολείο και 

τους εκπαιδευτικούς ώστε από κοινού να αναπτύξουν δράσεις. Αν αυτή η 

εµπιστοσύνη δεν επιτευχθεί τα παρακάτω στάδια θα είναι ανούσια. Η προσπάθεια 

είναι να δηµιουργηθεί ένα «Συµβόλαιο τιµής µεταξύ του παιδιού και των γονιών 

του». Σύµφωνα µε το Στασινό (2013) τα συµβόλαια είναι πολύτιµα γιατί καθιστούν 

αναγκαίο το διάλογο, την διαπραγµάτευση, τον συµβιβασµό, ένα «δούναι και λαβείν» 

µέσα στα πλαίσια της οικογένειας όπου υπάρχουν όροι, προνόµια, αλλά και 

υποχρεώσεις που αν δεν τηρηθούν έχουν ποινές. Ο εκπαιδευτικός είναι ο συνδετικός 

κρίκος (ο διαιτητής) και ο αρχικός συντονιστής αυτής της προσπάθειας. 

 Ένα υποθετικό συµβόλαιο τιµής θα µπορούσε στο πρώτο µέρος να περιλαµβάνει 

«τι θέλουν οι γονείς από το παιδί», στο δεύτερο µέρος τι θέλει «το παιδί από τους 

γονείς», στο τρίτο µέρος να αναφέρει ξεκάθαρα τους όρους- συµφωνίες και τι θα 

συµβεί αν οι όροι παραβιαστούν, καθώς και την επιβράβευση των δύο πλευρών αν οι 

όροι πραγµατοποιηθούν. Τέλος, στο τέταρτο µέρος θα είναι οι υπογραφές των: 

γονιών, παιδιού και του συντονιστή εκπαιδευτικού. Το συµβόλαιο διαµορφώνεται 

από όλους συλλογικά και θα πρέπει συνεχώς να ελέγχεται, δηλαδή αν και κατά πόσο 

εφαρµόζεται. Οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι σαφείς, σταθερές και ρεαλιστικές. Αν 

οι συµµετέχοντες στο συµβόλαιο δεν το τηρούν, θα πρέπει άµεσα να αναθεωρήσουν 

τους στόχους. Η συνεργασία µε το σχολείο θα πρέπει να είναι συνεχής. Ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα (για παράδειγµα ανά δεκαπέντε ηµέρες ή ένα µήνα) θα πρέπει 

όλοι οι συµµετέχοντες να συναντιούνται και να κάνουν αποτίµηση του έργου, αν οι 

κανόνες τηρήθηκαν, αν υπήρξε πρόοδος και ποια θα είναι τα επόµενα βήµατα. Στόχος 

του σχολείου και του εκπαιδευτικού είναι η σταδιακή απεµπλοκή εφόσον το παιδί 

αλλάξει συµπεριφορά και οι οµαλές σχέσεις µε την οικογένειά του αποκατασταθούν. 

Η αποκατάσταση των οµαλών σχέσεων στην οικογένεια, θα έχει άµεσα οφέλη για τη 

συµπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και µέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της 

συνεχής επικοινωνίας σχολείου-δασκάλου-γονέων-παιδιού δηµιουργείται µια 

αµοιβαία εµπιστοσύνη. Αυτό το «άνοιγµα» του σχολείου προς την σύγχρονη 
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οικογένεια εκφράζεται µέσα από το «σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία» ή αλλιώς 

«κοινωνικό σχολείο» σε µια ευρύτερη έννοια.  

Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας 

Οι Πουλόπουλος και Τσιάντης (2000) υποστηρίζουν ότι τα ζητήµατα του 

εκφοβισµού και η αντιµετώπισή τους θα πρέπει να ενταχθούν στο σχολικό 

πρόγραµµα ως µαθήµατα Αγωγής Υγείας, µε τετράδια για τους µαθητές, εγχειρίδια 

για τους εκπαιδευτικούς και υλικό συζήτησης µε τους γονείς. Ενώ η Αρτινοπούλου 

(2001) προτείνει να ενσωµατωθούν στο ωρολόγιο πρόγραµµα, στα ήδη υπάρχοντα 

διδακτικά και γνωστικά αντικείµενα, δράσεις πρόληψης, αναγνώρισης και 

αντιµετώπισης των «συµπτωµάτων» εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισµού. Ο 

Τσιάντης και άλλοι (2012) αναφέρουν ότι χρειάζεται να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα 

υποστήριξης των σχολείων, από υπηρεσίες ειδικών ψυχικής υγείας, που θα 

λειτουργούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών περιφερειών. 

Όπως προαναφέραµε η ίδρυση του «Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής 

Βίας και του Εκφοβισµού» ήταν ένα µεγάλο βήµα προόδου, µια κίνηση που είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την καταγραφή, τη µελέτη και τη διοχέτευση προς 

διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών βίας και εκφοβισµού ο 

εκπαιδευτικός δε νιώθει µόνος, έχει ανά πάσα στιγµή ένα σύµβουλο, έναν συντονιστή 

και έναν συνεργάτη ώστε να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα Bullying. 

Επίλογος 

Το φαινόµενο της ∆ιαταραγµένης Συµπεριφοράς και του Σχολικού Εκφοβισµού 

είναι ένα πρόβληµα υπαρκτό και σοβαρό, το έχουν αναδείξει όλες οι έρευνες που 

έχουν διενεργηθεί. Ο εκπαιδευτικός οφείλει, για να βελτιώσει το εργασιακό του 

περιβάλλον και να βοηθήσει τους µαθητές του, να αναδείξει ο ίδιος το πρόβληµα. Ο 

ίδιος θα γίνει η γέφυρα επικοινωνίας του µαθητή µε την κοινωνία, και θα είναι σε 

θέση να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί οµαλά στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. 

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος και δεν πρέπει να 

περιορίζεται στη στείρα αναπαραγωγή γνώσεων. 
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Περίληψη 
Η διοικητική θεωρία έχει επισταµένως ασχοληθεί µε τα κίνητρα και τις προσδοκίες 

του ανθρώπου σε σχέση µε την εργασία του. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο 

θέµα «Ικανοποίηση από την εργασία». Είναι µικροέρευνα και ο σκοπός της είναι να 

δείξει κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου αισθάνονται ικανοποιηµένοι από την 

εργασία τους. Θα χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο των Everard,k. & Morris, G. 

(1985). Η ικανοποίηση από την εργασία θα αναλυθεί σε έξι (6) βασικές πτυχές της, την 

επιτυχία, την ευθύνη, την αναγνώριση, την ανέλιξη, το αν είναι ενδιαφέρουσα και τέλος 

την προσωπική ανάπτυξη του εργαζοµένου. Στο τέλος θα γίνει σύγκριση των µέσων 

όρων των αποτελεσµάτων µε αυτά που είναι κανόνας για τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα 

ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση τα πορίσµατα των θεωριών της 

∆ιοίκησης. 

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, παρώθηση, ικανοποίηση εργαζοµένου, 

αποτελεσµατικότητα. 

 

Abstract 
Management theories have long dealt with the motives and expectations of man in 

relation to his occupation The present paper is a small scale research focusing on the 

matter of job satisfaction. It aims at finding the extend to which school teachers feel 

satisfied with their job drawing results from a  questionnaire by Everard K. and 

Morris G. (1985). Job satisfaction will be analysed in terms of 6 major factors, 

namely success, responsibility, recognition, advancement, appeal, and finally 

personal growth of the working person. In the end, there will be a comparison of the 

average results to those that prevail within the European realm. All results will be 

analysed in the framework of management theory. 

