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EDITORIAL 

Για να επιτελέσει το δύσκολο έργο της – που καθίσταται δυσκολότερο από τις 
επιδημιολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν – η εκπαιδευτική 
κοινότητα αναζητά διαρκώς έμπνευση, νέα εργαλεία και μεθόδους ή επανεκτίμηση των 
κλασικών εργαλείων και μεθόδων, συνεργασία με τους γονείς, λύσεις στα πιο επιτακτικά 
προβλήματα του σχολείου, όπως είναι η βία, αποτελεσματική διοίκηση, εμπνευσμένη ηγεσία 
και αξιόπιστες μελέτες. Απαντήσεις σε αυτές τις αναζητήσεις προσπαθεί να δώσει η 
ηλεκτρονική έκδοση του δωδέκατου (13ου) τεύχους του περιοδικού μας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, «Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία 
ανάμεσα στα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες…». Αυτές τις θεμελιώδεις 
αξίες και τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης μας θυμίζει, μεταξύ άλλων το άρθρο 
«Ωριμότητα για επιλογή σταδιοδρομίας: πιλοτική έρευνα στάθμισης της κλίμακας «Daidalos» 
σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου» των κ.κ. Γρίβα Κωνσταντίνου, Κρικέτου 
Θεοδώρας και Κωσταρά Ευφροσύνης, Κουρμούση Κωνσταντίνας παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας στάθμισης σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό της κλίμακας 
«Daidalos» («Δαίδαλος»), η οποία διερευνά την ωριμότητα των μαθητών/τριών για την 
επιλογή της σταδιοδρομίας τους. Οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να δράσουν είτε 
ενισχυτικά είτε ανασταλτικά στη διαμόρφωση ωριμότητας σταδιοδρομίας σχετίζονται με την 
προσωπική στάση των μαθητών/τριών στο θέμα της εκπαίδευσής τους μετά την αποφοίτηση 
από το Λύκειο. 

Ακολουθεί το άρθρο της κ. Φέσσα Παρασκευή με τίτλο «Η Παιδαγωγική της Ειρήνης». Ο 
συγκεκριμένος κλάδος των Επιστημών Αγωγής διερευνά την εισαγωγή των κατάλληλων 
παιδαγωγικών πρακτικών για τη δημιουργία «πολιτισμού ειρήνης», την εξασφάλιση της 
ειρήνης σε επίπεδο σχολικό, αλλά και μακροπρόθεσμα -μέσω της Εκπαίδευσης- σε επίπεδο 
πανανθρώπινο και παγκόσμιο. 

Με το επόμενο άρθρο, με τίτλο «Συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων για τη διαχείριση 
του σχολικού εκφοβισμού», οι κ.κ. Μπουλουσάκης Αριστείδης, Μπουλουσάκη Σταυρούλα, 
Μισαηλίδης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδης Μιχαήλ, Καψάλη Χρυσή και Βασιλάκογλου 
Θεοχάρης επιχειρούν να ανιχνεύσουν τη σημασία της κατάρτισης, της ενημέρωσης και της 
συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο για την καταπολέμηση του σχολικού 
εκφοβισμού. Για την επιτυχία των σχετικών προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή 
της οικογένειας και η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι 
γονείς και οι εκπαιδευτικοί για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

Στο άρθρο που ακολουθεί με τίτλο: «Σκιαγράφηση του προφίλ του μαθητή-θύτη που ασκεί 
συστηματικά σχολικό εκφοβισμό και τεχνικές παρέμβασης για την τροποποίηση της 
συμπεριφοράς του», η συγγραφική ομάδα ασχολήθηκε με το φαινόμενο της βίας στο σχολικό 
περιβάλλον, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων εκφοβιστικών και 
επιθετικών συμπεριφορών ανάμεσα σε μαθητές. Η επιτακτική ανάγκη άμεσης και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου προϋποθέτει τη χάραξη αποτελεσματικών 
παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης στο χώρο του σχολείου, με εμπλοκή τόσο των 
εκπαιδευτικών και των οικογενειών των μαθητών, όσο και των ειδικών ψυχικής υγείας.  

Στο επόμενο άρθρο με τίτλο «Η επίδραση που ασκεί στην εκπαιδευτική διαδικασία το 
οικιστικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας», οι κ. Ελένη Κανακάρη και Χριστίνα Δαούση 
φωτίζουν την αναδιαδραστική σχέση που υπάρχει μεταξύ σχολείου και εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα εργασία είναι αν το 
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εξωτερικό οικιστικό περιβάλλον που το παιδί κατοικεί και αναπτύσσεται επιδρά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στη συνέχεια, το άρθρο «Η αξία της εικόνας στην εκπαιδευτική πράξη. Ανάπτυξη και 
υλοποίηση διδακτικού σεναρίου, με σκοπό την αποτίμηση των απόψεων των μαθητών, για τη 
χρήση της εικόνας στα φύλλα εργασίας», του κ. Γεώργιου Γούτα, επιβεβαιώνει ότι η χρήση 
των εικόνων σε φύλλα εργασίας δρα επιβοηθητικά στην εκπαιδευτική πρακτική. Επηρεάζει τον 
τρόπο αντίληψης και τον τρόπο σκέψης των μαθητών, αναπτύσσει το ενδιαφέρον και την 
προσοχή τους, αποσαφηνίζει πολύπλοκα δεδομένα και διεγείρει ευχάριστα συναισθήματα. 

Ακολουθεί το άρθρο «Η Προσομοίωση στη Διδακτική Πρακτική: Παιδαγωγική 
Αξιοποίηση και Διαχείριση Λογισμικών» της κ. Παπαδημητρίου Ευανθίας, στο οποίο 
παρουσιάζονται τα δυνατά σημεία των λογισμικών προσομοίωσης και ο ρόλος τους στην 
οικοδόμηση της γνώσης. Επιχειρείται επίσης η ανάλυση και ανάδειξη των πρακτικών που 
μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση μέσω των λογισμικών προσομοίωσης, ο εντοπισμός των 
σημείων που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στους/στις μαθητές/τριες και η πρόταση 
ενδεδειγμένης διαχείρισης του λογισμικού κατά τη διδασκαλία, ώστε να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το επόμενο άρθρο με τίτλο «Σενάριο Διδασκαλίας ολόκληρου λογοτεχνικού έργου: Ο 
μεγάλος περίπατος του Πέτρου» των κ. Αργυρούλας Αλεξανδροπούλου και Παναγιώτας 
Ψυχογυιοπούλου αφορά στη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στο Γυμνάσιο, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές πειραματίζονται με 
πρωτότυπες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αξιοποιώντας μοτίβα, λογοτεχνικούς 
χαρακτήρες και περιστατικά από το βιβλίο που μελέτησαν. 

Ακολουθεί το άρθρο της κ. Τριανταφυλλιάς Βενέτη με τίτλο: «Τα οφέλη και η επίδραση 
του καινοτόμου προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στη Γ’ Δημοτικού». Στο άρθρο 
καταγράφονται οι απόψεις των γονέων σε σχέση με το καινοτόμο πρόγραμμα της κολύμβησης. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων ως προς την κολύμβηση, με στόχο την 
εξοικείωση των παιδιών με το νερό και την αποφυγή πνιγμών. 

Η συνέχεια ανήκει στο άρθρο της κ. Αρχοντούλας Κυζίρη με τίτλο «Ηγεσία και διεύθυνση: 
η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Επιλογή και ανάπτυξη των διευθυντικών 
στελεχών», το οποίο πραγματεύεται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής και τις 
πολιτικές και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του. 
Επιπλέον αναδεικνύει τα κριτήρια και τις μεθόδους επιλογής των διευθυντικών στελεχών, με 
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

Με ανάλογη θεματική ακολουθεί το άρθρο «Ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» του κ. Χαλιαμάλια Φώτιου. Η έρευνα βασίστηκε σε 
ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε 150 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
υπηρετούσαν σε σχολεία του νομού Βοιωτίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί εκφράζονται ιδιαίτερα θετικά για τη σημασία του ρόλου των διευθυντών στα 
σχολεία, αλλά και για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, ώστε να αποφεύγονται 
καταστάσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας. 

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, το άρθρο «Σχολική Ηγεσία» της κ. Θεοδώρας Βαγενά ερευνά 
τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στο θέμα της 
σχολικής ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα εάν ο ρόλος του/της διευθυντή/τριας πρέπει να είναι 
αυτός του μάνατζερ-διαχειριστή/τριας ή του μετασχηματιστικού ηγέτη/τιδας ή ο συγκερασμός 
τους. 

Τέλος, στο επόμενο άρθρο με τίτλο «Απόψεις μαθητών για τη μετάβαση τους από το 
Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο» του κ. Γεώργιου Καρκαμάνη, παρουσιάζονται οι απόψεις 
μαθητών/τριών της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας για το πώς βίωσαν τη μετάβαση 
τους κατά το σχολικό έτος 2019-2020 από το γνώριμο περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου 
στο άγνωστο και απαιτητικό περιβάλλον του Γυμνασίου, παράγοντας χρήσιμα συμπεράσματα 
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για το πόσο οι μαθητές προετοιμάζονται για αυτήν, καθώς για την ύπαρξη παραγόντων που 
καθιστούν τη μετάβαση μια δύσκολη διαδικασία. 

Ελπίζουμε και αυτό το τεύχος να κάλυψε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των αναγνωστών 
του περιοδικού για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση.  

Σας ευχόμαστε ολόθερμα Καλή Χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία! 

                                                               H Συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής 

                                                                                Δρ. Ζαχαρούλα Καραβά 
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Ωριμότητα για επιλογή σταδιοδρομίας: πιλοτική έρευνα 
στάθμισης της κλίμακας «Daidalos» σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ 

τάξεων Λυκείου 

Γρίβας Κωνσταντίνος1, Κρικέτου Θεοδώρα2, Κωσταρά Ευφροσύνη3, 
Κουρμούση Ντίνα4 

1 PhD. Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
E-mail: grivascon@gmail.com 

2 MEd. Εκπαιδευτικός Β-θμιας Εκπ/σης 
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4 PhD. Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
E-mail: nkourmousi@aspete.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας στάθμισης σε ελληνικό 

μαθητικό πληθυσμό της κλίμακας «Daidalos» («Δαίδαλος») (Dybwad, 2008), η οποία διερευνά 
την ωριμότητα των μαθητών/τριών για την επιλογή της σταδιοδρομίας τους. Η κλίμακα, αφού 
μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, συμπληρώθηκε δύο φορές από ένα δείγμα σαράντα πέντε 
(45) μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας. Κατά τη στατιστική 
επεξεργασία, διερευνήθηκε η συνέπεια των δύο διαδοχικών φάσεων μετρήσεων (test και re-test) 
με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης «Intraclass Correlation Coefficient» (ICC). Η 
αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach Alpha. Τα 
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κατέδειξαν την αξιοπιστία της για χρήση σε 
μαθητές/τριες που φοιτούν σε ελληνικά Λύκεια, ενθαρρύνοντας μελλοντική διενέργεια έρευνας σε 
ευρύτερο δείγμα μαθητών/τριών στην ελληνική επικράτεια. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλίμακα «Daidalos», ωριμότητα, επιλογή σταδιοδρομίας, πιλοτική έρευνα 

Αντικείμενο και αναγκαιότητα έρευνας 
Αντικείμενο της παρούσας πιλοτικής έρευνας σχετικά με την ωριμότητα σταδιοδρομίας 

των μαθητών/τριών για τη μεταλυκειακή τους εκπαίδευση αποτελεί η διερεύνηση της 
αξιοπιστίας της κλίμακας «Δαίδαλος» (Daidalos) στην ελληνική πραγματικότητα.  

Η αναγνώριση της εφηβείας από τους θεωρητικούς της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας ως 
μίας από τις πλέον σημαντικές περιόδους απόκτησης γνώσης του κόσμου της εργασίας, εξερεύ-
νησης των ατομικών φιλοδοξιών και προσδοκιών, αλλά και αναζήτησης πιθανών διόδων 
σταδιοδρομίας αποτέλεσε σημείο εκκίνησης της πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη σε 
μαθητές/τριες των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Η σημασία της εφηβικής περιόδου στη 
θεμελίωση της μελλοντικής σταδιοδρομίας υπογραμμίζεται από πολλούς ερευνητές (Super, 
1990; Vondracek, Lerner και Schulenberg, 1986), ενώ, επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
αρχίσει να αναπτύσσεται ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό από πολλές επιχειρήσεις σε ποικίλους 
επαγγελματικούς χώρους (Feldman, 2003).  

Ο Savickas (1984) περιέγραψε την επαγγελματική ωριμότητα ως την ετοιμότητα του 
ατόμου να κάνει επιλογές και να ανταπεξέρχεται σε καθήκοντα ανάλογα με το στάδιο 
ανάπτυξης και σταδιοδρομίας του. Ο ορισμός αυτός υποδηλώνει ότι η ωριμότητα 
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σταδιοδρομίας δεν είναι κατασκευή που μπορεί να αποκτηθεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή, 
αλλά εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, καθώς τα άτομα αναπτύσσουν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε προσωπικά, μοναδικά 
καθήκοντα, που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία. Η ωριμότητα σταδιοδρομίας περιλαμβάνει 
συνιστώσες στάσεων και γνώσεων, οι οποίες αναπτύσσονται αρμονικά για εκτεταμένη περίοδο 
(Choi et al., 2012). 

Σύμφωνα με τους Kelly και Lee (2002), η ωριμότητα σταδιοδρομίας αποτελεί μία από τις 
πλέον σημαντικές έννοιες στον τομέα των επιχειρήσεων. Έρευνες έχουν καταδείξει (Slaney, 
1988) ότι οι μαθητές/τριες με σχετικά χαμηλό δείκτη ωριμότητας ως προς τις επιλογές 
σταδιοδρομίας τους τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, να είναι υπερευαίσθητοι και 
σχετικά απομονωμένοι, να είναι λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και τέλος να 
εξαρτώνται περισσότερο από τρίτους. 

Η παροχή συμβουλευτικής στους/στις νέους/ες, για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της 
αναποφασιστικότητας ή ανωριμότητας στην επαγγελματική τους επιλογή συνιστά κινητήριο 
δύναμη στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού στον χώρο της εκπαίδευσης. Λόγω 
της σημασίας του θέματος, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να αναπτυχθούν εργαλεία για την 
αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας των μαθητών/τριών για τη σταδιοδρομία, με 
στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίες είχαν ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσματα (Brown & Krane, 2000). Ωστόσο, οι αρνητικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της ανωριμότητας στον τομέα αυτό δεν έχουν λάβει ακόμα την απαιτούμενη προσοχή.  

Στην Ελλάδα έχει διενεργηθεί ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός ερευνών που 
καταπιάνεται με τη διερεύνηση ζητημάτων ωριμότητας σταδιοδρομίας σε έφηβους/ες, όπως η 
έρευνα για εφήβους/ες από την πρώην ΕΣΣΔ και την Αλβανία, οι οποίοι/ες φοιτούν σε ελληνικά 
σχολεία, σε σύγκριση με τους/τις γηγενείς συμμαθητές/τριές τους (Δρόσος, 2011), η 
διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής ωριμότητας με τη σχολική επίδοση μαθητών/τριών 
της Γ' Γυμνασίου και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων τους (Δρόσος, 2007; 
Χάλκου, 2015), καθώς και η μελέτη δυσλειτουργικών σκέψεων σταδιοδρομίας και πτυχών της 
επαγγελματικής αναποφασιστικότητας με μεθοδολογίες ποιοτικής έρευνας (Θωμοπούλου, 
2011). Επομένως, στην ελληνική πραγματικότητα η ωριμότητα σταδιοδρομίας συνιστά ένα 
πεδίο που έχει τύχει σχετικά μικρής ερευνητικής προσπάθειας έως σήμερα και έχει εστιάσει σε 
πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στο ζήτημα της λήψης επαγγελματικής 
απόφασης σε έφηβους/ες διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Δρόσος, 2011). 

Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι βασικοί παράγοντες που 
μπορούν να δράσουν είτε ενισχυτικά είτε ανασταλτικά στη διαμόρφωση ωριμότητας 
σταδιοδρομίας. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την προσωπική στάση των μαθητών/τριών 
στο θέμα της εκπαίδευσής τους μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, με τις πηγές υποστήριξής 
τους στη συνέχιση των σπουδών τους και στην επιτυχημένη επιλογή σταδιοδρομίας, με την 
αυτοπεποίθηση ή την αβεβαιότητα στην επιλογή σταδιοδρομίας, αλλά και με τη σχετική 
ενημέρωση, πληροφόρηση και πρόσβαση στη γνώση για τον χώρο της εργασίας. 

Η εν λόγω πιλοτική έρευνα φιλοδοξεί να καλύψει εν μέρει το κενό που υφίσταται στην 
εγχώρια ερευνητική πραγματικότητα και βιβλιογραφία, όσον αφορά στη διερεύνηση πτυχών 
της ωριμότητας σταδιοδρομίας σε μαθητές/ τριες που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του 
Λυκείου, μελετώντας τις ψυχομετρικές ιδιότητες ενός εργαλείου διερεύνησης τους. Επομένως, 
επιχειρεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης στρατηγικών για την ανάδειξη της 
ωριμότητας ως κρίσιμου παράγοντα που επηρεάζει την επιλογή επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.  

Περιγραφή της κλίμακας «Δαίδαλος» 
Η αρχική μορφή της κλίμακας «Δαίδαλος» απευθυνόταν, κυρίως, σε φοιτητές/τριες. 

Ωστόσο, στην τελική μορφή της, ύστερα από προσαρμογή και επεξεργασία από τον Tom-Erik 
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Dybwad (2008) προορίζεται για χρήση και από μαθητές/τριες Λυκείου. Συγκεκριμένα, η 
κλίμακα έχει ήδη χορηγηθεί σε μαθητές/τριες στη Νορβηγία από το Bodø University College 
και σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικών μετρήσεων προέκυψε ότι χαρακτηρίζεται από 
αξιόπιστες ψυχομετρικές ιδιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
σε πληθυσμούς άλλης εθνικότητας μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η παρούσα πιλοτική έρευνα 
βασίζεται στην τελική έκδοση της κλίμακας «Δαίδαλος» (Dybwad, 2008). 

H κλίμακα «Δαίδαλος» περιέχει συνολικά είκοσι (20) δηλώσεις και συνιστά μια ώριμη 
κλίμακα με χαρακτηριστικά «δομικής εγκυρότητας» (structural validity) που αποτυπώνει με 
επάρκεια πέντε (5) βασικές ανεξάρτητες υποκλίμακες/διαστάσεις της ωριμότητας επιλογής 
σταδιοδρομίας: «Στάση» (Attitude), «Υποστήριξη» (Support), «Αυτοπεποίθηση» (Self-
Assurance), «Αβεβαιότητα επιλογής σταδιοδρομίας» (Uncertainty), «Ανάγκη για 
πληροφόρηση σχετικά με την εργασία» (Work-knowledge). 

Οι απαντήσεις διαβαθμίζονται σε 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert με επιλογές που 
κυμαίνονται από το «δεν ισχύει καθόλου» έως το «ισχύει απόλυτα». 

Παρακάτω παρατίθενται οι ερωτήσεις της κλίμακας «Δαίδαλος», ανά κατηγορία, στην 
Ελληνική μετάφραση που χρησιμοποιήθηκε για την πιλοτική έρευνα στάθμισης. 

Α. Στάση των μαθητών/τριών ως προς την εκπαίδευση και εργασία 
Α1. Δεν θα πηγαίνω στο σχολείο για κάποιο διάστημα. 
Α2. Δεν μου χρειάζεται να μάθω τίποτα παραπάνω. 
Α3. Η δουλειά είναι κάτι βαρετό. 
Β. Παράγοντες υποστήριξης 
Β1. Οι φίλοι μου θεωρούν ανόητα τα σχέδιά μου για τη σταδιοδρομία μου. 
Β2. Ο πατέρας μου υποστηρίζει τα σχέδιά μου για τη σταδιοδρομία μου. 
Β3. Δεν νομίζω ότι η μητέρα μου υποστηρίζει πλήρως τα σχέδιά μου για τη σταδιοδρομία 

μου. 
Β4. Η υπόλοιπη οικογένειά μου θεωρεί μάταια τα σχέδιά μου για τη σταδιοδρομία μου. 
Γ. Αυτοπεποίθηση 
Γ1. Είμαι πραγματικά άτομο με αυτοπεποίθηση. 
Γ2. Δεν έχω πρόβλημα να εκφράζω τις απόψεις μου. 
Γ3. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα. 
Γ4. Συχνά δυσκολεύομαι να εκθέτω τις απόψεις μου. 
Δ. Αβεβαιότητα για την επιλογή σταδιοδρομίας 
Δ1. Δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποια σταδιοδρομία είναι καλύτερη για μένα. 
Δ2. Συχνά δεν νιώθω πολύ σίγουρος/-η για το ποιο επάγγελμα με ενδιαφέρει. 
Δ3. Τη μία μέρα θέλω να εργαστώ πάνω σε κάποιο αντικείμενο, αλλά την επόμενη μέρα 

θέλω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. 
Δ4. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια σταδιοδρομία θα είμαι ικανοποιημένος/-η. 
Δ5. Ανησυχώ λίγο ότι δεν θα διαλέξω τη σταδιοδρομία που μου ταιριάζει. 
Ε. Ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά με την εργασία 
Ε1. Μου λείπει η ενημέρωση για το τι είδους εκπαίδευση χρειάζομαι, για να ακολουθήσω 

το επάγγελμα που σκέφτομαι. 
Ε2. Δεν γνωρίζω αρκετά πράγματα για τις δεξιότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά που 

χρειάζονται για τα διάφορα επαγγέλματα. 
Ε3. Δεν γνωρίζω αρκετά πράγματα για τα επαγγέλματα που σκέφτομαι να ακολουθήσω. 
Ε4. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες για το ποια εκπαίδευση είναι σχετική με τη 

μελλοντική μου σταδιοδρομία. 

Ερευνητική Διαδικασία 
Η πιλοτική διερεύνηση συνίσταται σε ένα δοκιμαστικό στάδιο, προκειμένου να μετρηθεί 

ο βαθμός κατανόησης, «αποδοχής» και ερμηνείας του ερωτηματολογίου από τους/τις 
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μαθητές/τριες των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου σε θέματα που αφορούν στην 
ωριμότητα για τη σταδιοδρομία τους στην εκπαίδευσή τους μετά το Λύκειο. Η υλοποίηση της 
πιλοτικής έρευνας στάθμισης ακολούθησε τα εξής βασικά στάδια: 

1. Ενδελεχής μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και επιλογή της κλίμακας «Δαίδαλος» 
για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

2. Εξασφάλιση έγκρισης μετάφρασης και άδειας χρήσης από τον συγγραφέα και τους/τις 
κατόχους δικαιωμάτων έκδοσης της κλίμακας.  

3. Δίγλωσση μετάφραση της κλίμακας προς δύο κατευθύνσεις: αρχική μετάφραση 
(forward translation) στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αντίστροφη μετάφραση 
(backward translation) στην αγγλική γλώσσα, με παράλληλο έλεγχο πιστής απόδοσης.  

4. Μετατροπή του μεταφρασμένου (στην ελληνική γλώσσα) ερωτηματολογίου σε 
διαδικτυακή μορφή μέσω του εργαλείου δημιουργίας ερωτηματολογίων GoogleForms. 

5. Διανομή της GoogleForms μορφής του ερωτηματολογίου στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των μαθητών/τριών του δείγματος. 

Προς εξυπηρέτηση της σκοπούμενης αξιοπιστίας της πιλοτικής έρευνας ακολουθήθηκε η 
διαδικασία test/re-test. Με άλλα λόγια, το ίδιο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε προς συμπλήρωση 
στο ίδιο δείγμα μαθητών/τριών σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η 1η χρονική στιγμή 
χορήγησης θεωρείται ως το στάδιο του αρχικού test, ενώ η 2η χρονική στιγμή αντιστοιχεί στο 
στάδιο του re-test. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο σταδίων διανομής 
του ερωτηματολογίου ήταν μία (1) εβδομάδα. Επίσης, η συνολική διάρκεια συλλογής 
δεδομένων (στάδια test και re-test) ορίστηκε το διάστημα των δύο (2) εβδομάδων, δηλαδή από 
7 Απριλίου έως 21 Απριλίου 2021. 

Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 
Στη συγκεκριμένη έρευνα τον πληθυσμό-στόχο αποτέλεσαν οι μαθητές/τριες που 

φοιτούσαν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου σε σχολεία της πόλης των Πατρών, κατά το σχολικό έτος 
2020-2021, που αποτέλεσε και τον χρόνο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν σαράντα πέντε (45) μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου, που φοιτούσαν σε 
ιδιωτικό Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη των Πατρών. 

Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχτηκαν από τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια 
υποβλήθηκαν σε διαδικασίες κωδικοποίησης και επεξεργασίας. Για τη στατιστική επεξεργασία 
και ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο IBM SPSS 
v22.0 (Statistical Package for Social Sciences). Η στατιστική ανάλυση των εμπειρικών 
δεδομένων της πιλοτικής έρευνας οργανώθηκε σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η 
στατιστική ανάλυση που ακολουθήθηκε είναι η «περιγραφική στατιστική» (Creswell, 2011), 
δηλαδή η ποσοτική αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του δείγματος (δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων/ουσών και οι απόψεις τους σχετικά με τις δηλώσεις των 
κλιμάκων). Η περιγραφική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 
περιελάμβανε ανάλυση ποσοστών (Ν) και υπολογισμό της κατανομής σχετικών συχνοτήτων 
(%) για όλες τις δηλώσεις των κλιμάκων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (Mean) και 
οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation = SD) για την προσέγγιση στατιστικών κατανομών. 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης «Intraclass Correlation 
Coefficient» (ICC), για να μετρηθεί και να διερευνηθεί η συνέπεια των απαντήσεων μεταξύ 
των φάσεων test και re-test της πιλοτικής έρευνας. 

Στατιστικά Αποτελέσματα 
Από τη στατιστική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων βρέθηκε ότι το 71,1% των 

μαθητών/τριών ήταν κορίτσια και το 93,3% ήταν από την Ελλάδα. Το 57,8% των μαθητών/τριών 
φοιτούσε στη Β΄ Λυκείου, ενώ το 75,6% φοιτούσε σε Γενικό Λύκειο. Ακόμα, ένας/μία στους 
τρεις μαθητές/τριες (33,3%) είχε άριστη γνώση Αγγλικών και μόνο το 13,3% είχε διαγνωστεί 
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με κάποια μαθησιακή δυσκολία. Οι περισσότεροι από τους/τις μαθητές/τριες είχαν έναν/μία 
αδερφό/ή, με το ποσοστό να είναι 42,2% και το 35,6% του δείγματος ήταν πρωτότοκοι/ες. Η 
πλειοψηφία των μαθητών/τριών έμεναν και με τους δύο γονείς τους, σε ποσοστό 71,1%, και το 
17,8% έμενε στο ίδιο σπίτι με τον παππού και τη γιαγιά. Μέσο οικονομικό επίπεδο είχε το 80% 
των μαθητών/τριών και το 46,7% έμενε σε περιοχή που είχε 10.000 - 250.000 κατοίκους.  

Οι συντελεστές συσχέτισης ICC στις ερωτήσεις της κλίμακας «Δαίδαλος» δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί.  

Ερώτηση ICC 95% ΔΕ P 
1 0,93 0,87 - 0,96 <0,001 
2 0,99 0,98 - 0,99 <0,001 
3 0,93 0,87 - 0,96 <0,001 
4 0,94 0,88 - 0,97 <0,001 
5 0,87 0,77 - 0,93 <0,001 

6 0,46 0,02 - 0,70 0,022 
7 0,90 0,82 - 0,95 <0,001 
8 0,83 0,69 - 0,91 <0,001 
9 0,88 0,77 - 0,93 <0,001 

10 0,92 0,86 - 0,96 <0,001 
11 0,81 0,65 - 0,90 <0,001 

12 0,93 0,87 - 0,96 <0,001 
13 0,96 0,91 - 0,97 <0,001 
14 0,96 0,93 - 0,98 <0,001 
15 0,97 0,94 - 0,98 <0,001 
16 0,98 0,96 - 0,99 <0,001 
17 0,87 0,76 - 0,93 <0,001 

18 0,94 0,89 - 0,97 <0,001 
19 0,96 0,93 - 0,98 <0,001 
20 0,96 0,93 - 0,98 <0,001 

Πίνακας 1: Συντελεστές συσχέτισης ICC στις ερωτήσεις της κλίμακας «Δαίδαλος» 

Υπήρξε σημαντική συνέπεια μεταξύ των δύο μετρήσεων σε όλες τις ερωτήσεις (p<0,05). 
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach Alpha της κλίμακας «Δαίδαλος» ήταν αποδεκτός, με τιμή 
0,74 (>0,7). 

Συμπεράσματα 
Στην πρώτη υποκλίμακα («Στάση») της κλίμακας «Δαίδαλος» αναδεικνύεται από τη 

στατιστική ανάλυση ότι οι μαθητές/τριες α) επιθυμούν να συνεχίσουν αδιάλειπτα τη φοίτησή 
τους στο σχολείο, β) θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουν επιπρόσθετες γνώσεις και 
γ) έχουν θετική άποψη για την εργασία. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ερώτημα «Δεν θα πηγαίνω 
στο σχολείο για κάποιο διάστημα» η απάντηση «Δεν ισχύει καθόλου» - «Δεν ισχύει πάρα 
πολύ» ξεπερνά το 70%. 

Στη δεύτερη υποκλίμακα («Υποστήριξη») παρατηρείται ότι οι μαθητές/τριες σε 
συντριπτικό ποσοστό θεωρούν ότι α) οι φίλοι/ες τους δεν εκφράζουν επικριτική άποψη για τα 
σχέδια σταδιοδρομίας τους και β) το οικογενειακό περιβάλλον (πατέρας, μητέρα και υπόλοιπη 
οικογένεια) θα υποστηρίξει τα όποια επαγγελματικά σχέδιά τους. Η υποστήριξη από το 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον συνάδει και με ευρήματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί 
σε άλλες χώρες (Lim & You, 2019) και φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας 
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διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για την επαγγελματική σταδιοδρομία 
των μαθητών/τριών. 

Στην υποκλίμακα «Αυτοπεποίθηση» διαφαίνεται ότι οι απόψεις των μαθητών/τριών του 
δείγματος διαμορφώνουν δύο διακριτές τάσεις. Από τη μία πλευρά, οι περισσότεροι/ες 
μαθητές/τριες (σε ποσοστό οριακά άνω του 50%) απαντούν ότι είναι άτομα με αυτοπεποίθηση 
και δεν δυσκολεύονται να εκθέσουν τις απόψεις τους («Ισχύει απόλυτα» - «Ισχύει αρκετά»), 
αλλά από την άλλη πλευρά είναι αξιοσημείωτο ότι ένα σημαντικό ποσοστό έχει την αντίθετη 
άποψη («Δεν ισχύει αρκετά» - «Δεν ισχύει καθόλου»).  

Στην υποκλίμακα «Αβεβαιότητα επιλογής σταδιοδρομίας» τα αποτελέσματα είναι 
αμφίρροπα. Οι μισοί/ές περίπου μαθητές/τριες δυσκολεύονται να διαλέξουν σταδιοδρομία και 
δεν αισθάνονται σίγουροι/ες για το επάγγελμα που ικανοποιεί τις προσδοκίες τους. Αντίθετα, 
το άλλο μισό του μαθητικού πληθυσμού θεωρεί ότι δεν έχει καμία δυσκολία στην επιλογή της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ανάλογος βαθμός αβεβαιότητας συναντάται και σε 
έρευνες που αφορούν σε μαθητές/τριες εκτός Ελλάδας (Lounsbury, Hutchens & Loveland, 
2005).  