Keywords:  motives, motivation, job satisfaction, effectiveness. 
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Θεωρίες διοίκησης 

Στον 20
ο
 αιώνα τρεις θεωρίες της ∆ιοίκησης δίνουν τη δική της ερµηνεία η 

καθεµιά για τον άνθρωπο και τη σχέση του µε την εργασία. Συγκεκριµένα η θεωρία 

της Επιστηµονικής ∆ιοίκησης δίνει έµφαση στο αποτέλεσµα µε ταυτόχρονη 

αξιοποίηση του οικονοµικού κινήτρου. Η έµφαση είναι στο αποτέλεσµα. Οι 

δηµιουργικές ικανότητες του ατόµου παραγνωρίζονται. Η Νεοκλασική θεωρία της 

∆ιοίκησης εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις. Στηρίζεται στο άτοµο και αναγνωρίζει 

τις κοινωνικές του ανάγκες. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις ενισχύουν το ηθικό των 

εργαζοµένων. Εδώ η υπηρεσία υφίσταται για το άτοµο και όχι το αντίθετο. Στον 

αντίποδα των δυο προηγούµενων θεωριών διοίκησης είναι η ∆οµική Θεωρία. Στη 

θεωρία αυτή αναγνωρίζεται ότι οι επιδιώξεις της υπηρεσίας πρέπει να προωθηθούν µε 

συστηµατικό τρόπο. Ο σύνθετος άνθρωπος της ∆οµικής Θεωρίας προσπαθεί µέσα 

από την υπηρεσία να ικανοποιήσει τα κίνητρα και τις ανάγκες του.  

Κάθε θεωρία θέτει τον άνθρωπο σε διαφορετική ανθρωπολογική βάση. Η βάση 

της Κλασικής Θεωρίας είναι ο «οικονοµικός άνθρωπος», της Νεοκλασικής ο 

«κοινωνικός » και της ∆οµικής ο «σύνθετος». Η ανθρωπολογική βάση της κάθε 

θεωρίας στηρίζεται σε ξεχωριστή διοικητική φιλοσοφία. 

 Συνοπτικά οι τρεις διαφορετικές µορφές του ανθρώπου στηρίζονται στις εξής 

θεωρίες: 

 1) Θεωρία Χ, Mc Gregor (1960): Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του οκνηρός 

και χρειάζεται εξωτερικά κίνητρα για να ενεργοποιηθεί στην εργασία του. Είναι 

ανίκανος να αυτοπειθαρχήσει  και χρειάζεται εξωτερικό έλεγχο. Οι επιδιώξεις του δεν 

συµπίπτουν µε εκείνες της εργασίας του. 

2) Θεωρία Ψ, Mc Gregor (1960): ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ενεργητικός 

και δραστήριος. Οι επιδιώξεις του συµπίπτουν µε εκείνες της εργασίας του. 

Αναπτύσσει προσωπικά κίνητρα και αυτοπραγµατώνεται µέσα στην υπηρεσία του. 

3) Θεωρία του Maslow (1954): τα κίνητρα του ανθρώπου είναι διάφορα και 

σχηµατίζουν µια διατακτική σειρά: φυσιολογικές ανάγκες, ανάγκη ασφάλειας, 

κοινωνικές ανάγκες, ανάγκη αναγνώρισης και ανάγκη αυτοπραγµάτωσης. 

4) Θεωρία της Ανωριµότητας-Ωριµότητας του Argyris (1957): ο άνθρωπος όταν 

εισέρχεται στο επάγγελµά του είναι ανώριµος. Αναλαµβάνει περιορισµένες 

δραστηριότητες και βρίσκεται σε µια κατάσταση παθητικότητας. Με τον καιρό 

ωριµάζει και καθίσταται ικανός για πλούσια δράση. 

5) Θεωρία των δυο παραγόντων του Herzberg (1966): Στον πρώτο παράγοντα 

εντάσσονται οι καθαρά παρωθητικές δυνάµεις που εξασφαλίζουν στο άτοµο µεγάλη 

ικανοποίηση από την εργασία του ενώ στο δεύτερο παράγοντα εντάσσονται όλες οι 

συνθήκες που πρέπει να συνυπάρξουν µε τις παρωθητικές καταστάσεις προκειµένου 

να αφήσουν το άτοµο ευχαριστηµένο από την εργασία του.  

Σχολική ηγεσία και διοίκηση 

Η σχολική ηγεσία και διοίκηση έχει τις ρίζες της στις τρεις Θεωρίες ∆ιοίκησης. 

Τόσο όµως η Κλασική θεωρία όσο και η Θεωρία των Ανθρωπίνων Σχέσεων 

χαρακτηρίζονται από µονοµέρεια. Όπως γράφει ο Bennis (στο Porter και Lawler, 

1965) «Οι θεωρητικοί της Κλασικής ∆ιοίκησης αναφέρθηκαν στον οργανισµό ως να 
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µην υπάρχουν εργαζόµενοι σ΄ αυτόν, ενώ οι θεωρητικοί της κίνησης των 

Ανθρώπινων Σχέσεων µίλησαν για τους εργαζόµενους ως να µην υπάρχει 

οργανισµός».  Στον αντίποδα των δύο Θεωριών  βρίσκεται η ∆οµική θεωρία η οποία 

προσεγγίζει συνθετικά τη ∆ιοίκηση. 

Το σπέρµα της συνθετικής προσέγγισης στη διοίκηση βρίσκεται στον Αµερικανό 

Chester Barnard (1938). O Barnard εισάγει για πρώτη φορά και αναλύει τις έννοιες 

αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας και ικανοποίηση του εργαζοµένου. Παρουσιάζει 

µια περιεκτική θεωρία για τη συνεργατική συµπεριφορά στους οργανισµούς. Το 

σύστηµα θα είναι αποτελεσµατικό αν προωθεί τον οργανισµικό σκοπό και επαρκές 

αν ικανοποιεί ατοµικά κίνητρα. Η θεωρητική υποδοµή της ∆οµικής θεωρίας 

θεµελιώνεται µε το σχήµα κατηγοριοποίησης των αναγκών του ανθρώπου που 

προτείνει ο Maslow (1954) στο βιβλίο Παρώθηση και προσωπικότητα. Οι ανάγκες 

εντάσσονται σε πέντε κατηγορίες: τις βιολογικές, φυσιολογικές ανάγκες (στέγη, 

διατροφή), τις  ανάγκες ασφάλειας (βεβαιότητα στην εργασία, οικονοµική 

αποζηµίωση), τις κοινωνικές ανάγκες (η τάση του ανήκειν και της αποδοχής στην 

οµάδα), την ανάγκη αναγνώρισης (ως καλού επαγγελµατία και αναγνώριση της 

εργασίας του ατόµου) και ανάγκη αυτοπραγµάτωσης (η προσπάθεια να φτάσει στο 

καλύτερο δυνατόν και να ολοκληρωθεί ως άτοµο). 

Οι πέντε κατηγορίες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δυο κατηγορίες: στις 

ανάγκες κατώτερου επιπέδου (βιολογικές, ασφάλεια) και ανώτερου επιπέδου 

(κοινωνικές, αναγνώριση και αυτοπραγµάτωση). 

Η κλίµακα του Maslow χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην εκπαίδευση. Οι 

Sergiovanni και  Starratt (1971) διαφοροποίησαν την κλίµακα  του Maslow σε δυο 

σηµεία. Αφαίρεσαν τις βιολογικές ανάγκες αφού οι εκπαιδευτικοί εννοείται πως 

έχουν εξασφαλίσει την ανάγκη αυτή λόγω του µισθού τους και πρόσθεσαν µεταξύ 

αναγνώρισης και αυτοπραγµάτωσης την ανάγκη αυτονοµίας. Η ∆οµική θεωρία της 

∆ιοίκησης δίνει έµφαση τόσο στους στόχους της υπηρεσίας όσο και στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Αναγνωρίζεται πως τα κίνητρα των εργαζοµένων είναι διάφορα και πως 

αυτοί µπορούν να φτάσουν στην αυτοπραγµάτωσή τους µόνον αν οι στόχοι της 

εργασίας τους είναι συγχρόνως και δικοί τους. Για τη δηµιουργία ενός 

αποτελεσµατικού σχολείου απαιτείται σχολική ηγεσία που να δίνει ισότιµη έµφαση 

στην πραγµάτωση στόχων τόσο, όσο και στην ικανοποίηση του ανθρώπινου 

παράγοντα.  

 

∆ιαδικασία της έρευνας 

Μέθοδος 

Η έρευνα έγινε µε το ερωτηµατολόγιο των Everard,k. & Morris, G. (1985) (Βλ. 

Παράρτηµα). Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 16 ερωτήσεις οι οποίες ζητούν 

από τον ερωτηθέντα να περιγράψει τα πραγµατικά συναισθήµατά του για την εργασία 

του. Για την κάθε απάντηση υπάρχουν 5 επιλογές και πρέπει να κυκλωθεί η µία. Στο 

τέλος θα γίνει επεξεργασία των απαντήσεων. Θα υπολογιστεί ο µέσος όρος για κάθε 

κατηγορία και το σύνολο των βαθµών. Οι κατηγορίες που ερµηνεύονται  είναι: 
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Επιτυχία, ευθύνη, αναγνώριση, ανέλιξη, ενδιαφέρουσα εργασία και προσωπική 

ανάπτυξη. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούν και τις εξαρτηµένες µεταβλητές του 

ερωτηµατολογίου. Ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών. 

 Από την µικροέρευνα αυτή αναµένεται να φανεί ο βαθµός της ικανοποίησης που 

αισθάνονται από την εργασία τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος. Τούτο είναι πολύ 

σηµαντικό γιατί τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου µπορεί να γίνουν ένα 

σηµαντικό ερέθισµα για συζήτηση και βελτίωση στον εργασιακό χώρο.  

Τα αποτελέσµατα της µικροέρευνας δεν µπορούν να γενικευτούν για όλους τους 

εκπαιδευτικούς επειδή το δείγµα είναι πολύ µικρό. Μπορούν όµως να αποτελέσουν 

ερέθισµα για περαιτέρω έρευνα. 

 

Πληθυσµός και δείγµα 

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς ενός 6/θέσιου ∆ηµοτικού 

Σχολείου σε αγροτική περιοχή. Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου  

ακολούθησε «αυθόρµητη» συζήτηση για την αίσθηση της ικανοποίησης από την 

εργασία ανάµεσα στα µέλη του Συλλόγου. Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις, 

διατυπώθηκαν προσωπικοί προβληµατισµοί, υποβλήθηκαν προτάσεις βελτίωσης.  

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε την εξαγωγή µέσου όρου στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών.           

ΕΥΡ/ΚΕΣ 

ΝΟΡΜΕΣ 1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 3,1  4,5  4,5  4,5  3,2  4,2  

ΕΥΘΥΝΗ 2,0  4,0  4,5  5,0  3,0  3,5  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 2,9  4,6  4,3  4,3  2,6  4,0  

ΑΝΕΛΙΞΗ 3,2  3,0  3,0  3,0  2,0  4,0  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3,6  6,0  5,5  4,7  5,0  5,0  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3,5  4,0  5,0  4,0  6,0  5,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ 51,8  68,6  74,9  70,7  54,7  69,8  

Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας 

Η ανάλυση των δεδοµένων (πίνακας 1) έδειξε κατά κατηγορία: 

Επιτυχία: Ευκαιρίες που έχει ο εργαζόµενος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που 

έχει να συµβάλλει στην προώθηση των στόχων της υπηρεσίας. Περιλαµβάνει επίσης 

τη δυνατότητα να µπουν σε δοκιµαστική εφαρµογή πρωτότυπες ιδέες.Ο µέσος όρος 

των απαντήσεων έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν το αίσθηµα της επιτυχίας στην 

εργασία τους.  

Ευθύνη: Ελευθερία που έχει ο εργαζόµενος να πάρει αποφάσεις και να εφαρµόσει  

το δικό του τρόπο εργασίας. Στην κατηγορία αυτή όλοι είναι πάνω από το Μ.Ο. των 

ευρωπαϊκών νορµών. 
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Αναγνώριση: Έκταση και ποιότητα της ανατροφοδότησης που παρέχεται στον 

εργαζόµενο αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητά του στην εργασία, άσχετα µε το 

αν η αποτελεσµατικότητα αυτή είναι υψηλού ή χαµηλού επιπέδου. Και εδώ οι  

ερωτηθέντες είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. (Μ.Ο. 4,0) 

Ανέλιξη: ∆υνατότητες που παρέχει η εργασία για βελτίωση του στάτους στον 

επαγγελµατικό τοµέα. Εδώ τα αποτελέσµατα  είναι κάτω από το Μ.Ο. των 

ευρωπαϊκών νορµών (Μ.Ο. 3,2). 

 Ενδιαφέρουσα εργασία: Ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ίδια η εργασία, ποικιλία 

που τη διακρίνει και προκλήσεις που έχει και αποδοχή εκ µέρους του εργαζοµένου 

ότι αυτή έχει σηµασία. Όλοι οι ερωτηθέντες αισθάνονται ικανοποίηση από την 

εργασία τους µε Μ.Ο. πολύ πάνω από το Μ.Ο. των ευρωπαϊκών νορµών (Μ.Ο. 3,6)  

Προσωπική ανάπτυξη: Ευκαιρίες που προσφέρει η εργασία για µάθηση και 

περαιτέρω ωρίµαση. Και εδώ τα αποτελέσµατα είναι πάνω από το Μ.Ο. των 

ευρωπαϊκών νορµών (Μ.Ο. 3,5) 

 

.                                                                    

ΕΥΡ/ΚΕΣ 

ΝΟΡΜΕΣ Μ.Ο.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ      3,1  4,2  

ΕΥΘΥΝΗ 2,0  4,0  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 2,9  4,0  

ΑΝΕΛΙΞΗ 3,2  3,0  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3,6  5,2  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3,5  4,8  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ 51,8  67,7  

Πίνακας 2 

Συγκριτικά αποτελέσµατα των Μ.Ο. µε τις ευρωπαϊκές νόρµες.   

 

 Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως οι ερωτηθέντες αισθάνονται ικανοποιηµένοι από την 

εργασία τους σε όλες τις κατηγορίες εκτός από την ανέλιξη που, µε Μ.Ο. 3,0, 

βρίσκεται κάτω από το Μ.Ο. της Ευρώπης (ΜΟ 3,2). 

 

Συµπεράσµατα  

  Ολοκληρώνοντας τη µικροέρευνα οδηγούµαστε σε συµπεράσµατα σχετικά  µε 

την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Όπως έχει λεχθεί τα 

συµπεράσµατα αυτά δεν µπορούν να γενικευτούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

λόγω του πολύ µικρού δείγµατος. Ενδεχοµένως όµως να αποτελούν ένα ερέθισµα για 

συζήτηση, προβληµατισµό και ίσως περαιτέρω έρευνα. 