Στην υποκλίμακα «Ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά με την εργασία» τρεις στους/στις 
τέσσερις μαθητές/τριες πιστεύουν ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ούτε για την ακριβή φύση 
των διαθέσιμων επαγγελμάτων, ούτε για τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε επάγγελμα, 
ούτε για την εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσουν για να σταδιοδρομήσουν σε όποιο 
επάγγελμα επιλέξουν. 

Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με βάση τα αποτελέσματα στις 
υποκλίμακες «Στάση» και «Υποστήριξη» της κλίμακας «Δαίδαλος» οι μαθητές/τριες σε 
μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το σχολείο και θα χαίρουν της 
υποστήριξης φίλων και οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα ευρήματα αυτά είναι αναμενόμενα 
με βάση τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δείγματος μαθητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι 
μαθητές/τριες του δείγματός μας προέρχονται από φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και, ως εκ τούτου, από μεσαία (τουλάχιστον) οικονομικά στρώματα, ενώ οι οικογένειές τους 
δρουν υποστηρικτικά στις προσπάθειές τους. Ως προς την επιλογή σταδιοδρομίας, οι μισοί/ές 
μαθητές/τριες φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να καταλήξουν σε μια απόφαση 
παρά το γεγονός ότι φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου. Επιπλέον, 3 στους/στις 4 
μαθητές/τριες πιστεύουν ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τη φύση των επαγγελμάτων και 
τις δεξιότητες που αυτά απαιτούν. Τα παραπάνω αναδεικνύουν ένα διαχρονικό πρόβλημα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που εντοπίζεται στην έλλειψη ενός οργανωμένου πλαισίου 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, η αξιοπιστία των δύο 
κλιμάκων ήταν πολύ υψηλή και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 
θεωρηθούν σχετικά ασφαλή. Ωστόσο, χρειάζεται αυτό να επιβεβαιωθεί από έρευνα στάθμισης 
σε κατάλληλο αριθμητικά δείγμα, ενώ αξίζει να επισημανθούν οι αδυναμίες της παρούσας 
έρευνας που αφορούν στο σχετικά μικρό και ομοιογενές δείγμα (45 μαθητές/τριες 
φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αλλά και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι/ες 
μαθητές/τριες είναι μέλη υποστηρικτικών οικογενειών μέσου ή ανωτέρου βιοτικού επιπέδου, 
με προσδοκίες για το επαγγελματικό τους μέλλον. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Παιδαγωγική της Ειρήνης είναι κλάδος των Επιστημών Αγωγής που έχει αντικείμενο την 

εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με την ειρήνη, την εισαγωγή των κατάλληλων παιδαγωγικών 
πρακτικών για τη δημιουργία «πολιτισμού ειρήνης» αλλά και την εξασφάλιση της ειρήνης σε 
επίπεδο σχολικό και μακροπρόθεσμα -μέσω της Εκπαίδευσης- πανανθρώπινο και παγκόσμιο. 
Αποβλέπει δε στην εξάλειψη των πολέμων, στην ενδοκοινωνική ειρήνη. Στοχεύει στη δημιουργία 
της κατάλληλης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα διάφορα περιβάλλοντα ώστε αυτά να είναι 
κατάλληλα και ικανά να συντελέσουν στην ειρήνη. Αναπτύχθηκαν διάφορα παραδείγματα στην 
Παιδαγωγική της Ειρήνης (Ατομική-ηθική, Νεομαρξιστική (κοινωνική)-Κριτική, Συστημική-
Οικολογική και κυρίαρχη Πραγματιστική Εκπαίδευση για την Ειρήνη με βασική συνισταμένη 
όλων την αισιόδοξη πεποίθηση πως η εκπαίδευση μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στη 
διασφάλιση της ειρήνης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ειρήνη, Εκπαίδευση, ενανθρώπιση 

ABSTRACT 
Peace Pedagogy is a branch of Educational Sciences that has as its object the educational 

research on peace, the introduction of appropriate pedagogical practices for the creation of a 
"culture of peace" but also the assurance of peace at school level and in the long run - through 
Education - universal and global. It aims to create the appropriate educational process in the 
various environments so that they are appropriate and capable of contributing to peace. 
Various examples have been developed in Peace Pedagogy (Individual-Ethical, Neo-Marxist 
(Social) -Critical, Systemic-Ecological and Dominant Realistic Education for Peace based on 
the optimistic belief that education can contribute effectively to education.  

KEYWORDS: peace, education, humanization  

«Να εκπαιδεύσουμε τον άνθρωπο 
με το βλέμμα στραμμένο στην Ανθρωπιά και την Ανθρωπότητα» R.Heck 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
H Παιδαγωγική της Ειρήνης είναι ειδικός επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής που 

«βρίσκει τα επιστημονικά-θεωρητικά του ερείσματα ανάμεσα στην Eπιστήμη της Αγωγής και στην 
Έρευνα της Ειρήνης (peace research)» (Μπονίδης, 2001). Καταπιάνεται με τις διαφορετικές 
μορφές βίας, αλλά και τη μετάδοση γνώσεων «αναφορικά με τη χρήση ειρηνικών μεθόδων για 
την επίλυση συγκρούσεων κάθε μορφής» (Χαραλάμπους, 2009). Βασικοί στόχοι της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης είναι η διαμόρφωση φιλειρηνικών και διαπολιτισμικών στάσεων 
και αξιών στη ζωή και συνάμα η αποστροφή προς τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που 
θεωρούνται ένοχες για την έκρηξη όλων των μορφών του φανατισμού (θρησκευτικού, 
πολιτισμικού, εθνικού, κ.ά.), του ρατσισμού, του σωβινισμού, της μισαλλοδοξίας και άλλων 
παρόμοιων φαινομένων που δύνανται να διαταράξουν την ειρηνική συνύπαρξη- συμβίωση των 
ανθρώπων και των λαών παγκόσμια.  
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Συναντάμε τα πρώτα βήματα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης στα τέλη του 19ου αιώνα (στη 
Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική κίνηση) και στο ξεκίνημα του 20ού αιώνα κι ειδικότερα στην 
Αγωγή της Ειρήνης (με τη Νέα Αγωγή, η οποία στόχευε στη μεταρρύθμιση του σχολείου ώστε 
αυτό να αποκτήσει χαρακτήρα παιδοκεντρικό, τονίζοντας τη σημασία της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του παιδιού μες στο πλαίσιο των εμπειριών και του περιβάλλοντος που ζει και 
αναπτύσσεται το παιδί). Παιδαγωγοί της Νέας Αγωγής (M. Montessori, F.W. Foerster, P. 
Oestreich κ. ά.) διατύπωσαν τις πρώτες απόψεις σχετικά με το ρόλο μιας εκπαίδευσης για την 
ειρήνη κι εφάρμοσαν παιδαγωγικές πρακτικές προς αυτό το στόχο (Duchworth, 2008, Howlett, 
2008, Μπονίδης, 2015). Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πόλεμου ενισχύθηκε ο 
φιλειρηνισμός και ο προβληματισμός για τον ρόλο της εκπαίδευσης στη νέα εποχή και με στόχο 
να μη βιώσει η ανθρωπότητα ξανά τις τραγικές συνέπειες του παρελθόντος.  

Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για την ειρήνη συντέλεσε στην ανάπτυξη της «Έρευνας 
της Ειρήνης» από την οποία τροφοδοτήθηκε η Παιδαγωγική της Ειρήνης κι η οποία βρήκε 
εφαρμογή στην Εκπαίδευση. Η «Έρευνα της ειρήνης» είναι μια πολυεπιστημονική ή 
διεπιστημονική προσέγγιση (και εφαρμοσμένη επιστήμη) του θέματος της ειρήνης, του 
πολέμου, της βίας από ερευνητές των κοινωνικών, πολιτικών, νομικών και φυσικών επιστημών 
(Scheider, 1974). Γίνεται σε ερευνητικά ινστιτούτα ή πανεπιστημιακά τμήματα με χρήση 
ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων (Albrecht, 1991). Σχετίζεται άμεσα με την Παιδαγωγική 
της Ειρήνης καθώς αυτή συνιστά τμήμα της ή συνεργάζεται με αυτή.  

Καθώς σταδιακά εδραιωνόταν η «Έρευνα της Ειρήνης» άρχισαν να διαμορφώνονται δύο 
κατευθύνσεις στο ερευνητικό της πεδίο: η «Παραδοσιακή» (ή «ρεαλιστική») κι η «Κριτική» 
(μετά τη δεκαετία του 1960). Η πρώτη κατεύθυνση εστιάζεται στον πόλεμο, τις διακρατικές 
σχέσεις και τον αφοπλισμό, στην προκατάληψη για τους «άλλους» λαούς, στα αίτια και τις 
συνέπειες των κρίσεων που οδηγούν τους λαούς σε πολιτική αστάθεια καθώς και στην 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων φαινομένων. Η δεύτερη κατεύθυνση θεωρεί ότι ο 
πόλεμος είναι στην πραγματικότητα «η κορυφή του παγόβουνου», ενός δηλαδή συστήματος 
ενάντια στην ειρήνη όπου η βία υπάρχει σε κάθε διάστασή του. Οι ερμηνευτές αυτής της 
κατεύθυνσης διατείνονται ότι «η απουσία της παγκόσμιας ειρήνης οφείλεται στον τρόπο 
οργάνωσης των κοινωνιών και της κοινωνικής ζωής, στο πλέγμα, δηλαδή, των διακρατικών 
δομών και σχέσεων, των κοινωνικών στρατηγικών και των κινήτρων, το οποίο συνιστά 
δημιούργημα επιμέρους πολιτικών, στρατιωτικών, τεχνολογικών, οικονομικών και 
ψυχολογικών-απόψεων της Κοινωνικής και Ατομικής Ψυχολογίας-διαστάσεων» (Μπονίδης, 
1998).  

Η Έρευνα για την Ειρήνη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Παιδαγωγική της Ειρήνης. 
Η τελευταία, από το 1945 κι έπειτα ακολούθησε τις εξής διαφορετικές κατευθύνσεις: α. την 
Ατομική-ηθική Παιδαγωγική της Ειρήνης (εμφανίζεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1940) β. τη Νεομαρξιστική-Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης (στο δεύτερο μισό της δεκαετίας 
του 1960) γ. τη Πραγματιστική Εκπαίδευση για την Ειρήνη (δεκαετία του 1970) δ. τη 
Συστημική-Οικολογική Εκπαίδευση για την Ειρήνη (δεκαετία του 1990). 

Η σημασία του αγαθού της ειρήνης είναι αδιαμφισβήτητη κι αφού οι κυβερνήσεις των 
λαών δεν μπορούν εξολοκλήρου να την προασπίσουν, το βάρος της προσπάθειας φέρουν και 
οι πολίτες σε όλο τον κόσμο και με στόχευση σε μια Εκπαίδευση για την ειρήνη με 
οικουμενικές διαστάσεις που θα αποβλέπει στη δημιουργία ενός μέλλοντος με ελπίδα και 
παγκόσμια ειρήνη. Η έκκληση της Χάγης για την ειρήνη είναι μια εκστρατεία για μια 
Παιδαγωγική της Ειρήνης κι απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός «Πολιτισμού Ειρήνης». Αυτός 
ο στόχος θα είναι παγκόσμια επίτευξη αν οι πολίτες όλου του κόσμου αντιληφθούν ότι η 
πολυπολιτισμικότητα συμβάλλει στον παγκόσμιο πολιτισμό ενώ η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
είναι η προοπτική για έναν καλύτερο κόσμο με χαρακτηριστικά την ανοχή, την αποδοχή της 
διαφορετικότητας και το σεβασμό στον οποιονδήποτε «άλλο». Η ειρήνη που ξεκινά από τον 
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απλό πολίτη είναι ο μοχλός για τη σταδιακή αλλαγή των δομών εξουσίας κι όλων των 
πολιτικών που θα την εδραιώσουν στην παγκόσμια συνείδηση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  
Από τις απαρχές της, η Παιδαγωγική της Ειρήνης, έγινε ολοφάνερο ότι θα έβρισκε 

εφαρμογή πρώτιστα μέσα στο πεδίο της Eκπαίδευσης. Η σπουδαιότητα και ο ρόλος της 
Εκπαίδευσης υποστηρίζεται συχνά: «Η παιδεία είναι ουσιαστικής σημασίας στην προαγωγή της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και κρίσιμος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των λαών στο 
μέλλον» (Kofi Annan, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ), «η εκπαίδευση πρέπει να 
αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει 
την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα στα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις 
θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών 
για τη διατήρηση της ειρήνης» (άρθρο 26, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ). Αναφέρεται εξάλλου κι από θεωρητικούς της Εκπαίδευσης ότι η 
αγωγή για την ειρήνη οφείλει να είναι βασικός άξονας της μεταμοντέρνας Παιδαγωγικής: «η 
παιδαγωγική για την ειρήνη θα πρέπει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της λεγόμενης 
μεταρρυθμιστικής ή εναλλακτικής παιδαγωγικής και να τεθεί στην προμετωπίδα της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Μακρής, 2007).  

Καθώς βασικός φορέας κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο, φορείς της Εκπαίδευσης και 
Αγωγής οφείλουν να προσανατολίσουν προς την Παιδαγωγική για την ειρήνη γιατί αυτή θα 
συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης τους, ώστε να 
καταστεί εφικτός στόχος η οικοδόμηση ενός ειρηνικού κόσμου. 

Πεδίο εφαρμογής της θεωρίας της Παιδαγωγικής της Ειρήνης θα μπορούσε να αποτελέσει 
όλο το φάσμα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Μπονίδης, 2015). Η εκπαίδευση για την 
ειρήνη, έχοντας ως κέντρο τους εκπαιδευόμενους, αποβλέπει τόσο στην εξασφάλιση της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου όσο και στην επιβίωση της ανθρωπότητας. Η επίτευξη αυτών των 
στόχων προϋποθέτει την παράλληλη και σε πολλά επίπεδα ανάπτυξη του γνωστικού, 
ψυχοκινητικού και συναισθηματικού τομέα της προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευόμενου. 
Στα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία τα περιεχόμενα μάθησης και διδασκαλίας 
ταξινομούνται σε επιμέρους μαθήματα, τα περιεχόμενα μάθησης της Παιδαγωγικής της 
Ειρήνης διαχέονται γενικά στο πρόγραμμα σπουδών. Οι στόχοι επιτυγχάνονται και με τη 
Διαθεματική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στα πλαίσια των σχεδίων εργασίας 
(projects). 