 Όταν ο εργαζόµενος νιώθει πως είναι αποδεκτός στην εργασία του, πως 

αναγνωρίζεται ως άτοµο και ως εργαζόµενος, πως η διοίκηση εµπιστεύεται τις 
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δυνάµεις του, πως έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει ενεργητικά και όχι παθητικά στο 

µέλλον της δουλειάς του, πως µπορεί να εξελιχτεί ανάλογα µε τα προσόντα του, τότε 

είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος αυτός είναι ευτυχισµένος στην εργασία του. 

Αισθάνεται ικανοποίηση και ο χρόνος του διατίθεται δηµιουργικά για την πρόοδο 

και την ανάπτυξη τόσο της εργασίας του όσο και του ίδιου. Ο σύγχρονος άνθρωπος 

είναι ο σύνθετος άνθρωπος της ∆οµικής Θεωρίας που προσπαθεί µέσα από την 

υπηρεσία να ικανοποιήσει τα κίνητρα και τις ανάγκες του µε απώτερο σκοπό την 

αυτοπραγµάτωσή του.   
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Παράρτηµα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ…… 

 ΑΡΡΕΝ….   ΘΗΛΥ….. 

 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ../…/…… 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση βάλε σε κύκλο τον αριθµό που 

περιγράφει καλύτερα τα συναισθήµατά σας για την εργασία σας. Ορθή απάντηση 

είναι εκείνη που εκφράζει τα πραγµατικά συναισθήµατά σας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Πόσο συχνά νιώθετε ότι δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητές σας στην εργασία 

που κάνετε σήµερα; 

 

0 Σχεδόν πάντοτε   3     Σπάνια 

1 Πολύ συχνά   4     Πολύ σπάνια 

2 Συχνά    5     Σχεδόν ουδέποτε 
2. Πόσα από τα βασικά σας καθήκοντα και ευθύνες νοµίζετε ότι δεν έχουν 

σηµασία ή ότι δεν είναι απαραίτητα; 

 

0 Σχεδόν όλα   3     Λίγα 

1 Τα περισσότερα   4     Ελάχιστα 

2     Αρκετά     5     Κανένα 

3. Πόσες ευκαιρίες έχετε για να συµβάλετε αποφασιστικά στην πορεία εργασιών 

που ακολουθείτε σήµερα; 

 

0 Σχεδόν καµιά   3     Αρκετές  
1 Ελάχιστες    4     Πολλές 
2 Λίγες    5     Απεριόριστες 

4. Μήπως υπάρχουν στιγµές που νιώθετε ότι προτιµάτε να εγκαταλείψετε την 

εργασία που έχετε σήµερα; 

 

0 Το σκέφτοµαι συνεχώς  3     Σπάνια το σκέφτοµαι 
1 Το σκέφτοµαι πολύ συχνά 4     Σπάνια, ποτέ δεν πέρασε  
2 Το σκέφτοµαι συχνά         από το µυαλό µου 

5     Ουδέποτε πέρασε από το  

       µυαλό µου 

5. Πόση ελευθερία νοµίζετε ότι έχετε στο να αποφασίσετε εσείς τον τρόπο µε 
τον οποίο γίνεται η εργασία σας; 
 

0 Καµιά   3     Αρκετή 

1 Σχεδόν καµιά  4     Πολλή 

2 Ελάχιστη   5     Απεριόριστη 
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6. Πόσο συχνά νιώσατε ότι θα είχατε καλύτερα αποτελέσµατα στην εργασία σας, 
αν σας άφηναν ελεύθερο να επιδιώξετε πραγµάτωση των στόχων µε το δικό 

σας τρόπο; 

 

0 Σχεδόν πάντοτε   3     Σπάνια 

1 Πολύ συχνά   4     Πολύ σπάνια 

2 Συχνά    5     Σχεδόν ουδέποτε 

 

7. Πόσο συχνά νιώσατε ότι αναγνωρίστηκε κάποια επιτυχία σας; 
 

0 Σχεδόν ουδέποτε   3     Αρκετές φορές 
1 Πολύ σπάνια   4     Συχνά 

2 Σπάνια    5     Πολύ συχνά 

 

8. Πόσο συχνά έχετε την ευκαιρία αναγνώρισης στην εργασία σας; 
 

0 Σχεδόν ουδέποτε   3     Αρκετές φορές 
1 Πολύ σπάνια   4     Συχνά 

2 Σπάνια    5     Πολύ συχνά 

 

9. Μήπως η εργασία σας είναι τέτοια που σας δίνει την εντύπωση ότι συνεχώς 
µαθαίνετε νέα πράγµατα; 

 

0 ∆εν υπάρχει οτιδήποτε που  3     Μου δίνει την ευκαιρία να 

µπορώ να µάθω          µάθω αρκετά πράγµατα 

1 Σχεδόν δε µου δίνει καµιά  4     Μου δίνει την ευκαιρία να 

ευκαιρία να µάθω οτιδήποτε        µάθω πολλά πράγµατα 

2 Μου δίνει την ευκαιρία να  5     Μου δίνει την ευκαιρία να 

µάθω ελάχιστα πράγµατα         µάθω πάρα πολλά πράγµατα 

 

10. Μήπως η σύνδεσή σας µε την εκπαίδευση σάς δίνει την ευκαιρία να 

µαθαίνετε συνεχώς νέα πράγµατα; 

 

0 ∆ε µου δίνει καµιά ευκαιρία 3     Μου δίνει την ευκαιρία να 

να µάθω οτιδήποτε          µάθω αρκετά πράγµατα 

1 Σχεδόν δε µου δίνει καµιά 4     Μου δίνει την ευκαιρία να 

ευκαιρία να µάθω οτιδήποτε        µάθω πολλά πράγµατα 

2 Μου δίνει την ευκαιρία να 5     Μου δίνει την ευκαιρία να 

µάθω ελάχιστα πράγµατα         µάθω πάρα πολλά πράγµατα 

 

11. Αν αγνοήσουµε τις επισκέψεις του Επιθεωρητή ή κάποιου άλλου ιεραρχικά 

ανώτερου στην τάξη σας, καθώς και την επίσηµη αξιολόγηση, πόσο συχνά 

νιώσατε ότι επιτύχατε κάτι σηµαντικό στην εργασία σας; 
 

0 Πολύ σπάνια   3    Συχνά  

1 Σπάνια    4    Πολύ συχνά  
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2 Αρκετές φορές   5    Σχεδόν πάντοτε 

 

12. Σε ποιο βαθµό γνωρίζετε κατά πόσο επιτελείτε εξαιρετική ή φτωχή εργασία; 

 

0 ∆εν υπάρχει τρόπος να   3    Γνωρίζω σε σηµαντικό βαθµό 

γνωρίζω     4    Γνωρίζω σε πολύ µεγάλο  

1 Σχεδόν δεν υπάρχει τρόπος        βαθµό 

να γνωρίζω   5    Σχεδόν πάντοτε        

2 Γνωρίζω σε κάποιο βαθµό  

 

13. Σε ποιο βαθµό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποια καινοτοµία στην 

εργασία σας; 
 

0     ∆εν µπορώ για κανένα λόγο 3    Σε αρκετό βαθµό 

1     Σχεδόν δεν µπορώ για  4    Σε µεγάλο βαθµό 

       για κανένα λόγο   5    Έχω απεριόριστες 
2     Σε περιορισµένο βαθµό        δυνατότητες 

 

14. Πόσο συχνά σκέφτεστε ότι η εργασία σας είναι ενδιαφέρουσα; 

 

0 Ουδέποτε    3    Αρκετές φορές 
1 Πολύ σπάνια   4    Συχνά 

2 Σπάνια    5    Πολύ συχνά 

 

15. Πόσο συχνά σκέφτεστε ότι θα ήταν προτιµότερο να υποβάλετε παραίτηση 

από την εργασία σας ή να αλλάξετε επάγγελµα; 

 

0 Πολύ συχνά   3    Σπάνια 

1 Συχνά    4    Πολύ σπάνια 

2 Κάποτε    5    Ουδέποτε 

 

16. Σε ποιο βαθµό σας βοηθά η θέση που κατέχετε να βελτιωθείτε επαγγελµατικά; 

 

0 Καθόλου     3    Σε σηµαντικό βαθµό 

1 Σε ελάχιστο βαθµό  4    Σε µεγάλο βαθµό 

2 Σε µικρό βαθµό   5    Σε πολύ µεγάλο βαθµό 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ… ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΕΡΩΤΗ
ΣΗ 

ΒΑΘΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

+ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΩ
Ν ΓΙΑ 

ΤΗΝ  

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΜΕΣ
ΟΣ 

ΟΡΟ
Σ 

 ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΕΣ 

ΝΟΡΜΕΣ 

1        

3        

11        

13   +

4 

  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 3,1 

        

5        

6   +

2 

  ΕΥΘΥΝΗ 3,0 

        

7        

8        

12   +

3 

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣ
Η 

2,9 

        

16      ΑΝΕΛΙΞΗ 3,2 

        

2        

4        

14        

15   +

4 

  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟ
ΥΣΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

3,6 

        

9        

10   +

2 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3,5 

        

ΟΛΙΚΟ
Σ 

ΒΑΘΜ
ΟΣ 

      51,8 
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Περίληψη 

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού. Αρχικά, 

αναφερόµαστε στα σηµαντικότερα είδη σχολικής βίας και στους τρόπους µε τους οποίους 

εκδηλώνονται. Στη συνέχεια, παραθέτουµε στατιστικά στοιχεία ερευνών που τεκµηριώνουν τη 

συχνότητα του φαινοµένου και σκιαγραφούµε το προφίλ τόσο του παιδιού-θύτη, όσο και του 

παιδιού-θύµατος, ενώ τονίζουµε τη βαρύτητα του ρόλου των παιδιών-θεατών. Τα αγόρια 

διαπιστώνεται ότι εκδηλώνουν συχνότερα συµπεριφορές εκφοβισµού ή παρενόχλησης σε 

συνοµηλίκους τους σε σχέση µε τα κορίτσια, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τη 

θυµατοποίηση. Το άρθρο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση µιας προτεινόµενης εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας που περιλαµβάνει τη συγγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου σχετικά µε το σχολικό 

εκφοβισµό από τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και τη µετέπειτα µετατροπή του σε 

ψηφιακό κόµικς χρησιµοποιώντας το εργαλείο ComicstripCreator. 

Λέξεις κλειδιά: εκφοβισµός, φύλο, σενάριο, ψηφιακό κόµικς, Comicstripcreator. 

 

Abstract 

The aim of this article is to present the phenomenon of school bullying. First, we point 

out the most significant kinds of school bullying and how they are expressed. Additionally, we 

call upon research that shows the extent of the problem and we present both the bullies’ and 

the victims’ psychological profile and we stress the important role the witnesses play. Boys 

are found to intimidate their peers more regularly than girls, whereas there are no gender 

differences as far as victimization is concerned. At the end of this article we present a project 

to be carried out by elementary-school students. The project suggests how students can write 

step-by-step their own script on school bullying and how this script can be converted into a 

digital comic using ComicstripCreator. 

Key words: bullying, gender, script, digital comics, Comicstripcreator. 
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Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται µία θεωρητική προσέγγιση του φαινοµένου του 

σχολικού εκφοβισµού µε τις ποικίλες διαστάσεις του. Αρχικά γίνεται αναφορά στις 

διάφορες µορφές της σχολικής βίας και στη συχνότητα εµφάνισής της. Στη συνέχεια, 

σκιαγραφείται το προφίλ όλων των εµπλεκόµενων, όπως του παιδιού που εκφοβίζει-

θύτης, του παιδιού που δέχεται εκφοβισµό-θύµα και των παιδιών θεατών, ενώ 

αναδεικνύεται και η συχνότητα του φαινοµένου ανάλογα µε το φύλο των 

εµπλεκοµένων. Επιπλέον, πέρα από το θεωρητικό µέρος το άρθρο προτείνει µία 

διαθεµατική δραστηριότητα µε στόχο τη συγγραφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

σχετικά µε τη σχολική βία, το οποίο µε τη χρήση του εργαλείου ComicstripCreator 

µετατρέπει το σενάριο σε ψηφιακό κόµικς κάνοντας τη διδασκαλία ευχάριστη και 

προσιτή στους µαθητές.   

 

Σχολικός εκφοβισµός: Ορισµός του φαινοµένου 

Ο σχολικός εκφοβισµός ή σχολική βία αποτελεί τη διαρκή και συστηµατική 

κακοποίηση του άλλου, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση λεκτικής ή και 

φυσικής βίας ή και των δυο µορφών επιθετικής συµπεριφοράς, µε σκοπό την 

πρόκληση ψυχικού και σωµατικού πόνου, αισθήµατος αδυναµίας και  απόγνωσης 

στον άλλο  (Olweus, 1993).  

Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού µελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 

στη Νορβηγία και 9 χρόνια µετά, το 1987, σε πολλά επιστηµονικά περιοδικά 

πρωτοεµφανίζεται ο σχετικός όρος “bullying”. Ενώ σαν φαινόµενο επισηµαίνεται και 

καταγράφεται τη δεκαετία του 1970, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εµφανίζεται και 

τότε. Εξάλλου, αποτελεί µια ακόµη έκφραση της βίαιης συµπεριφοράς η οποία 

υπάρχει µε τη γέννηση του ανθρώπου.  

Το κίνητρο της πράξης είναι η ενόχληση  ή ακόµα και η πρόκληση πόνου, αλλά 

και η ικανοποίηση που απολαµβάνει από αυτή την κατάσταση ο δράστης. H 

συµπεριφορά λαµβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα θύµατα είναι 

συνήθως τα ίδια πρόσωπα. Πρόκειται για µια άνιση αντιπαράθεση, καθώς ο δράστης 

υπερέχει σε δύναµη (λόγω σωµατικής, αριθµητικής ή ηλικιακής υπεροχής) έναντι του 

θύµατος.  

Ο Olweus (1993) τονίζει τη διαφορά του bullying µε το «πείραγµα» στα πλαίσια 

του παιχνιδιού. Το «πείραγµα» αυτό συνήθως συµβαίνει µεταξύ φίλων και δεν 

περιλαµβάνει την πρόκληση σωµατικού πόνου των άλλων. Αντίθετα το bullying 

εµπλέκει άτοµα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Το «πείραγµα» µπορεί εύκολα να 

µετατραπεί σε εκφοβισµό αν συµβαίνει για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και όταν 

το παιδί αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων δε γίνονται µέσα στα όρια του 

παιχνιδιού. 