Αναλυτικότερα, παρατίθενται οι επιμέρους συνιστώσες των διαφορετικών κατευθύνσεων 
για την Παιδαγωγική της Ειρήνης αναφορικά με την Εκπαίδευση:  

Στην Ατομική-ηθική Παιδαγωγική της Ειρήνης η εκπαίδευση αποβλέπει στην 
αλληλοκατανόηση ατόμων και λαών. Έχει στόχο βασικό να ενδυναμώσει τα άτομα ώστε να 
είναι ικανά για την πραγμάτωση ειρήνης κι αναφέρεται σε μια εκπαίδευση για την δημιουργία 
ηθικότητας καθώς διατείνεται ότι είναι πρωταρχική η αγωγή του ατόμου με την ενίσχυση της 
καλής, «ηθικής» του φύσης και η ειρήνη επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση της βίας. Οι θέσεις της 
Κοινωνικής-Κριτικής Παιδαγωγικής πρεσβεύουν ότι η επιθετικότητα είναι απόρροια της 
δομικής και πολιτισμικής βίας που ασκείται στο άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του 
(ιδιαίτερα στις δομές των δυτικών κοινωνιών). Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αναλύει την 
απουσία της ειρήνης σε διάφορα επίπεδα και τον ρόλο των συγκρούσεων στην παιδαγωγική 
διαδικασία. Βασικούς στόχους της Εκπαίδευσης θεωρεί τη διαμόρφωση κριτικής στάσης στο 
άτομο, την κοινωνική χειραφέτηση, τη δημιουργία αλληλεγγύης, συνεργασίας, συλλογικής 
δράσης ενώ τελικό στόχο θεωρεί την αλλαγή των δομών της καπιταλιστικής κοινωνίας και την 
επικράτηση «θετικής» ειρήνης (διευκρινίζεται ότι η απουσία της άμεσης βίας ορίζεται ως 
«αρνητική ειρήνη» και η απουσία της δομικής βίας ως «θετική ειρήνη») (Galtung, 1969, Brock-
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Utne, 2000, Μπονίδης, 2015). Από την άλλη, η Πραγματιστική Παιδαγωγική (ή Εκπαίδευση 
για την Ειρήνη, ή Παγκόσμια Εκπαίδευση) θεωρεί κρίσιμη την εκπαίδευση για την εξάλειψη 
του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, του εθνικισμού αλλά και για την επίλυση των 
συγκρούσεων, τη στόχευση δημιουργίας ετοιμότητας για την ειρήνη, διαλόγου κι επικοινωνίας 
για την κατανόηση των ατόμων και λαών, καταδίκη της βίας και του μιλιταρισμού, ανάπτυξη 
παγκόσμιας συνείδησης, ισότητα των φύλων, αειφόρο ανάπτυξη, εξασφάλιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων για όλους. 

Στην πιο πρόσφατη κατεύθυνση η αρνητική (βίαιη) συμπεριφορά του ατόμου θεωρείται 
κοινωνική επίδραση. Η αγωγή και εκπαίδευση αποβλέπει στη συγκρότηση μιας καθολικής 
προσωπικότητας με οικολογική συνείδηση, σεβασμό της φύσης ενώ βασικοί στόχοι της 
εκπαίδευσης της Ειρήνης θεωρούνται η ενανθρώπιση του ατόμου, η δημιουργία μιας 
συνείδησης υπέρ του πλανήτη, η υιοθέτηση από το άτομο σεβασμού προς ό, τι τον περιβάλλει 
(προς τον «άλλον», προς τη φύση) με απώτερη επιδίωξη την επιβίωση της ανθρωπότητας σε 
ένα πλαίσιο σεβασμού του ανθρώπου (Μπονίδης, 2015). 

Ομοίως και η B. Reardon, αναφερόμενη στην Εκπαίδευση σχετικά με την Ειρήνη και στην 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τονίζει ότι η πρώτη δίνει απάντηση στην ερώτηση «τι είναι η 
ειρήνη» και η δεύτερη στο ερώτημα «ποιες στάσεις, δεξιότητες αλλά και γνώσεις είναι 
απαραίτητες για την οικοδόμηση της ειρήνης» (Reardon, 1999). Η ίδια στη συνέχεια απαντά 
αναφερόμενη στο πρώτο ερώτημα ότι η Εκπαίδευση για την Ειρήνη είναι «η εκπαίδευση για 
την ανάπτυξη και την άσκηση των θεσμών και των διαδικασιών οι οποίες αποτελούν και 
συνθέτουν μια ειρηνική κοινωνική τάξη/ιεραρχία» και κατόπιν στη δεύτερη ερώτηση ότι «η 
εκπαίδευση είναι που δημιουργεί προϋποθέσεις για την επίτευξη της ειρήνης και η οποία 
σχετίζεται με αναπτυξιακές αξίες, δεξιότητες και στάσεις που ευνοούν την οικοδόμηση της 
ειρήνης».  

Τόσο η προαναφερόμενη (μιλώντας για την «πλανητική συνείδηση», 1988) όσο και οι 
Harris, (1999), Gervais, (2004) και Hicks, (2004) συμφωνούν στη δημιουργία ενός πολιτισμού 
ειρήνης που τάσσεται κατά της βίας, του μιλιταρισμού, του εθνικισμού και στηριζόμενου στις 
πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και προπάντων του 
σεβασμού στον διαφορετικό «άλλο». Συμπερασματικά λοιπόν, διαφαίνεται ακράδαντα ο 
κομβικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το εγχείρημα το οποίο 
βέβαια σχετίζεται και με τις κάθε είδους πεποιθήσεις του, τα Αναλυτικά Προγράμματα, το 
συνολικό περιεχόμενο της Eκπαίδευσης καθώς και τις μεθόδους, τα μέσα και τις τεχνικές που 
θα εφαρμόζει στην εκπαιδευτική διαδικασία (Τσιάκαλος, 1992). Εξάλλου, καθοριστικής 
σημασίας είναι για το σκοπό αυτό και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αλλά και τα 
σχολικά εγχειρίδια καθώς αποτελούν την βασικότερη έκφραση των μορφωτικών αγαθών και 
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διδακτική πράξη ( Μαυροσκούφης, 2007). 

Σήμερα, από τις αρχές του 21ου αιώνα και εξής η Εκπαίδευση της Ειρήνης περιλαμβάνει 
τις κάτωθι μορφές: Διεθνή Εκπαίδευση (International education), Εκπαίδευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (Human rights education), Εκπαίδευση για την ανάπτυξη 
(Development education), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental education), 
Εκπαίδευση για την επίλυση των συγκρούσεων (Conflict resolution education), οι οποίες αν 
και εμπεριέχουν διαφορετικές βάσεις ιδεολογικά όχι μόνο δεν αποκλείει η μία την άλλη αλλά 
μπορούν και να αλληλοσυμπληρώνονται (Tibbitts, 2008, Harris, 2004). 

Εν κατακλείδι, στο κυρίαρχο πλέον μοντέλο της Διεθνούς και Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 
της Ειρήνης (από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 κι έπειτα) ορισμένοι από τους παιδαγωγούς 
εκφραστές της έχουν συγκροτήσει ένα «εκλεκτικιστικό παράδειγμα» στην Παιδαγωγική αυτή. 
Δημιουργούν πλέον έναν φιλειρηνικό παιδαγωγικό λόγο ο οποίος συνθέτει τα προηγούμενα 
παραδείγματα-κατευθύνσεις στους εξής βασικούς άξονες: γνώση και κατανόηση άλλων λαών 
και πολισμών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για έναν πολιτισμό ειρήνης (Διεθνή 
Εκπαίδευση). Συναφή λόγο παράγει και η «Παγκόσμια Εκπαίδευση» η οποία ωστόσο έχει ως 
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βασική παράμετρο την παγκοσμιότητα με την έννοια του «παγκόσμιου χωριού» ενώ πρεσβεύει 
ως βασικό στόχο την ειρήνη σε προσωπικό, τοπικό, εθνικό και τελικά παγκόσμιο επίπεδο. Οι 
εκφραστές-συγγραφείς του παραδείγματος αυτού (οι οποίοι προέρχονται από διάφορους 
επιστημονικούς χώρους) δεν αναζητούν θεωρητικά ερείσματα στα κείμενά τους (δηλαδή 
παραμέτρους παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, κ.ά.) αλλά επιχειρηματολογούν με 
χαρακτήρα κανονιστικό ή πρακτικό.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Η Παιδαγωγική της Ειρήνης βασίζεται στην έμφυτη επιθυμία του ανθρώπου για ειρήνη 

(Harris, 1999) κι αφορά μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε προβλήματα σύγκρουσης 
και βίας (σε επίπεδο παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό αλλά και προσωπικό) με απώτερο σκοπό την 
αναζήτηση τρόπων και μέσων δημιουργίας ενός περισσότερο δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος 
(Hicks, 1988). Παρόλο που έχει διαφορετικό νόημα στις διαφορετικές κουλτούρες του πλανήτη 
και παίρνει εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές διερευνώντας τις διαφορετικές μορφές βίας 
σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια (Harris, 2004), στόχος της είναι ο μετασχηματισμός του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και γενικότερα της Παιδαγωγικής προκειμένου να μελετήσει τις 
διάφορες μορφές βίας σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης (Bajaj, 2008). Εντούτοις, παρά την 
ραγδαία ανάπτυξη της Παιδαγωγικής της Ειρήνης από τον 20ο αιώνα κι έπειτα αλλά και την 
ποικιλομορφία των προτεινόμενων προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης της Ειρήνης, διαφαίνεται 
ότι λίγες χώρες την έχουν εντάξει στο επίσημο σχολικό τους σύστημα (Harris, 2008). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κοινωνικό φαινόμενο του εκφοβισμού σαν συστηματική κατάχρηση εξουσίας 

παρατηρείται στο σχολείο, στη γειτονιά και όπου υπάρχει άνιση κατανομή δύναμης. Αφορά σε 
όλα τα παιδιά που είναι δυνατόν να εμπλακούν σε εκφοβιστικές πράξεις, με διαφορετικούς ρόλους 
κάθε φορά. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να νιώθει ασφάλεια, να προστατεύεται από την 
καταπίεση και από τον συνεχόμενο εξευτελισμό που επιφέρει ο εκφοβισμός. Το ενδιαφέρον για 
την καταπολέμηση του εκφοβισμού εστιάζεται στο σχολείο γιατί εκεί είναι δυνατή η εφαρμογή 
προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη και την καταστολή. Για την επιτυχία αυτών των 
προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή της οικογένειας, η διερεύνηση των αντιλήψεων 
και των στρατηγικών των γονέων και των εκπαιδευτικών για την καταπολέμηση του φαινομένου. 
Τα προγράμματα που στόχευαν στη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών κατάφεραν να 
μειώσουν τα ποσοστά της βίας. 

Η εργασία αυτή σκοπεύει να ανιχνεύσει τη σημασία της κατάρτισης, της ενημέρωσης και της 
συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκφοβισμός, σχολείο, οικογένεια, συνεργασία 

ABSTRACT 
The social phenomenon of bullying as systematic abuse of authority may be observed at 

school, in neighbourhood and wherever there is an unequal distribution of power. It concerns 
all the children that are likely to get involved in bullying actions, adopting different roles every 
time. It is the right of every child to feel secure, to be protected from the pressure and from the 
continuous humiliation which bullying induces. The interest in dealing with bullying focuses on 
school because there the application of programs aiming at the prevention and repression is 
feasible. For the success of these programs the involvement of the family as well as the research 
of the perceptions and the strategies of the parents and the educators are considered necessary. 
The programs, targeting the collaboration of the parents and the educators, managed to reduce 
the rates of violence.  
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The present study aims at tracing the significance of training, the briefing and the 
collaboration between family and school.  

KEYWORDS: bullying, school, family, cooperation 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
O σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθεί ο σχολικός εκφοβισμός σε σχέση με τους 

παράγοντες: οικογένεια – σχολείο – συνεργασία αυτών. Ακόμη στοχεύει: 
 Να μελετήσει και να διερευνήσει τις απόψεις γονιών κι εκπαιδευτικών για το σχολικό 

εκφοβισμό. 
 Τις πρακτικές συνεργασίας. 
 Την ανατροφή που παρέχει η οικογένεια στο παιδί/θύτη/θύμα, ή παρατηρητή. 
 Την εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο στο παιδί/θύτη/θύμα/παρατηρητή. 
 Την αξιοποίηση του σχολείου και της οικογένειας στα προγράμματα συνεργασίας και 

παρέμβασης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας. 
 Τη σύνδεση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και γονέων με τις πρακτικές 

εκπαίδευσης/διαπαιδαγώγησης και ανατροφής για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Ο Olweus (1999, 2010) ορίζει τον εκφοβισμό σε σχέση με τα κριτήρια:  
α) Επιθετική συμπεριφορά ή η με πρόθεση πρόκληση βλάβης, 
β) Συμβαίνει κατ΄ επανάληψη και για αρκετό χρονικό διάστημα, 
γ) Συμβαίνει σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται από ανισότητα. 
Έτσι : «Ως εκφοβισμός ορίζεται κάθε μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, ένα σύνολο 

αρνητικών πράξεων από ένα ή περισσότερα παιδιά με σκοπό να βλάψουν κάποιο/α που δεν 
μπορεί/ούν εύκολα να αμυνθεί/ούν». 

 Οι όροι που υιοθετούνται στην παρούσα εργασία είναι “σχολικός εκφοβισμός” και 
“θυματοποίηση” και όχι “βία”, “παραβατικότητα” ή “θυματοποίηση” γιατί σύμφωνα με τις 
Μπεζέ (1998) και Ανδρέου (2011) οι όροι αυτοί τείνουν να χρησιμοποιούνται εκτός ορίων του 
σχολείου. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αποδεκτό το κριτήριο της πρόθεσης από μέρους των 
παιδιών που υποκινούν τον εκφοβισμό και έχει ληφθεί υπόψη και η επαναληψιμότητα γιατί οι 
συνέπειες του εκφοβισμού είναι σοβαρές και ακολουθούν με ένταση τα παιδιά σε όλη τους τη 
ζωή. Έχει επιλεγεί ο όρος «εκφοβισμός» γιατί δίνει έμφαση στο αίσθημα του φόβου που 
προκαλεί, ιδίως στα παιδιά όταν γίνονται θύματα και τονίζει τις επιπτώσεις που έχει. 

 Υπάρχουν ομοιότητες στις δυο ομάδες των παιδιών/θυμάτων και των παιδιών /δραστών. 
Η πρώτη ομάδα έχει έλλειψη ικανότητας διεκδίκησης, ενώ η δεύτερη ομάδα έχει επιθετική 
τάση. Διαφοροποιούνται, όμως, στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως στην 
αυτοεκτίμηση, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή στην κοινωνική αποδοχή. 

Ο Olweus (2010), προτείνει έναν άλλο διαχωρισμό στάσεων απέναντι στον εκφοβισμό, 
τους εμψυχωτές/παρατηρητές τους διαχωρίζει σε: 

a) Αυτούς που αδιαφορούν και δεν αποδοκιμάζουν τον εκφοβισμό, 
b) Αυτούς που τον αποδοκιμάζουν, αλλά φοβούνται να τον αμφισβητήσουν, 
c) Στους υπερασπιστές, που έχουν τη δύναμη να τον αποδοκιμάσουν.  
Ο ρόλος των παρατηρητών γίνεται σημαντικός. Μπορούν ή να τον σταματήσουν ή με την 

αδράνειά τους να ενισχύσουν την επιθετικότητα ή και να μεγαλώσουν το αίσθημα βίας που 
νιώθουν τα παιδιά/θύματα. 

Ο διαχωρισμός σε δράστες ή θύματα, αδρανείς ή ευαισθητοποιημένους παρατηρητές δεν 
έχει σημασία. Κι αυτό γιατί: 

α) οι ρόλοι που υιοθετούν τα παιδιά στη σχολική ζωή μπορεί να εναλλάσσονται και  
β) η εστίαση στα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων ομάδων εμποδίζει κάποιον να  
αντιληφθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού ως ένα πολύπλοκο κοινωνικό ζήτημα. 
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Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τελευταία η προσέγγιση που επικρατεί για την ερμηνεία του σχολικού εκφοβισμού είναι η 

κοινωνικοοικολογική θεωρεία του Bronfenbrenner (1994), όπου η κοινωνική ανάπτυξη 
διαμορφώνεται και διατηρείται ως αποτέλεσμα των ατομικών χαρακτηριστικών των παιδιών 
και των τρόπων με τους οποίους αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ άλλων με τα υποσυστήματα της 
παρέας, της οικογένειας, του σχολείου, της κοινότητας ή και με μεγαλύτερες και πιο 
απομακρυσμένες δομές όπως της εκπαίδευσης, της γονικής εργασίας, της Πολιτείας. 