Μορφές σχολικού εκφοβισµού 
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Οι σηµαντικότερες µορφές εκφοβισµού είναι: α) ο σωµατικός εκφοβισµός, β) ο 

λεκτικός εκφοβισµός, γ) ο συναισθηµατικός εκφοβισµός και δ) ο σεξουαλικός 

εκφοβισµός (Boulton et al, 2001· Espelage & Sweater, 2003· Sharp & Smith, 1994· 

Suckling & Temple, 2001· Ψάλτη &  Κωνσταντίνου 2007). Ο σωµατικός εκφοβισµός 

περιλαµβάνει  σωµατικές πράξεις που ταπεινώνουν, όπως  χτυπήµατα,  κλωτσιές,  

βανδαλισµούς,  κλέψιµο,  βίαιη είσπραξη χρηµατικού ποσού ή µη δίκαιο παιχνίδι µε 

κόλπα. Ο λεκτικός εκφοβισµός εκδηλώνεται µε αρνητικά σχόλια ή πειράγµατα για 

την εµφάνιση, το ντύσιµο, τις πράξεις του ατόµου,  κουτσοµπολιά ή διάδοση φηµών, 

ντρόπιασµα ή δηµόσια διαπόµπευση,  αποξένωση από την οµάδα,  δηµόσιο χλευασµό,  

απειλή για δηµοσίευση προσωπικών πληροφοριών και  παρενόχληση µε 

τηλεφωνήµατα, e-mail, απειλητικά γράµµατα (cyberbullying). Ο συναισθηµατικός 

εκφοβισµός συνεπάγεται την  απόρριψη και τον συστηµατικό αποκλεισµό από την 

οµάδα, το ντρόπιασµα και τα ρατσιστικά σχόλια, ενώ ο σεξουαλικός περιλαµβάνει τα 

σεξουαλικά υπονοούµενα, την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής του θύµατος και 

τη  σεξουαλική κακοποίηση. 

Συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου 

Η συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου ποικίλλει. Οι στατιστικές έρευνες στις 

Η.Π.Α. αποδεικνύουν ότι σχεδόν 160.000 παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο τους 

κάθε µέρα από φόβο µήπως γίνουν θύµατα επίθεσης από άλλους µαθητές, ενώ 

περίπου το 7% των 8χρονων µαθητών µένουν σπίτι τουλάχιστον µια φορά το µήνα 

εξαιτίας των εκφοβιστών τους. Επίσης, τα παιδιά-εκφοβιστές έχουν ¼ πιθανότητες να 

οδηγηθούν στη διάπραξη εγκλήµατος µέχρι την ηλικία των 30 ετών ( Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 

2008). 

Στην Ευρώπη, η Νορβηγία και η Φιλανδία παρουσιάζουν τα χαµηλότερα 

ποσοστά εκδήλωσης σχολικής βίας µε ποσοστό 9% και 11, 3% αντίστοιχα, ενώ στην 

Ιρλανδία το ποσοστό αγγίζει το 49,8% (Olafsen & Vimero, 2000). Στην Ελλάδα, το 

22,5% των µαθητών έχουν υποστεί λεκτική ή σωµατική βία, καθώς και κοινωνική 

αποµόνωση (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2008).  
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Πίνακας 1: Ποσοστά εκφοβισµού στην Ευρώπη. 
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Το παιδί που εκφοβίζει –προφίλ 

Οι δράστες (bullies’) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) στους επιθετικούς, 

αυτούς δηλαδή που χρησιµοποιούν φυσική βία, β) στους παθητικο-επιθετικούς, 

αυτούς που  υιοθετούν προκλητική συµπεριφορά µε στόχο την κινητοποίηση του 

θύµατος και την παρέµβαση του δράστη και γ) στους δράστες που έχουν υπάρξει 

θύµατα σχολικού εκφοβισµού(Espelage, D. & Swearer, S.M., 2003). Οι παραπάνω 

θύτες συνήθως διαθέτουν  φυσική δύναµη,  παρορµητικές τάσεις,  έλλειψη 

συναισθηµατικής κατανόησης για τα θύµατά τους και έλλειψη µεταµέλειας για τις 

πράξεις τους. Είναι κυριαρχικές και γοητευτικές προσωπικότητες µε υψηλή αίσθηση 

αυτοεκτίµησης (Κακαβούλης, 2003) που ωστόσο πάσχουν από διαταραχές ψυχικής 

υγείας και συναισθηµατική ανωριµότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν υπάρξει  

θύµατα ενδοοικογενειακής παραµέλησης ή βίας και επιλέγουν την επιθετική 

/παραβατική συµπεριφορά ως µέσο διαχείρισης των εσωτερικών και εξωτερικών 

προβληµάτων τους (Κυριακίδου, 2009).  

Τα παιδιά-θύτες που χρησιµοποιούν κυρίως σωµατικές µεθόδους θυµατοποίησης 

/κακοποίησης, υπολείπονται σε κοινωνικές δεξιότητες, σε δεξιότητες διαχείρισης 

διαπροσωπικών σχέσεων, όπως επίλυση προβληµάτων  ή αντιµετώπιση συγκρούσεων 

µε εναλλακτικούς τρόπους και θεωρούν τους εαυτούς τους ως αποδεκτούς και 

δηµοφιλείς στο σχολικό περίγυρο λόγω της δύναµης τους. Τα παιδιά-θύτες που 

χρησιµοποιούν κυρίως µη σωµατικές µεθόδους θυµατοποίησης /κακοποίησης,  

συνήθως έχουν ανεπτυγµένες κοινωνικές και µαθησιακές δεξιότητες και  προέρχονται 

από ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, χαρακτηρίζονται, όµως, συχνά από 

συναισθηµατική ανωριµότητα  και εκδηλώνουν έντονες ανταγωνιστικές και 

επιθετικές τάσεις. 

Το παιδί που βιώνει εκφοβισµό - προφίλ 

Τα θύµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) στα παιδιά που είναι αγχώδη, 

ανασφαλή, εξαιρετικά ήρεµα, ευαίσθητα, µοναχικά, µυϊκά αδύναµα και β) στα παιδιά 

εκείνα που εµπλέκονται διαρκώς σε αρνητικές πράξεις προκαλώντας τους δράστες. 

Τα θύµατα σχολικής βίας εκδηλώνουν περισσότερα συµπτώµατα άγχους και 

κατάθλιψης, συναισθήµατα µοναξιάς και ψυχοσωµατικά προβλήµατα, έχουν χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά  αυτοκτονικής συµπεριφοράς 

(Bullycide) (Hawker & Boulton, 2000·Rigby, 2000). 

Σύµφωνα µε τους  Olweus (1993) και Sourander et al. (2001), το ποσοστό των 

παιδιών-θυµάτων εκφοβισµού µειώνεται σταθερά µε την ηλικία και από 18% στην 

ηλικία των οκτώ (8) ετών πέφτει στο 9% στην ηλικία των δεκαέξι (16), ενώ  η 

κορύφωση στην εµφάνιση του φαινοµένου του εκφοβισµού και της θυµατοποίησης 

διαπιστώνεται κυρίως ανάµεσα στις ηλικίες των 11-13 ετών. 
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Πίνακας 2: Μείωση του ποσοστού παιδιών-θυµάτων. 

 

Ο ρόλος των παρευρισκόµενων παιδιών - παιδιών θεατών 

Σηµείο - κλειδί στην εµφάνιση του φαινοµένου αποτελούν τα παιδιά - θεατές. Με 

την συµπεριφορά τους διευκολύνουν ή λειτουργούν ανασταλτικά στην εµφάνιση του 

φαινοµένου. Οι αναµενόµενες αντιδράσεις των παιδιών-θεατών είναι είτε να 

γελάσουν, να αδιαφορήσουν, να µιλήσουν στον διπλανό τους και να σχολιάσουν αυτό 

που συµβαίνει θετικά ή αρνητικά είτε να κοιτούν και να µην κάνουν απολύτως τίποτα 

(Τσίτουρα, 2006). 