Σύμφωνα με το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο τα συστήματα που αλληλεπιδρούν είναι:  
a)Το μικροσύστημα που βρίσκεται κοντά στο παιδί όπως η οικογένεια, το σχολείο, η 

γειτονιά, η παρέα,  
b) Το μεσοσύστημα που παρέχει τη σύνδεση ανάμεσα στις δομές του μικροσυστήματος, 

όπως, για παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, ή η σχέση ανάμεσα 
στην παρέα και την οικογένεια, 

c) Το μακροσύστημα που περιλαμβάνει το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, με το οποίο το 
παιδί δεν έρχεται σε επαφή, όπως (π.χ. το εργασιακό περιβάλλον των γονιών, τα 
χαρακτηριστικά της γειτονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων), και  

d) Το χρονοσύστημα που περιλαμβάνει τη διάσταση του χρόνου. Τα στοιχεία αυτού του 
συστήματος μπορεί να είναι εξωτερικά στοιχεία, όπως (π.χ. ο θάνατος ενός γονιού) ή 
εσωτερικά στοιχεία, όπως (π.χ. οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του παιδιού). 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποχρεώνει τα σχολεία να πάρουν κατάλληλα 
μέτρα για να ενθαρρύνουν τη σχολική φοίτηση και να διασφαλίσουν τη σχολική πειθαρχία, 
έτσι που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού. Τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια 
Προγράμματα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
περιλαμβάνουν τους εξής στόχους:  

α) Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης, 
β) Την ενίσχυση της θετικής αυτοαντίληψης των μαθητών, 
γ) Την υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις 

πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες, 
δ) Την απόκτηση απαραίτητων εφοδίων για να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα και 

δημιουργικά, 
ε) Την προαγωγή των αξιών της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και  
στ) Την πετυχημένη κοινωνική ένταξη των παιδιών. 
Σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγματικής εφαρμογής 

των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όπως είναι ο σεβασμός του άλλου, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, 
η συμμετοχή και η συνεργασία. Όμως, ενώ ένας από τους στόχους των ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ 
είναι η καταπολέμηση του εκφοβισμού. Είναι γνωστό πως η αντιμετώπιση της σχολικής βίας 
δεν αναφέρεται ρητά στους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι τα 
ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ θεσμοθετήθηκαν το 2002/03, τότε που ξεκινούσε το ενδιαφέρον για τον 
σχολικό εκφοβισμό. Τότε, η βία δεν αναγνωριζόταν ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά 
περιστασιακά ως εξατομικευμένη συμπεριφορά κάποιων παραβατικών μαθητών. Ακόμη και 
σήμερα η ενδοσχολική βία δεν πολυαναφέρεται για να μη φανεί το σχολείο ως χώρος 
σύγκρουσης. Η δημοσίευση περιστατικών βίας συχνά εμποδίζεται για να μην αποκτήσει το 
σχολείο κακή φήμη κι εκτεθούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινωνία. 
Ωστόσο έχουν οργανωθεί προγράμματα επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας, την 
Περιφέρεια, τους Σχολικούς Συμβούλους ή τους Συντονιστές. Δημιουργήθηκε το 
Παρατηρητήριο κατά της Ενδοσχολικής Βίας. Από το Σεπτέμβρη του 2019 δημιουργήθηκε με 
Υ.Α. μια τριμελής επιτροπή σε κάθε σχολείο, που αποτελείται από το Δ/ντή και 2 εκπ/κούς που 
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ονομάζεται Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο την καταπολέμηση όλων των ειδών των 
κρίσεων που μπορεί να τύχουν στο σχολείο. 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Η μελέτη έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  
1. Τις επιπτώσεις με βάση τις μορφές (άμεσες, έμμεσες) και τη διάρκειά τους 

(βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες). Ο άμεσος εκφοβισμός (όπως π.χ. ο λεκτικός ή ο σωματικός) 
σχετίζεται με δυσκολίες στη ρύθμιση των συναισθημάτων, με ανεπαρκείς σχέσεις με τους 
συνομήλικους, με την απόρριψη, με προβλήματα προσαρμογής, μοναξιάς, κατάθλιψης, 
κοινωνικού άγχους, έλλειψη αυτοσυγκράτησης, υποχωρητικότητας, αντικοινωνικές 
συμπεριφορές και αρνητική αυτοεικόνα. Από τα παιδιά που βιώνουν τον έμμεσο εκφοβισμό 
φαίνεται πως είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμος στα κορίτσια. Σε έρευνα του Owens (2010), 
φαίνεται πως τα κορίτσια που έζησαν αποκλεισμένα από τις παρέες τους ήταν η χειρότερη 
περίοδος της ζωής τους και πως ο αποκλεισμός αυτός τις σημάδεψε για πάντα. Αυτός ο έμμεσος 
εκφοβισμός δεν μπορεί εύκολα να ανιχνευτεί.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις του μεγάλου σε διάρκεια εκφοβισμού είναι αθροιστικές και 
αποδυναμώνουν τελείως τον μηχανισμό αντιμετώπισης του φαινομένου που διαθέτουν τα 
παιδιά και τα καθιστά άβουλα όργανα. Ο μικρός σε διάρκεια εκφοβισμός συνδέεται με μικρές 
συνέπειες, ενώ ο μακροχρόνιος με προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις κατά την ενήλικη ζωή 
αλλά και με προβλήματα σχολικής διαρροής και σχολικής αποτυχίας. 

2. Την περίοδο εκδήλωσης των συνεπειών του εκφοβισμού (σύγχρονες και διαχρονικές). 
Ο εκφοβισμός συνδέεται με ψυχολογικά προβλήματα και κατά την ενηλικίωση. Έρευνα του 
Olweus (1999), έδειξε πως οι ενήλικες με εμπειρίες εκφοβισμού υπέφεραν περισσότερο από 
κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σχέση με άλλους που δεν έτυχαν εκφοβισμό. Τα 
παιδιά/δράστες είναι πιθανό να συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους να δρουν με 
εκφοβιστικούς τρόπους (Olweus, 1999). Ειδικά τα παιδιά που εκφοβίζουν στις δύο τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού έχουν πολλές πιθανότητες να ασκήσουν σεξουαλικό εκφοβισμό σε άλλα 
παιδιά αρχίζοντας από το Γυμνάσιο με λεκτική ή σωματική βία στις ερωτικές τους σχέσεις. Οι 
ενήλικοι άντρες που στην παιδική τους ηλικία έπεσαν θύματα, έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να ασκήσουν βία στα παιδιά τους, πράγμα που φανερώνει την κληρονομική μεταβίβαση της 
βίας. Φαίνεται πως το πλήθος, η σοβαρότητα και η διάρκεια των επιπτώσεων κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνεργασία όλων όσων 
εμπλέκονται με παιδιά. 

3. Το ρόλο των παιδιών στα περιστατικά (για τα παιδιά/δράστες, παιδιά/θύματα, 
δράστες/θύματα, παρατηρητές). Αυτού του είδους οι συμπεριφορές έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στη ζωή των παιδιών που εμπλέκονται. Τα παιδιά βιώνουν μια σειρά δυσκολιών σε ψυχολογικό 
και σωματικό επίπεδο.  

Σε ψυχολογικό επίπεδο εμφανίζουν εσωτερικευμένα προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, 
μοναξιά, ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα σωματικά προβλήματα που συνδέονται με 
τον εκφοβισμό είναι στομαχόπονοι, πονοκέφαλοι, στοματικά έλκη, πόνος στο στήθος και 
δυσκολία στον ύπνο. Στους παρατηρητές δημιουργεί μια θλίψη, αίσθηση αποτυχίας και 
αδυναμίας. Μειώνεται ο αυτοσεβασμός και η αυτοπεποίθηση. Μεγαλώνει το άγχος. Η 
θυματοποίηση δε βλάπτει μόνο το παιδί που τη ζει, αλλά και την κοινωνική του ομάδα. Οι 
μαθητές νιώθουν ανασφάλεια. Καταστρέφεται το όνομα του σχολείου. Υπάρχει εργασιακό 
άγχος και μικρή εμπλοκή εκπαιδευτικών. Δημιουργείται αρνητικό εκπαιδευτικό κλίμα και 
παρατηρείται αδυναμία στους δεσμούς μεταξύ του σχολείου και της κοινωνίας. 

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης διακρίνονται σε:  
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α) Πρωτογενούς πρόληψης που έχουν στόχο την εξάλειψη ή την αλλαγή των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών δομών που δημιουργούν τη βία κι έχουν μακρόχρονα 
αποτελέσματα, 

β) Σε στρατηγικές δευτερογενούς παρέμβασης που εντοπίζει και παρεμβαίνει σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου κι έχει θετικά αποτελέσματα μεν, αλλά είναι περιορισμένα και 
μεσοπρόθεσμα, 

γ) Σε στρατηγικές τριτογενούς αντιμετώπισης που στοχεύουν στον περιορισμό των 
περιστατικών που έχουν ήδη εκδηλωθεί και συνδέονται με μικρής σημασίας αποτελέσματα ή 
αρνητικά αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με τον Olweus (1999), η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκφοβισμού 
προϋποθέτει αλλαγή στάσεων, συμπεριφορών και συνηθειών στη σχολική ζωή. Οι Naylor και 
οι συνεργάτες τους το 2006, αναφέρουν πως η γνωστοποίηση είναι μια αποτελεσματική 
στρατηγική. Για να θεωρηθεί όμως αποτελεσματική θα πρέπει να συνοδεύεται από 
υποστηρικτικές πρακτικές των ενηλίκων. Οι Cowie & Dawn (2008), επίσης, αναφέρουν πως η 
διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, 
αποτρέπουν την εμφάνιση των προβλημάτων του εκφοβισμού.  

 Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τελευταία η προσέγγιση που επικρατεί για την ερμηνεία του σχολικού εκφοβισμού είναι η 

κοινωνικοοικολογική θεωρεία του Bronfenbrenner (1994), όπου η κοινωνική ανάπτυξη 
διαμορφώνεται και διατηρείται ως αποτέλεσμα των ατομικών χαρακτηριστικών των παιδιών 
και των τρόπων με τους οποίους αυτά αλληλεπιδρούν με τα υποσυστήματα της παρέας, της 
οικογένειας, του σχολείου, της κοινότητας ή και με μεγαλύτερες και πιο απομακρυσμένες 
δομές όπως της εκπαίδευσης, της γονικής εργασίας, της Πολιτείας, κ.ά. 

Σύμφωνα με το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο τα συστήματα που αλληλεπιδρούν είναι:  
α)Το μικροσύστημα που βρίσκεται κοντά στο παιδί όπως η οικογένεια, το σχολείο, η 

γειτονιά, η παρέα,  
β) Το μεσοσύστημα που παρέχει τη σύνδεση ανάμεσα στις δομές του μικροσυστήματος, 

όπως, για παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, ή η σχέση ανάμεσα 
στην παρέα και την οικογένεια, 

γ)Το μακροσύστημα που περιλαμβάνει το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, με το οποίο το 
παιδί δεν έρχεται σε επαφή, όπως (π.χ. το εργασιακό περιβάλλον των γονιών, τα 
χαρακτηριστικά της γειτονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων), και  

δ) Το χρονοσύστημα που περιλαμβάνει τη διάσταση του χρόνου. Τα στοιχεία αυτού του 
συστήματος μπορεί να είναι εξωτερικά στοιχεία, όπως (π.χ. ο θάνατος ενός γονιού) ή 
εσωτερικά στοιχεία, όπως (π.χ. οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του παιδιού). 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποχρεώνει τα σχολεία να πάρουν κατάλληλα 
μέτρα για να ενθαρρύνουν τη σχολική φοίτηση και να διασφαλίσουν τη σχολική πειθαρχία, 
έτσι που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού. Τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια 
Προγράμματα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
περιλαμβάνουν τους εξής στόχους:  

α) Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης, 
β) Την ενίσχυση της θετικής αυτοαντίληψης των μαθητών, 
γ) Την υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις 

πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες, 
δ) Την απόκτηση απαραίτητων εφοδίων για να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα και 

δημιουργικά, 
ε) Την προαγωγή των αξιών της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και  
στ) Την πετυχημένη κοινωνική ένταξη των παιδιών. 
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Σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγματικής εφαρμογής 
των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όπως είναι ο σεβασμός του άλλου, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, 
η συμμετοχή και η συνεργασία. Όμως, ενώ ένας από τους στόχους των ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ 
είναι η καταπολέμηση του εκφοβισμού. Είναι γνωστό πως η αντιμετώπιση της σχολικής βίας 
δεν αναφέρεται ρητά στους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι τα 
ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ θεσμοθετήθηκαν το 2002/03, τότε που ξεκινούσε το ενδιαφέρον για τον 
σχολικό εκφοβισμό. Τότε, η βία δεν αναγνωριζόταν ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά 
περιστασιακά ως εξατομικευμένη συμπεριφορά κάποιων παραβατικών μαθητών. Ακόμη και 
σήμερα η ενδοσχολική βία δεν πολυαναφέρεται για να μη φανεί το σχολείο ως χώρος 
σύγκρουσης. Η δημοσίευση περιστατικών βίας συχνά εμποδίζεται για να μην αποκτήσει το 
σχολείο κακή φήμη κι εκτεθούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινωνία. 
Ωστόσο έχουν οργανωθεί προγράμματα επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας, την 
Περιφέρεια, τους Σχολικούς Συμβούλους ή τους Συντονιστές. Δημιουργήθηκε το 
Παρατηρητήριο κατά της Ενδοσχολικής Βίας. Από το Σεπτέμβρη του 2019 δημιουργήθηκε με 
Υ.Α. μια τριμελής επιτροπή σε κάθε σχολείο, που αποτελείται από το Δ/ντή και 2 εκπ/κούς που 
ονομάζεται Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο την καταπολέμηση όλων των ειδών των 
κρίσεων που μπορεί να τύχουν στο σχολείο. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Για το σκοπό της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία, 

επειδή χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα, με στόχο τη Στατιστική τους επεξεργασία μέσα από 
το λογισμικό SPSS - έκδοση 23. Τα ερωτηματολόγια (διαφορετικά για εκπαιδευτικούς και για 
γονείς, με ίδιο όμως περιεχόμενο για να μπορεί να γίνει εύκολα η επεξεργασία και η σύγκριση 
στις απαντήσεις) διανεμήθηκαν από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Η 
επεξεργασία τους έγινε ξεχωριστά. 

ΔΕΙΓΜΑ 
Στην έρευνα συμμετείχαν 161 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 142 γονείς 

στο νομό Πέλλας. Σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο, οι 97 από τους 161 (το 60,2% ήταν γυναίκες) και οι 64 από τους 161(το 39,8% 
ήταν άντρες). Από αυτούς, το 43,9% έμεναν σε αστική περιοχή, το 26,1% σε ημιαστική και το 
31,1% σε αγροτική. 

Στον δημογραφικό τομέα, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες και προέρχονταν από την ηλικιακή 
ομάδα των 51 – 60 ετών (42,9%). Εξίσου μεγάλη ήταν η συμμετοχή ατόμων ηλικίας 40 – 51 
ετών (36,0%). 

Οι γονείς που συμμετείχαν και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις ήταν 136. Από αυτούς οι 
87 (64,0%) ήταν γυναίκες και οι 49 (36,0%) ήταν άντρες. Η περιοχή διαμονής της οικογένειας 
ήταν: Αστική περιοχή: οι 66 (το 48,5%). Ημιαστική (από 2000 – 4000 κατοίκους): οι 24, (το 
17,6%). Αγροτική: οι 46, (το 33,8%). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Διευρευνώνται: 
1. Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών της ΠΕ Πέλλας σχετικά με τον εκφοβισμό, σε 

σχέση με μια σειρά δημογραφικών παραγόντων, όπως φύλο, ηλικία μεταξύ άλλων. 
2. Οι απόψεις των γονιών και εκπαιδευτικών της ΠΕ Πέλλας για το σχολικό εκφοβισμό 

για: 
α. τις εμπειρίες των παιδιών τους σαν θύματα και δράστες, 
β. τις στρατηγικές που ακολουθούν τα παιδιά τους σαν θύματα και παρατηρητές, 
γ. τις στρατηγικές που θα έπρεπε σύμφωνα με την άποψη των γονιών και των 

εκπαιδευτικών να ακολουθούν τα παιδιά τους, όταν αυτά εκφοβίζονται, 
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δ. τις στρατηγικές των γονιών και των εκπαιδευτικών όταν τα παιδιά τους εκφοβίζουν και 
εκφοβίζονται, 

ε. τις στρατηγικές των εκπαιδευτικών και της οικογένειας για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου, 

στ. την ερμηνεία του φαινομένου με βάση ατομικούς, οικογενειακούς και σχολικούς 
παράγοντες, 

ζ. τους ρόλους των παιδιών τους που εμπλέκονται στο φαινόμενο σαν δράστες και θύματα 
και στην αναγνώριση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

3. Οι πρακτικές ανατροφής από τους γονείς και διαπαιδαγώγησης από τους εκπαιδευτικούς 
και τη σχέση τους με την ψυχική υγεία των παιδιών. 

4. Η σχέση ανάμεσα στις απόψεις των γονιών και των εκπαιδευτικών για το σχολικό 
εκφοβισμό και 

α. τις πρακτικές ανατροφής και διαπαιδαγώγησης και 
β. την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. 
5. Οι προβλεπτικούς παράγοντες που ερμηνεύουν την εμπειρία του σχολικού εκφοβισμού 

για το ρόλο των παιδιών σαν θύματα ή δράστες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην ερώτηση «αν ένας μαθητής μου εκφόβιζε τι θα έκανα»: Οι 157 (97,5%) ανέφεραν 

πως θα μιλούσα μαζί του και θα του εξηγούσαν, χωρίς να τον κατηγορήσουν. Οι 6 (3,7%) 
μίλησαν για τιμωρία. Οι 97 (60,2%) θα ενημέρωναν τους γονείς των παιδιών που εκφόβιζε. Οι 
150 (93,2%) θα ενημέρωναν και θα συζητούσαν με το Σύλλογο Διδασκόντων. Οι 134 (83,2%) 
θα προσπαθούσαν να βελτιώσουν τυχόν προβλήματα της τάξης τους. Συνολικά από τους 161 
εκπ/κούς υπήρξαν 544 απαντήσεις. 

Στην ερώτηση «όσοι εκφοβίζουν είναι…»: Από τους καλούς μαθητές, ανέφεραν οι 8 
(5,0%). Είναι κυρίως αγόρια ανέφεραν οι 98 (60,9%). Είναι από αυτούς που κάνουν φασαρία 
στην τάξη ανέφεραν οι 103 (64,0%). Έχουν συνήθως λίγους φίλους ανέφεραν οι 37 (23,0%). 
Δεν πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους κι έχουν άγχος είπαν οι 36 (39,8%). Σχετικά με την 
ύπαρξη ενός μοτίβου ως προς τα χαρακτηριστικά αυτών που εκφοβίζουν, οι εκπαιδευτικοί 
απάντησαν πως είναι στην πλειοψηφία τους αγόρια (60,9%) και δημιουργούν φασαρία στην 
τάξη (64,0%). 

Στην ερώτηση «αν κάποιος μαθητής παραπονέθηκε στο παρελθόν πως κάποιος στο 
σχολείο του, του λέει άσχημα λόγια ή τον κοροϊδεύει», οι απαντήσεις ήταν: Ποτέ 1 (0,6%). 
Σπάνια 13 (8,1%). Αρκετές φορές ανέφεραν 99 (61,5%). Συχνά είπαν 34 (21,1%). Πολύ συχνά 
είπαν 14 (8,7%). Στην ερώτηση αν κάποιο παιδί παραπονέθηκε πως κάποιο παιδί δεν παίζει 
επίτηδες μαζί του ή το αποκλείει από την παρέα ή το αγνοεί εντελώς, οι απαντήσεις ήταν: Ποτέ 
3 (1,9%). Σπάνια 37 (23,0%) Αρκετές φορές 87 (54,0%). Συχνά 30 (18,6%). Πολύ συχνά 4 
(2,5%). Άρα οι εκπ/κοί σε ποσοστό 61,5% και 54,0% αντίστοιχα απάντησαν πως αρκετές φορές 
είχαν δεχτεί παράπονα από μαθητές πως δέχονταν κοροϊδία και αποκλεισμό από άλλα παιδιά. 

Στην προτροπή ποιους τρόπους θα συστήνατε σε έναν μαθητή που εκφοβίζεται «Να κάνει 
ότι του κάνουν και οι άλλοι», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ αρκετά 3 (1,9%). Διαφωνώ αρκετά 
17 (10,6%). Διαφωνώ απόλυτα 141 (87,6%). Στην προτροπή προς το μαθητή που εκφοβίζεται 
«Να αγνοήσει τον εκφοβισμό», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 9 (5,6%). Συμφωνώ 
αρκετά 26 (16,1%). Διαφωνώ αρκετά 34 (21,1%). Διαφωνώ απόλυτα 92 (57,1%). Στην επιλογή 
«να κάνει ότι του κάνουν και οι άλλοι», διαφωνεί απόλυτα το 87,6% και στην προτροπή της 
αγνόησης βρίσκει να διαφωνεί απόλυτα το 57,1% και να διαφωνεί αρκετά το 21,1%. 

Στην ερώτηση ποιους τρόπους θα υποδεικνύατε σε ένα μαθητή που εκφοβίζεται και στην 
προτροπή «να το πει στο δάσκαλό του», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα οι 148 
(91,9%). Συμφωνώ αρκετά οι 11 (6,8%). Διαφωνώ αρκετά ένας (1) (0,6%). Διαφωνώ απόλυτα 
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ένας (1) (0,6). Φαίνεται πως η προτροπή «να το πει στο δάσκαλό του» συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία (91,9%). 

Στην ερώτηση τι πιστεύετε πως θα έπρεπε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για την 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο σχολείο τους, στην προτροπή «να τιμωρούν αυστηρά τα 
παιδιά που εκφοβίζουν, π.χ. με αποβολές», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 4 (2,5%). 
Συμφωνώ αρκετά 29 (18,0%). Διαφωνώ αρκετά 68 (42,2%). Διαφωνώ απόλυτα 60 (37,3%). 
Ως μέθοδος αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού η αυστηρή τιμωρία βρίσκει τους 
περισσότερους αντίθετους (79,5%). 

Στην ερώτηση αν θα έπρεπε να συζητούν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά που εκφοβίζονται 
ή εκφοβίζουν για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ 
απόλυτα 140 (87,0%). Συμφωνώ αρκετά 20 (12,4%). Διαφωνώ απόλυτα 1 (0,6%). Στην 
ερώτηση αν θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να μην επεμβαίνουν και να αφήνουν τα παιδιά να 
βρίσκουν μόνα τους τη λύση, για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, οι απαντήσεις 
ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 3 (1,9%). Συμφωνώ αρκετά 4 (2,5%). Διαφωνώ αρκετά 42 (26,1%). 
Διαφωνώ απόλυτα 112 (69,6%). Άρα ως ιδανική μέθοδος αντιμετώπισης θεωρείται η συζήτηση 
τόσο με αυτούς που εκφοβίζουν, όσο και με αυτούς που εκφοβίζονται σε ποσοστό 99,4%. 
Αντίθετα το 95,7% των ερωτηθέντων διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα πως τα παιδιά θα 
πρέπει να βρίσκουν μόνα τους τρόπο για να επιλύσουν την κατάσταση του εκφοβισμού. 

Στην ερώτηση «αν ο εκφοβισμός στην Ελλάδα αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα», οι 
απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 60 (37,3%). Συμφωνώ αρκετά 74 (46,0%). Διαφωνώ 
αρκετά 26 (16,1%). Διαφωνώ απόλυτα 1 (0,6%). Φαίνεται πως η πλειοψηφία (83,3%) θεωρεί 
πως ο εκφοβισμός στην Ελλάδα αποτελεί σοβαρό ζήτημα, ενώ το 16,7% κρίνει διαφορετικά 
(περίπου 1 στους 6). 

Στην ερώτηση «αν οι μαθητές που εκφοβίζουν δεν νοιάζονται για τα αισθήματα των 
άλλων», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 58 (36,0%). Συμφωνώ αρκετά 67 (41,6%). 
Διαφωνώ αρκετά 31 (19,3%). Διαφωνώ απόλυτα 5 (3,1%). Φαίνεται πως το 77,6% θεωρεί πως 
οι μαθητές που εκφοβίζουν δε νοιάζονται για τα συναισθήματα των άλλων, ενώ μόνο το 22,4% 
πιστεύει το αντίθετο. 

Στην ερώτηση πως «οι μαθητές δεν πρέπει να τρέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό κάθε φορά 
που κάποιος τα εκφοβίζει», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ απόλυτα 10 (6,2%). Συμφωνώ 
αρκετά 7 (4,3%). Διαφωνώ αρκετά 26 (16,1%). Διαφωνώ απόλυτα 118(73,3%). Το 73,3% 
πιστεύει πως θα πρέπει οι μαθητές, όταν εκφοβίζονται, να ενημερώνουν κάποιο εκπαιδευτικό 
γι’ αυτό που τους συμβαίνει. 

Στην ερώτηση «αν πιστεύουν πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με 
αποτελεσματικότητα τα περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο», οι απαντήσεις ήταν: Συμφωνώ 
απόλυτα 19 (11,8%). Συμφωνώ αρκετά 92 (57,1%). Διαφωνώ αρκετά 43 (26,7%). Διαφωνώ 
απόλυτα 7 (4,3%). Το 68,9% πιστεύει πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο. Ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό 30% που 
διαφωνεί με την πλειοψηφία. 

Στην ερώτηση πως «το παιδί μου παραπονιέται πως κάποιο παιδί/ά στο σχολείο του, του 
είπε άσχημα λόγια ή το κοροϊδεύουν», οι απαντήσεις ήταν: Ποτέ 31 (22,8%). Σπάνια 52 
(38,2%). Αρκετές φορές 39 (28,7%). Συχνά 7 (5,1%). Πολύ συχνά 7 (5,1%). Οι γονείς λοιπόν, 
με ποσοστό 61,0% απάντησαν πως ποτέ ή σπάνια το παιδί τους είχε διαμαρτυρηθεί ότι του 
είπαν άσχημα λόγια ή ότι το κοροϊδεύουν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών, όπου μόνο το 8,7% των εκπ/κών είπαν ότι ποτέ ή σπάνια έχουν γίνει αποδέκτες 
τέτοιου είδους παραπόνων από παιδιά. 

Στην ερώτηση πως «το παιδί παραπονιέται ή παραπονέθηκε στο παρελθόν πως κάποιο 
παιδί το χτύπησε, το κλώτσησε, το έσπρωξε ή αν το κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο», οι 
απαντήσεις ήταν: Ποτέ 57 (41,9). Σπάνια 62 (45,6%. Αρκετές φορές 13 (9,6%). Συχνά 4 
(2,9%). Με ισχυρή πλειοψηφία οι γονείς (87,5%) απαντούν πως το παιδί τους ποτέ ή σπάνια 
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έχει παραπονεθεί πως το έχουν χτυπήσει. Στους εκπαιδευτικούς το ποσοστό «ποτέ» ή «σπάνια» 
ήταν 50,9%. Φαίνεται μια δυσαρμονία απαντήσεων σε αυτές τις δυο περιπτώσεις μεταξύ των 
γονιών και των εκπαιδευτικών. Πιστεύουμε πως είναι ένα θέμα που θα πρέπει μελλοντικά να 
διερευνηθεί. 

Στην ερώτηση «τι κάνει το παιδί σας όταν εκφοβίζεται», το μεγαλύτερο ποσοστό (69,8%) 
απάντησε πως το λέει σε μένα (στο γονιό) και στο/η σύζυγό μου ή στα αδέρφια του. Οι 
απαντήσεις εδώ ταιριάζουν με αυτές των εκπαιδευτικών όπου σε ποσοστό 50,7% πιστεύουν 
πως θα το έλεγε σε κάποιον εκπαιδευτικό ή συμμαθητή ή φίλο του. 

Στην ερώτηση «ποιους τρόπους θα συστήνατε σε ένα παιδί που εκφοβίζεται». Στην 
προτροπή: «Να μάθει να αντέχει και να το δέχεται» Οι απαντήσεις που δείχνουν ότι διαφωνούν 
αρκετά ή απόλυτα ανέρχονται στο 97,1%, ποσοστό που είναι ίδιο με τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών (98,1%) 

Στην ερώτηση του «τι θα κάνατε αν το παιδί σας εκφοβιζόταν» φαίνεται πως το μεγαλύτερο 
ποσοστό (32,5%) θα ενημέρωνε και θα συζητούσε με τους εκπ/κούς και τη Δ/νση του σχολείου 
και το 31,7% θα άκουγε προσεκτικά το παιδί και θα προσπαθούσε να το στηρίξει. Στην ίδια 
ερώτηση οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 27,6% θα ενημέρωναν και θα συζητούσαν με το 
Σύλλογο Διδασκόντων και το Δ/ντή και το 27,1% θα άκουγε προσεκτικά το παιδί και θα 
προσπαθούσε να το στηρίξει. Και οι δυο κατηγορίες (το 15,4% των γονιών και το 23,1% των 
εκπαιδευτικών) θα προσπαθούσαν να βελτιώσουν τυχόν προβλήματα στην οικογένεια ή στην 
τάξη που ίσως επηρέαζαν τη συμπεριφορά των παιδιών. 

Στην ερώτηση αν το παιδί τους εκφόβιζε, οι περισσότεροι (79,4%) θα επέλεγαν να 
μιλήσουν μαζί του για να το βοηθήσουν, θα ενημέρωναν τους δασκάλους του (73,5%). Κι εδώ 
υπάρχει μια διαφοροποίηση των γονιών που το παιδί τους εκφοβίζει. Το 62,5% θα 
προσπαθούσε να κάνει αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον. Στους εκπαιδευτικούς, το ότι θα 
προσπαθούσαν να βελτιώσουν τυχόν προβλήματα της τάξης τους, είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό 
που θα έκαναν αν ένας μαθητής τους εκφοβιζόταν, (δηλαδή το 24,6%). 

Στην ερώτηση προς τους γονείς «τι θα έπρεπε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για την 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού – να τιμωρούν αυστηρά τα παιδιά που εκφοβίζουν, όπως για 
παράδειγμα με αποβολές, το 50% συμφωνεί απόλυτα ή αρκετά και το υπόλοιπο 50% διαφωνεί 
αρκετά ή απόλυτα. Στην ίδια ερώτηση προς τους εκπ/κούς το 79,5% διαφωνεί απόλυτα ή 
αρκετά. 

Στην ερώτηση προς τους γονείς για το «τι πιστεύουν για τα παιδιά που εκφοβίζονται» 
φαίνεται πως το 29,3% πιστεύει πως υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, το 24,5% πιστεύει πως 
στερούνται φίλων και το 19,6% πως έχουν άγχος. Οι εκπ/κοί πιστεύουν σε ποσοστό 29,8% ότι 
τα παιδιά που εκφοβίζονται έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, το 26,3% ότι έχουν λίγους φίλους 
και το 21,6% στερούνται φίλους. Τα ποσοστά στις απαντήσεις που αφορούν γονείς και 
εκπαιδευτικούς είναι απόλυτα ίδια. 

Στην ερώτηση «αν οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση για να 
αντιμετωπίσουν περιστατικά εκφοβισμού», συμφωνούν απόλυτα ή αρκετά οι 130 στους 136 
γονείς, ποσοστό που ανέρχεται στο 95,6%. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με τις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών (97,5%) στην ίδια ερώτηση προς τους εκπαιδευτικούς. 