Οι συγκεκριµένες αντιδράσεις ενισχύουν τη συµπεριφορά του παιδιού που ασκεί 

βία καθώς µε το να γελάσουν οι υπόλοιποι ή να σχολιάσουν το γεγονός έχει επιτύχει 

να κερδίσει την προσοχή τους. 

Από την άλλη πλευρά, οι συγκεκριµένες αντιδράσεις επηρεάζουν σηµαντικά το 

παιδί που δέχεται εκφοβισµό. Το γέλιο, το χαµόγελο, η αδιαφορία και η απραξία 

ενισχύουν τη µοναξιά και ενοχή του παιδιού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο την 

επιβεβαίωση της πράξης του παιδιού που εκφοβίζει. Επίσης, ο σχολιασµός του 

γεγονότος ενισχύει µε τη σειρά του και την ντροπή και τη µοναξιά που βιώνει το 

παιδί. 

Πολλά από τα παιδιά-θεατές δηλώνουν πως φοβούνται να καταγγείλουν το 

γεγονός σε εκπαιδευτικούς και γονείς, όπως συνήθως και πολλά από τα παιδιά-

θύµατα, ενώ κάποια παιδιά-θεατές τείνουν να ταυτίζονται και να προσχωρούν στις 

οµάδες των δυνατών /παλικαράδων θυτών και συµµετέχουν στον εκφοβισµό των 

συµµαθητών τους. Ωστόσο, όταν οι µαθητές που παρακολουθούν, εξέφρασαν την 

αποδοκιµασία τους για τα εκφοβιστικά συµβάντα, οι πιθανότητες αυτά να 

σταµατήσουν, ξεπέρασαν το 50% (Rigby, 2008). 
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Φύλο και σχολικός εκφοβισµός 

Όσον αφορά στο φύλο των θυµάτων,  το φύλο δεν παίζει ρόλο ως προς τη 

θυµατοποίηση. Τα αγόρια πέφτουν θύµατα άµεσου εκφοβισµού (σωµατικής βίας, 

σεξουαλικής παρενόχλησης), ενώ τα κορίτσια έµµεσου, όπως βρισιές, πειράγµατα, 

αποκλεισµός /εξοστρακισµός από τις οµάδες οµηλίκων (Olweus, 1993).  Τα κορίτσια 

θυµατοποιούνται από τα αγόρια σε ποσοστό 60%, ενώ τα αγόρια  θυµατοποιούνται 

από τα αγόρια σε ποσοστό 80%.  Τα αγόρια θύτες χρησιµοποιούν περισσότερο 

σωµατικούς και βίαιους τρόπους εκφοβισµού, ενώ τα κορίτσια σε µεγαλύτερο βαθµό 

χρησιµοποιούν συγκαλυµµένες ή έµµεσες µορφές εκφοβισµού.  Τα αγόρια δηλώνουν 

περισσότερο από τα κορίτσια πως άσκησαν συµπεριφορές εκφοβισµού ή 

παρενόχλησης σε άλλα άτοµα και παραδέχονται συχνότερα  ότι συµµετέχουν σε 

επεισόδια παρενόχλησης που υποκινούν τρίτοι (Μόττη- Στεφανίδη & Τσέργας, 

2000).  Tα κορίτσια αναφέρουν πιο συχνά ότι συµπάσχουν µε το άτοµο που υφίσταται 

παρενόχληση από ότι τα αγόρια, ενώ  τα αγόρια συµφωνούν περισσότερο µε θετικές 

στάσεις και πεποιθήσεις ως προς συµπεριφορές παρενόχλησης από ότι τα κορίτσια, 

όπως για παράδειγµα «κάποιες φορές δεν πειράζει να παρενοχλούµε τους άλλους» ή 

«είναι καλό να τσακώνονται οι µαθητές µεταξύ τους». Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 

αγόρια, όσο µικρότερη η ενσυναίσθησή τους τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

εκδήλωσης συµπεριφορών εκφοβισµού ή θυµατοποίησή τους. Επίσης, όσο µικρότερη 

η ενσυναίσθηση των αγοριών τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να παρουσιάσουν 

ριψοκίνδυνες συµπεριφορές, καθώς βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

θυµατοποίησης και άσχηµης ψυχολογικής κατάστασης (π.χ. αισθήµατα λύπης, 

µοναξιάς, απαισιοδοξίας για το µέλλον). 

∆ηµιουργία σεναρίου και ψηφιακού κόµικς µε θέµα το σχολικό εκφοβισµό 

Αφορµή για την προτεινόµενη διαθεµατική εργασία αποτέλεσαν τα αυξανόµενα 

περιστατικά βίας και εκφοβισµού µεταξύ συµµαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Κρίνοντας ότι η συγγραφή σεναρίου και η µετατροπή του σε ψηφιακό κόµικς είναι 

µια ενεργός διαδικασία που προσδίδει κίνητρα και βοηθά στην κατάκτηση της 

γνώσης από τους µαθητές µε ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο, προτείνουµε την 

παρακάτω διαθεµατική δραστηριότητα ως µέσο για να κατανοήσουν τα παιδιά τις 

διαστάσεις του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού και να προτείνουν λύσεις για 

την αντιµετώπισή του. Η µέθοδος εργασίας της δηµιουργίας ψηφιακού κόµικς είναι 

ιδιαίτερα προσφιλής στους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντά τους, καλλιεργεί τη δηµιουργικότητά τους, τους επιτρέπει να 

ταυτιστούν µε τους ήρωές τους, απελευθερώνει τη σκέψη τους και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος για την παρουσίαση και επίλυση και άλλων κοινωνικών 

προβληµάτων στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας.  

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 

Τίτλος: 

Σχολικός εκφοβισµός: Η αδιαφορία δεν είναι λύση. Η δράση ναι. 



Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Τεύχος 1
ο
 

 Μάιος 2015 

111 

 

Σύντοµη περιγραφή: 

Σύµφωνα µε τις βασικές κατευθύνσεις του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, 

όπως είναι η ενεργός συµµετοχή της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας στη 

διαθεµατική ή τη θεµατική αναδιοργάνωση των προγραµµάτων σπουδών, η έµφαση 

στην προσπάθεια σύνδεσης των προγραµµάτων σπουδών µε στοιχεία από το τοπικό, 

πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον και η προώθηση νέων 

παιδαγωγικών στρατηγικών, προτείνουµε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου απέναντι στο πρόβληµα του σχολικού εκφοβισµού 

µέσω της υλοποίησης ενός project µε τίτλο «Σχολικός εκφοβισµός: Η αδιαφορία δεν 

είναι λύση. Η δράση ναι». Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι διπλός: οι µαθητές 

θα αποκτήσουν την ικανότητα να σκέπτονται ένα πρόβληµα από διαφορετικές γωνίες 

(π.χ. ως παιδί που εκφοβίζει, ως παιδί-θύµα, ως παιδί-θεατής, ως εκπαιδευτικός, ως 

γονέας) και θα προτείνουν λύσεις χρησιµοποιώντας, πέρα από τον προφορικό λόγο-

συζήτηση, σχέδια, ζωγραφιές και φωτογραφίες. 

Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές-ενότητες σχολικών εγχειριδίων: 

Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή. 

∆ιάρκεια: 

Για την υλοποίηση του σεναρίου και τη µετατροπή του σε ψηφιακό κόµικς 

απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες.  