Στην ερώτηση «αν πιστεύουν πως ο σχολικός εκφοβισμός στην Ελλάδα αποτελεί πολύ 
σοβαρό ζήτημα, το 87,5% των γονιών συμφωνεί απόλυτα ή αρκετά. Στην ίδια ερώτηση προς 
τους εκπαιδευτικούς μόνο το 73,3% πιστεύει πως ο εκφοβισμός αποτελεί σοβαρό ζήτημα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνοψίζοντας σ’ αυτή την έρευνα επισημαίνεται η σημασία του προβλήματος του 

σχολικού εκφοβισμού το οποίο επηρεάζει την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. Οι γονείς 
προτείνουν στρατηγικές ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού. Τα ίδια τα παιδιά υιοθετούν 
στρατηγικές που σχετίζονται άμεσα με τις αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών, τις 
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πρακτικές ανατροφής και εκπαίδευσης τους και την ψυχική και κοινωνική υγεία τους. 
Παρατηρήθηκαν επίσης συσχετίσεις ανάμεσα στις στρατηγικές που προτείνουν οι γονείς για 
το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί για το σπίτι και τις πρακτικές ανατροφής και εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, οι γενικές αντιλήψεις γονιών και εκπαιδευτικών έχουν άμεση σχέση με τις πρακτικές 
αυτές. Τέλος, οι λιγότερο ενημερωμένοι για τα περιστατικά εκφοβισμού που γίνονται στο 
σχολείο είναι οι γονείς.  

Διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και ενισχύεται η 
κοινωνικό - οικολογική θεωρία κατά την οποία φαινόμενα όπως ο σχολικό εκφοβισμός 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση διάφορων παραγόντων σε ατομικό, οικογενειακό, σχολικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμη η ενημέρωση των γονέων και των 
εκπαιδευτικών για τις διαστάσεις του φαινομένου καθώς και τις στρατηγικές και πρακτικές 
παρέμβασης, όπως επίσης και η στενή συνεργασία και υποστήριξη και των δύο πλευρών με 
στόχο την αντιμετώπιση του.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν μόνο στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, πηγή πληροφοριών αποτελούν μόνο οι γονείς και οι 
εκπαιδευτικοί και οι αναφορές τους δεν διασταυρώθηκαν με αναφορές παιδιών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στο μέλλον θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να ερευνηθεί κατά πόσο διαφοροποιούνται οι παράγοντες 
της έρευνας με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία. Επιπλέον, οι αναφορές των ίδιων των 
παιδιών είναι πιθανό να αποδώσουν περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού τα οποία μπορεί να 
μην αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς (Orpinas & Horne, 2006). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών/Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών(ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ. Β’) και (ΦΕΚ 
303/13-3-2003 τ. Β΄. 

Ανδρέου, Ε. (2011). Χορεύοντας με τους Λύκους- Διαδικασίες και Μηχανισμοί 
Θυματοποίησης εντός και εκτός Σχολείου. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Μπεζέ, Λ. (επιμ.) (1998). Βία στο Σχολείο, Βία του Σχολείου (σσ. 61-77). Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 

Ξενόγλωσση 
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. International 

Encyclopaedia of Education, 3, 2nd Ed. Oxford: Elsevier. 
Cowie, H., & Dawn, J. (2008). New Perspectives on Bullying (pp. 18-21). Berkshire, 

England: Open University Press McGraw-Hill. 
Ma, X. (2004). Who Are the Victims? In C. Sanders & G. Phye (Eds.), Bullying: 

implications for the classroom (pp. 20-35). London: Elsevier Academic Press. 
Naylor, P., Cowie, H., Cossin, F., De Bettencourt, R., & Lemme, F. (2006). Teachers’ and 

pupils’ definitions of bullying. British Journal of Educational Psychology. 
Olweus, D. (1991). Victimization among school children. In R. Baenninger (Eds.), 

Advances in psychology, Targets of violence and aggression (pp. 45–102). Holland: Elsevier 
Science. 

Olweus, D (1999). Sweden. In P. K. Smith, Y. Morita, J., Junger - Tas, D. Olweus, R. 
Catalano & P. Slee (Eds.), The Nature of School Bullying: a cross-national perspective (pp. 7-
27). London, Routledge. 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

32 
  

Olweus, D (2009). Εκφοβισμός και βία στο σχολείο. Αθήνα: ΕΨΥΠΕ. 
Olweus, D (2010). Understanding and researching Bullying. Some critical issues. In S. 

Jimerson, S. A. Swearer & D. Espelage (Eds.), Handbook of Bullying in Schools. An 
International Perspective (pp. 9-34). New York: Routledge. 

Olweus, D., & Limber, S. P. (2010). The Olweus Bullying Prevention Program: 
Implementation and Evaluation over Two Decades. In S. Jimerson, S. A. Swearer & D. 
Espelage (Eds.), Handbook of Bullying in Schools. An International Perspective (pp. 377-402). 
New York: Routledge. 

Owens, L., Slee, P., & Shute, R. (2001). Victimization among Teenage Girls: What Can Be 
Done about Indirect Harassment? In J. Juvonen & S. Graham (Eds.), Peer Harassment in 
Schools: The Plight of the Vulnerable and Victimized (pp. 215-241). New York: Guilford Press. 

Orpinas, P., & Horne, M. A. (2006). Bullying Prevention: Creating a Positive School 
Climate and Developing Social Competence. Washington DC.: American Psychological 
Association. 

Pereira, H. (2006). Understanding the bully. In C. Donnellan (Eds.), Bullying issues (p. 8), 
Cambridge: Independence Educational Publishers. 

Swearer, M. S., Limber, P. S., & Alley, R. (2009). Developing and Implementing an 
Effective Anti-Bullying Policy. In S. Swearer, D. Espelage& S. Napolitano (Eds.), Bullying 
prevention and intervention: realistic strategies for schools (pp.39-52). New York: The 
Guilford Press. 
  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

33 
  

Σκιαγράφηση του προφίλ του μαθητή-θύτη που ασκεί 
συστηματικά σχολικό εκφοβισμό και τεχνικές παρέμβασης για την 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του. 

Γεώργιος Φιλιππίδης1, Βασιλική Μπουκόρου2, Αθηνά Παπαδοπούλου3, 
Παναγιώτης Βασιλείου4, Άννα Μπουκόρου5, Ιωάννης Σπηλιώτης6, 
Χαράλαμπος Τσορτανίδης7, Γρηγόρης Χρυσομαλίδης8, Αναστασία 

Χρυσομαλίδου9 

1 Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ. 
Email : geofilipi@yahoo.gr  

2Msc - Med, ΠΕ02-Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας, 
Email : vikiboukorou@yahoo.gr  

3 Msc, ΠΕ23-Ψυχολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : athinaane@yahoo.gr  

4 Msc, ΠΕ82-Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : vpanos@gmail.com  

5 Msc - Med, ΠΕ02-Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : annaboukorou@gmail.com  

6 Msc, ΠΕ83-Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : spilstam@yahoo.com  

7 Msc, ΠΕ70-Δάσκαλος/Δ/ντης, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δράμας 
Email : htsortanidis@gmail.com  

8 Msc, ΠΕ86-Πληροφορικής, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : grchrysomal@yahoo.com  

9 Msc ΠΕ81-Πολιτικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Email : anchrysomalidou@yahoo.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση των περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον, 

καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων εκφοβιστικών και επιθετικών 
συμπεριφορών ανάμεσα σε μαθητές. Η επιτακτική ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης του φαινομένου προϋποθέτει την πολύπλευρη προσέγγιση της προσωπικότητας και 
του κοινωνικού περιβάλλοντος του θύτη, την εις βάθος κατανόηση των αιτίων εκδήλωσης της 
εκφοβιστικής του συμπεριφοράς και τη χάραξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης και 
αντιμετώπισης στο χώρο του σχολείου, με εμπλοκή τόσο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών 
των μαθητών, όσο και των ειδικών ψυχικής υγείας. Για το λόγο αυτό κρίνεται και μέσα από το 
άρθρο αυτό επιτακτική η ανάγκη για προσλήψεις σχολικών κοινωνικών λειτουργών και 
ψυχολόγων στη γενική εκπαίδευση, οι οποίοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
καινοτόμα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, 
εξατομικευμένες/στοχευμένες παρεμβάσεις για τα θύματα και τους θύτες, καθώς και για άλλα 
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που πλήττουν τη σχολική κοινότητα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικός Εκφοβισμός, Θύτες, Θύματα, Πρόληψη, Αντιμετώπιση 

ABSTRACT 
In recent years, there has been an outbreak of violence in the school environment, as there 

is a significant increase in cases of bullying and aggressive behaviors among students. The 
urgent need for an immediate and effective response to the phenomenon presupposes a 
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multifaceted approach to the perpetrator's personality and social environment, an in-depth 
understanding of the causes of his bullying behavior and the development of effective 
prevention and treatment interventions on the school premises, with the involvement of both 
teachers and students' families, as well as mental health professionals. The imperative necessity 
for recruitment of school social workers and psychologists in general education, who will be 
able to design and implement innovative programs to prevent and address the phenomenon of 
school bullying, individualized/targeted interventions for victims and perpetrators, as well as 
for other social pathogenesis phenomena that affect the school community, is highlighted 
through this article. 

KEYWORDS: School bullying, Offenders, Victims, Prevention, Treatment 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αύξηση της συχνότητας των περιστατικών βίας κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί 

αναντίρρητη πραγματικότητα, με επιπτώσεις στη λειτουργία τόσο των σχολείων, όσο και της 
οικογένειας (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Σακκά, 2005). Μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, 
που διαφέρει από τις υπόλοιπες, αποτελεί ο εκφοβισμός (Espelage & Swearer, 2003), ο οποίος 
εδράζεται στη βάση της διαφοράς εξουσίας μεταξύ θύτη και θύματος, καθώς το θύμα αδυνατεί 
να υπερασπιστεί τον εαυτό του (Smith & Brain, 2000). Ο όρος «σχολικός εκφοβισμός» ή 
«θυματοποίηση» εισήχθη για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 1978 από τον Νορβηγό 
ερευνητή-καθηγητή Olweus Dan, o οποίος προσπάθησε να περιγράψει τη διαδικασία του 
εκφοβισμού ή της παρενόχλησης παιδιών και εφήβων από άλλες ομάδες ατόμων. Για τον 
ορισμό της προκείμενης έννοιας έχουν επιχειρηθεί από τους επιστήμονες διάφορες περιγραφές, 
καθώς ο εκφοβισμός διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 
πολιτικές και ηθικοπνευματικές συνθήκες κάθε λαού, κάθε περιοχής, κάθε χώρας: εκείνο, 
δηλαδή, που σε μια χώρα θεωρείται ως παρενόχληση ή εκφοβισμός, σε μια άλλη μπορεί απλά 
να μη θεωρείται. Σχέσεις εξουσίας μπορούν δυνητικά να δημιουργηθούν σε κάθε ανθρώπινη 
ομάδα. Το εάν θα εκδηλωθούν τελικά ή όχι φαινόμενα εκφοβισμού, εξαρτάται από το 
ψυχολογικό προφίλ τόσο του εν δυνάμει θύτη όσο και του εν δυνάμει θύματος, καθώς και από 
τη γενικότερη συμπεριφορά των υπολοίπων ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα. H εκδήλωση 
φαινομένων εκφοβισμού είναι πιθανότερη σε συνθήκες κατά τις οποίες το θύμα δε μπορεί να 
βρει εύκολα διέξοδο, όπως για παράδειγμα στο σχολείο, όπου η μαθητεία συνιστά υποχρεωτική 
συνθήκη (Minton & O’Moore, 2006; Smithetal., 2000).  

Ανάλογα με τα μέσα που μεταχειρίζεται ο θύτης προκειμένου να εκφοβίσει το θύμα, ο 
σχολικός εκφοβισμός δύναται να κατηγοριοποιηθεί στους ακόλουθους τύπους: 
άμεσος/σωματικός, έμμεσος/κοινωνικός, ψυχολογικός, λεκτικός, ηλεκτρονικός/διαδικτυακός, 
σεξουαλικός, ρατσιστικός εκφοβισμός και εκβιασμός (Boulton, Καρέλλου, Λανίτη, Μανούσου 
& Λεμονή, 2001; Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Suckling &Temple, 2001).  

Ανεξάρτητα, όμως, από τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και την οπτική γωνία των 
ερευνητών ως προς την απόδοση ορισμού του σχολικού εκφοβισμού, όλοι συμφωνούν ότι το 
οικείο φαινόμενο χαρακτηρίζεται από δύο κύρια στοιχεία, που τον διακρίνουν από την απλή 
επιθετική συμπεριφορά : το πρώτο είναι η ανισορροπία της δύναμης ανάμεσα στον θύτη και το 
θύμα, ενώ το δεύτερο είναι η επαναληψιμότητα της πράξης (Olweus, 1993).  

Ο θύτης, με λίγα λόγια, συνήθως υπερτερεί του θύματος ως προς διάφορα σωματικά 
χαρακτηριστικά: είτε ως προς τη μυϊκή-σωματική του δύναμη, τη σωματική διάπλαση και το 
μέγεθος, είτε ενέχει μια θέση ισχύος και αναγνώρισης από τρίτους, για παράδειγμα είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλής και ως στόχο του έχει τον εκφοβισμό ή την ταπείνωση του άλλου 
(Σπυρόπουλος, 2008). Η διαφορά αυτή ισχύος ανάμεσα στους δυο αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για τον δράστη να ενοχλήσει ή να βασανίσει τον λιγότερο ισχυρό. Σε γενικές γραμμές, 
πρόκειται συχνά για άτομα μεγαλόσωμα, δυνατά και μυώδη (Olweus, 1993b). 
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Το δεύτερο χαρακτηριστικό του σχολικού εκφοβισμού είναι η επαναληψιμότητά του μέσα 
στον χρόνο, καθώς τα οικεία περιστατικά επαναλαμβάνονται από τα ίδια άτομα εναντίον των 
ατόμων-στόχων αρκετές φορές και οδηγούν στην παγίωση των ρόλων. Ο Byrne, όπως 
αναφέρεται στον Lee (2006), επισημαίνει ότι ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να διαρκέσει 
εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια και πάντως σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει μεμονωμένα 
περιστατικά. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, ο ρόλος του θύτη απαντάται με μεγαλύτερη 

συχνότητα στα αγόρια παρά στα κορίτσια (Olweus, 1993b; Pateraki & Houndoumadi, 2001; 
Sapouna, 2008). Επιπροσθέτως, το ποσοστό των φερόμενων ως θυτών αυξάνεται με την 
αύξηση της ηλικίας (Pateraki et al., 2001; Sapouna, 2008). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει 
και μια ειδική κατηγορία μαθητών και μαθητριών, που ανάλογα με τις περιστάσεις 
συμπεριφέρονται άλλοτε ως θύτες κι άλλοτε ως θύματα (Suckling et al., 2001). 