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η ευρύτητα του θέµατος µάς υποχρεώνει να το επεξεργαστούµε γλωσσικά, ιστορικά 

και πολιτιστικά, χωρίζοντάς το σε ενότητες. Προτείνεται χωρισµός των µαθητών σε 4 

οµάδες εργασίας. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες 

Γνώσεις χρήσης διαδικτύου. 

Εξοικείωση των µαθητών µε το εργαλείο ComicstripCreator. 

∆ιδακτικοί στόχοι 

•Να καταλάβουν οι µαθητές πώς νιώθει ένα παιδί που βιώνει εκφοβισµό. 

• Να καταλάβουν πως  κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τους χτυπήσει ή να µιλήσει άσχηµα 

για αυτούς. 

•Να κατανοήσουν ότι όταν τους συµβαίνει κάτι είναι καλό να το µοιράζονται µε τους 

δασκάλους και τους γονείς τους. 
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    • Να συνειδητοποιήσουν ότι οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται ποτέ από µόνες τους. Εάν    

συµβεί µια φορά είναι πολύ πιθανό να ξανασυµβεί. 

    •  Να υιοθετήσουν υγιή κι ενεργή στάση απέναντι σε ανάλογα περιστατικά. 

    • Οι µαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να εργάζονται οµαδικά µε απώτερο σκοπό την 

αυτορυθµιζόµενη µάθηση, τη δηµιουργικότητα και την καλλιέργεια της φαντασίας. 

    •Να αναπτύξουν τεχνολογικές δεξιότητες, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες του εργαλείου 

ComicstripCreator. 

    • Να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη.  

    • Να εξοικειωθούν µε την ανεύρεση πληροφοριών (βιβλιοθήκες, διαδίκτυο). 

•Μέσα από τη βιωµατική προσέγγιση να εκτονωθούν και να διασκεδάσουν.  

    • Να δηµιουργήσουν το δικό τους, πρωτότυπο κείµενο. 

    •Να µετατρέψουν ένα αφηγηµατικό κείµενο σε κόµικς. 

     ∆ιδακτικές τεχνικές 

     Ιδεοθύελλα 

     Επίλυση προβλήµατος. 

∆ιαδικασία 

1
η
 διδακτική- 2

η
 διδακτική ώρα. Με αφορµή την προβολή βίντεο σχετικού µε το 

σχολικό εκφοβισµό, µιλάµε για την αξία της συνεργασίας και του αλληλοσεβασµού 

στις καθηµερινές µας συναλλαγές, τι συνιστά καταπάτηση των δικαιωµάτων µας και 

τι θα έκαναν αν έβλεπαν να εκφοβίζονται οι συµµαθητές τους. Οι µαθητές 

ζωγραφίζουν όλες τις ιδέες που τους έρχονται στο µυαλό στο χαρτί ή στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

3
η
 διδακτική ώρα. Αρχικά δίνουµε στα παιδιά ένα κόµικς µε θέµα τη σχολική 

βία όπου λείπουν οι δύο τελευταίες εικόνες. Η ιστορία του κόµικς λειτουργεί ως 

αφόρµηση για τα παιδιά για να συζητήσουµε για το σχολικό εκφοβισµό και τις 

επιπτώσεις που έχει επιφέρει στην καθηµερινή ζωή των µαθητών, των γονέων τους 

και των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια ζητάµε από τα παιδιά να σκεφτούν το τέλος του 

σεναρίου του κόµικς που τους δώσαµε και να ζωγραφίσουν τις δύο τελευταίες 

εικόνες. 

4
η
 διδακτική- 5

η
 διδακτική ώρα. Στα επόµενα δύο µαθήµατα δίνουµε στα παιδιά 

δύο µικρές ιστορίες (σενάρια) σχετικά µε το σχολικό εκφοβισµό. Οι ιστορίες 

συνοδεύονται από χιουµοριστικά σκίτσα πάνω στο εν λόγω θέµα. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε οµάδες και αφού διαβάσουν τα σενάρια απαντούν στις εξής ερωτήσεις: 

Ποιο είναι το πρόβληµα του ήρωα; Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η λύση του 
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προβλήµατος; Ποιο είναι το ηθικό δίδαγµα της ιστορίας; Ποιο µήνυµα επιδιώκει να 

περάσει ο σκιτσογράφος µέσα από το σκίτσο του και γιατί επιλέγει αυτό το µέσο; 

6
η
 διδακτική ώρα. Πέρα από τη διδασκαλία, κρίνεται απαραίτητη η άµεση επαφή 

και συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς που έχουν αναπτύξει πληροφοριακό υλικό 

στο συγκεκριµένο αντικείµενο για να αποκτήσουν τα παιδιά το κατάλληλο θεωρητικό 

υπόβαθρο µε βιωµατικό τρόπο. Με αυτή τη συλλογιστική, µπορούµε να 

προσκαλέσουµε ειδικούς ψυχολόγους στο χώρο του σχολείου µας για να 

ενηµερώσουν τα παιδιά σχετικά µε το τι συνιστά σχολικό εκφοβισµό, τα αίτια του 

φαινοµένου, το δικαίωµα κάθε ανθρώπου να είναι διαφορετικός, δίνοντας στα παιδιά 

την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολυπλοκότητα των διαστάσεων του θέµατος και 

να προάγουµε το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία.  

7
η
 διδακτική-8

η
 διδακτική ώρα. Αφού τα παιδιά έχουν αποκτήσει το απαραίτητο 

θεωρητικό υπόβαθρο, τους ζητάµε να γράψουν το δικό τους σενάριο στο σπίτι µε 

θέµα το σχολικό εκφοβισµό. Στη συνέχεια δουλεύουµε στο εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου µας, όπου, αφού παρουσιάσουµε στα παιδιά τη 

λειτουργία του λογισµικού ComicstripCreator, τα ίδια τα παιδιά µετατρέπουν το 

σενάριο που δηµιούργησαν σε µορφή κόµικς. 

Αξιολόγηση 

Προτείνεται τόσο η διαµορφωτική (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του project) όσο και 

η τελική αξιολόγηση µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η τελική αξιολόγηση µπορεί 

να επιτευχθεί µε τη χρήση ρουµπρίκων διαβαθµισµένων κριτηρίων που θα αξιολογήσουν 

το βαθµό κατάκτησης των στόχων που τέθηκαν αρχικά και µε τη διανοµή 

ερωτηµατολογίου στους µαθητές που θα κρίνει τη διαδικασία συνολικά και την ποιότητα 

του τελικού προϊόντος. 

∆ιάχυση του έργου 

Το τελικό προϊόν (σενάριο και ψηφιακό κόµικς) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

Σύνοψη 

Η προτεινόµενη εκπαιδευτική διαθεµατική δραστηριότητα θεωρούµε ότι µπορεί να 

συµβάλλει στην κατανόηση των ποικίλων όψεων της σχολικής βίας και να οδηγήσει τους 

ίδιους τους µαθητές να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισής του φαινοµένου µέσα από 

δηµιουργικές και πρωτότυπες δραστηριότητες όπως τα σχέδια, οι ζωγραφιές, οι 

φωτογραφίες και τα κόµικς. Έτσι επιτυγχάνεται και ένας από τους βασικούς στόχους του 

σύγχρονου σχολείου, να έχει  δηλαδή ο µαθητής ενεργό ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης 

µε βιωµατικό τρόπο χρησιµοποιώντας και τα εργαλεία των ΤΠΕ στην πράξη.  
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