Ο ρόλος του δράστη στο σχολικό εκφοβισμό μπορεί να αναφέρεται είτε σε μεμονωμένα 
άτομα είτε σε ομάδες, τις λεγόμενες κλίκες (Sharp & Smith, 1994). Τα φαινόμενα της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς εκδηλώνονται πιο συχνά μεταξύ συνομηλίκων, ενώ στις 
περιπτώσεις που δεν ισχύει αυτό ο θύτης είναι κατά κανόνα ο μεγαλύτερος ηλικιακά (O’Moore, 
2000; Whitney & Smith, 1993).  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε ένα άτομο που διαδραματίζει το ρόλο 
του δράστη σχολικού εκφοβισμού είναι η επιθετικότητα. Η επιθετικότητα αυτού του είδους 
όμως, διαφέρει σημαντικά από την επιθετική συμπεριφορά που μπορεί δυνητικά να 
παρουσιάσει κάποιος έφηβος (Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, 
2012). Η «φυσιολογική» επιθετική συμπεριφορά ενός εφήβου δε στρέφεται κατ’ ανάγκη 
στοχευμένα εναντίον κάποιων ατόμων, ενώ αντιθέτως, ο δράστης σχολικού εκφοβισμού 
επιδιώκει τη διοχέτευση της επιθετικότητάς του σε συγκεκριμένα άτομα/ομάδες ατόμων 
(Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, 2012). Οι εξάρσεις 
επιθετικότητας δεν αφορούν μόνο σε άτομα παρόμοιας ηλικιακής ομάδας, αλλά μπορεί να 
επεκτείνονται ακόμη και σε ενήλικες, όπως γονείς και δασκάλους (Ασημακόπουλος, 2000; 
Sharp et al., 1994; Olweus 1993). Αναφορικά με το κοινωνικό τους προφίλ, οι απόψεις των 
ερευνητών είναι αντικρουόμενες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι θύτες δε διαφοροποιούνται 
σημαντικά σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων από τον μέσο όρο, ενώ υπάρχει και η αντίθετη 
άποψη, ότι δηλαδή διαθέτουν σαφώς περιορισμένες κοινωνικές επιδεξιότητες και ότι 
χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση (O' Moore, 2000; Olweus, 1993; Suckling et al., 
2001). Σε γενικές γραμμές πάντως, παρουσιάζουν δυσκολία συνεργασίας με τους 
συνομηλίκους τους και εμφανίζονται ως νευρικοί και υπερδραστήριοι (Wolke, Woods, 
Bloomfield & Karstadt, 2000). Πρόκειται για άτομα που δημιουργούν ένταση και φασαρία στη 
σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζουν σχετικά χαμηλές σχολικές 
επιδόσεις και φέρονται συστηματικά άσχημα στους συμμαθητές τους (Κακαβούλης, 2003). Το 
οικογενειακό τους περιβάλλον συνήθως περιγράφεται ως ιδιαίτερα αυστηρό, προβάλλοντας 
αρκετές απαιτήσεις και επιβάλλοντας υψηλού βαθμού έλεγχο στις κινήσεις τους, ενώ 
ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται στερητικό σε παροχή στοργής και συναισθηματικού δεσμού με το 
παιδί. Μάλιστα, συχνά οι ίδιοι οι γονείς υιοθετούν ως ενδεδειγμένη παιδαγωγική μέθοδο την 
άσκηση σωματικής βίας, ενώ απουσιάζει η ψυχοσυναισθηματική σχέση με τους γονείς και 
ιδιαίτερα με τη μητέρα (Lee, 2006). 

Γενικότερα, τα άτομα με εκφοβιστική συμπεριφορά επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο, 
καθώς με τον τρόπο αυτό αισθάνονται αυτοπεποίθηση, νιώθουν πιο δυνατά, ασφαλή και 
σίγουρα για τον εαυτό τους, ενώ η επιθετικότητα που εμφανίζουν αποτελεί στην ουσία μέσο 
διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Κακαβούλης, 2003). Αποζητούν την 
ανοιχτή και δημόσια διαμάχη, με στόχο να επιβεβαιώσουν την υπεροχή τους και να επιβληθούν 
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στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Αρκετά συχνά εντοπίζεται στο περιβάλλον τους μια ομάδα 
συνομηλίκων, η οποία τα θαυμάζει και τα επικροτεί, ενισχύοντας την επιθετική τους 
συμπεριφορά και τις απορρέουσες από αυτή δράσεις.  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των θυτών σε σχέση με τη 
συμπεριφορά τους, τα άτομα αυτά συνήθως χαρακτηρίζονται από μια γενικευμένη ανυπακοή 
«απέναντι στους μεγαλύτερους» (Κακαβούλης, 2003, σ. 238), «τους γονείς τους και τους 
εκπαιδευτικούς» (Ασημακόπουλος, Χατζηπέμος, Σουμάκη, Διαρεμέ, Γιαννακοπούλου & 
Τσιάντης, 2000, σ. 97) και έχουν την τάση «να παραβαίνουν τους σχολικούς κανόνες» 
(Κακαβούλης, 2003, σ. 238). Οι μαθητές που εμπλέκονται σε εκφοβιστικές συμπεριφορές 
«είναι παιδιά με αυταρχική συμπεριφορά, επιθετικά και παρορμητικά» (Χαντζή, Χουντουμάδη 
& Πατεράκη, 2000), έχουν ανάγκη να νιώθουν δυνατοί και ισχυροί και μάλιστα αισθάνονται 
έντονα την ανάγκη να κυριαρχούν έναντι των άλλων, καθώς αντλούν ικανοποίηση από αυτό. 
Έχουν ελάχιστο άγχος και νιώθουν μεγάλη σιγουριά και αυτοπεποίθηση (Olweus, 1994). Δεν 
εκδηλώνουν συναισθήματα κατά την πρόκληση πόνου στους άλλους, αντίθετα φαίνεται να 
ικανοποιούνται ιδιαίτερα και μάλιστα παραμένουν ψυχροί και απαθείς, χωρίς οίκτο ή 
συμπόνια, αδιαφορώντας εντελώς για τα θύματά τους, αφού δε διακατέχονται από 
ενσυναίσθηση. Οι επιδόσεις τους στο σχολείο είναι χαμηλές, καθώς αντιμετωπίζουν διάφορες 
μαθησιακές δυσκολίες (Morrison, 2007), ενώ δε φαίνεται να είναι αρκετά δημοφιλή στους 
κύκλους των συνομηλίκων τους (Olweus, 1993). 

Παρότι, όμως, οι θύτες αντλούν ευχαρίστηση από την κακομεταχείριση των άλλων, έχουν 
μικρή ή καθόλου εμπάθεια για τα θύματά τους και συχνά δικαιολογούν τις πράξεις τους, 
λέγοντας ότι τα θύματά τους τις προκάλεσαν με τη συμπεριφορά τους. Φαίνεται, δηλαδή, να 
μην έχουν το θάρρος να παραδεχτούν τη δική τους παραβατική συμπεριφορά, ερχόμενοι 
ενώπιον των ευθυνών τους (Σπυρόπουλος, 2008).  

Η σκιαγράφηση του προφίλ των θυτών που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Olweus, 1993; Suckling et al., 2001):  

 Έντονη ανάγκη κυριαρχίας και χαλιναγώγησης των άλλων 
 Ευφορία από την αίσθηση ελέγχου μιας ομάδας 
 Μη αντίληψη της επιθετικότητας 
 Αίσθηση ικανοποίησης με την άσκηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή και την 

απόκτηση υλικών αγαθών από τα θύματα. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Από τους Meinhardt & Pekrun μαθαίνουμε ότι η σχολική επίδοση και η συμπεριφορά των 
μαθητών συνδέεται με την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Η ψυχοκοινωνική και 
συναισθηματική ενίσχυση των μαθητών, επίσης, συνδέεται με αυτή την προσαρμογή. Αλλά 
και οι Lewis & Haviland-Jones αναφέρουν ότι μετά από έρευνες σε σχέση με τα συναισθήματα 
των παιδιών στα σχολεία αποδεικνύεται ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, τη μνήμη, τη μάθηση και κυρίως τη συμπεριφορά των μαθητών. Με στόχο την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προσανατολίζεται 
στην εφαρμογή καινοτομιών μέσω της εισαγωγής πρότζεκτ κοινωνικής εργασίας, κοινωνικής 
παιδαγωγικής και ψυχολογίας, αλλά και τη λειτουργία ειδικών ομάδων συμβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, αξιολόγησης των περιστατικών ενδοσχολικής βίας 
και διαχείρισής τους με τον ιδανικότερο τρόπο (Olweus, 2013). 

Η έκταση, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα του σχολικού εκφοβισμού, καθιστούν επιτακτική 
την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής του. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
αναμφισβήτητα η πρόληψη είναι σημαντικότερη της όποιας παρέμβασης. Κάθε είδους 
σχεδιασμός δράσεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
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κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού στο σύνολό του, ήτοι την οικογένεια, το σχολείο, τους 
εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο φιλικό του περιβάλλον (Espelage et al., 2003).  

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της συμπεριφοράς του θύτη προτείνεται να συνίστανται 
στην εκπαίδευσή του σε συγκεκριμένες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, αποτρεπτικές 
στην άσκηση εκφοβισμού, με τη συνδρομή ειδικών σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών. Τέτοιες δεξιότητες είναι η ενσυναίσθηση και η προσέγγιση των καταστάσεων από 
διαφορετική οπτική γωνία, οι τεχνικές διαχείρισης του θυμού και άλλων συναισθημάτων, η 
συνεργατικότητα, ο σεβασμός, η επικοινωνία, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, η 
ανάληψη ευθυνών και τέλος, η εμπαθητική κατανόηση της θέσης του άλλου (Espelage et al., 
2003; Macklem, 2003).  

Στο σημείο αυτό προβάλλει εμφατικά η ανάγκη ικανοποίησης του χρόνιου και πάντοτε 
επίκαιρου αιτήματος της εκπαιδευτικής κοινότητας για σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών σε 
κάθε σχολείο ή τουλάχιστον σε μικρές ομάδες σχολείων αρχικά και η στελέχωσή τους με 
σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Οι προκείμενες ομάδες ειδικών 
επιστημόνων καλούνται να αναπτύξουν στη σχολική κοινότητα διάφορα σχέδια και 
προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, με στόχο τη μεταβολή 
των βίαιων συμπεριφορών και αρνητικών σκέψεων και τη σταδιακή υιοθέτηση συμπεριφορών 
και δεξιοτήτων που τονώνουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των μαθητών. Μέσα από 
τη σύσταση ομάδων συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της κάθε διαφορετικότητας, θα 
μπορεί να υπάρξει ένα κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον και ένα οργανωμένο πλαίσιο 
παρεμβάσεων, επικεντρωμένα στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφορών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων παρέμβασης είναι: η 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η ενεργή συμμετοχή τους στη 
δημιουργία οδηγιών και χρήσιμων συμβουλών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, η ενεργή 
και θετική συμμετοχή και ανάμειξη των γονέων, η συνεχής συμβουλευτική με τους μαθητές 
από σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, η έκφραση και διαχείριση των 
συναισθημάτων τους, καθώς και η ανάπτυξη και καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Οι μαθητές είναι αυτοί που εμπλέκονται άμεσα στο φαινόμενο του εκφοβισμού 
και που ενδιαφέρονται ίσως περισσότερο για την εύρεση λύσεων πρόληψης και αντιμετώπισης 
του συγκεκριμένου φαινομένου (Τσιάντης, 2016). 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα 
προγράμματα και τεχνικές γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης, όπως τα προγράμματα 
ψυχοεκπαίδευσης, η εργασία σε μικρές ομάδες, τα παιχνίδια ρόλων, οι μελέτες περίπτωσης και 
οι τεχνικές αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αμφισβήτησης των αρνητικών συμπεριφορών. 
Μέσα από μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκεται η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 
και δημιουργικής σκέψης από τους συμμετέχοντες μαθητές, η ευχέρεια στη διαχείριση και 
έκφραση των συναισθημάτων τους, η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με τους ομηλίκους, 
καθώς και η αποφυγή συγκρούσεων και προβληματικών καταστάσεων που τους προκαλούν 
αρνητικά συναισθήματα και βίαιες συμπεριφορές (Φιλιππίδης, 2019). 

Σκοπός των σχολικών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, κατά την παρέμβαση που 
βασίζεται στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο, είναι να ενισχύσουν τις ορθολογικές και 
θετικές σκέψεις του μαθητή και να τον βοηθήσουν να απαλλαγεί από τις καταστροφικές 
σκέψεις που του δημιουργούν δυσπροσαρμοστικές και επιθετικές συμπεριφορές. Η κοινωνική 
εργασία, ως εφαρμοσμένη παρεμβατική κοινωνική επιστήμη, επικεντρώνεται στην προσπάθεια 
αλλαγής της προβληματικής συμπεριφοράς, μέσω διαδικασιών που στοχεύουν στη βελτίωση 
της προσωπικότητας του ατόμου (Emmelkamp et al., 2004). Η εφαρμογή των μεθόδων και των 
τεχνικών του γνωστικού-συμπεριφορικού μοντέλου της κοινωνικής εργασίας, μπορεί να γίνει 
τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, όσο και της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.  

Πέρα από το ρόλο των ειδικών ψυχικής υγείας, καίριας σημασίας κρίνεται όπως ειπώθηκε 
παραπάνω και ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης, καθώς ο ίδιος καλείται, ελλείψει μάλιστα 
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κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στο σχολείο, να διερευνήσει την κατάσταση και να 
συνεκτιμήσει τις επιμέρους διαστάσεις της : τι ακριβώς συνέβη, ποιοι εμπλέκονταν, ποιοι ήταν 
παρόντες, ποιες ήταν οι κρατούσες συνθήκες και οι αιτίες του εκφοβισμού, καθώς και το 
οικογενειακό ιστορικό των εμπλεκομένων. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κρίνεται 
σκόπιμη η οργάνωση μιας μεθοδευμένης τακτικής κινήσεων από τους εκπαιδευτικούς, με 
ταυτόχρονη εμπλοκή όλης της μαθητικής κοινότητας και των οικογενειών, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού και την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του. Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο να μεταλαμπαδεύσει στον μαθητή - θύτη την 
πεποίθηση ότι ο εκφοβισμός και οι συμπεριφορές που απορρέουν από αυτόν δεν είναι αποδεκτά 
στη σχολική κοινότητα. Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού, σε συνεργασία με το οικογενειακό 
περιβάλλον του θύτη, θα συνέτεινε στην υπογράμμιση της σοβαρότητας του ζητήματος, υπό 
την προϋπόθεση ότι και οι ίδιοι οι γονείς θα είναι συνεργάσιμοι και δεκτικοί σε προσπάθειες 
πρόληψης και περιστολής του σχολικού εκφοβισμού (Macklem, 2003). 

Ακολούθως, σε επίπεδο σχολικής τάξης κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή μιας διεξοδικής 
συζήτησης με όλους τους μαθητές, γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις 
συνέπειές του, προκειμένου με τον τρόπο αυτό οι μαθητές να ενημερωθούν για το προκείμενο 
θέμα, να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν την προσδοκώμενη ενσυναίσθηση. Το να 
καταφέρουν να μπουν για λίγο στη θέση του θύματος και να νιώσουν τη ντροπή, τον 
εξευτελισμό, την απογοήτευση και την οργή που συχνά τα θύματα κουβαλούν μέσα τους, 
αποτελεί βιωματική άσκηση πρωταρχικής σημασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό ο θύτης έρχεται 
στη θέση του θύματος και αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά την επόμενη απόπειρα σχολικού 
εκφοβισμού. Επίσης, μέσα από την προβολή ταινιών, το βιωματικό παιχνίδι και την εναλλαγή 
ρόλων στην τάξη, επιδιώκεται η από μέρους των μαθητών προσέγγιση όλων των οπτικών του 
φαινομένου και η συνειδητοποίηση του δράματος που ορισμένοι συμμαθητές τους βιώνουν. 
Συνίσταται η προληπτική κατάρτιση ενός «καταλόγου δράσης», κατόπιν συζήτησης με τους 
μαθητές, που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση κρούσματος σχολικού εκφοβισμού, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τους ενδεδειγμένους κανόνες επιθυμητής συμπεριφοράς και τις απαραίτητες 
ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί άμεσα κάθε μάρτυρας ανάλογου συμβάντος 
(Φιλιππίδης, 2020). 

Δεδομένου ότι τα άτομα που ρέπουν στις εκφοβιστικές και επιθετικές πράξεις είναι εκείνα 
που επιζητούν την κοινωνική αναγνώριση από τους συνομηλίκους τους, κρίνεται σκόπιμο να 
τους δοθεί η ευκαιρία να αναδείξουν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους, προκειμένου 
να γίνουν αποδεκτά από τη μαθητική και ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Στην περίπτωση, 
για παράδειγμα, που κάποιος διαθέτει ταλέντο στη μουσική ή στο χορό, θα ήταν εξόχως 
χρήσιμο να του ζητηθεί να επιδείξει στους συμμαθητές του τις γνώσεις και τις τεχνικές του, 
ακόμη και να διοργανωθεί από κοινού μία μουσικοχορευτική εκδήλωση. 

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση του θύτη με τους υπόλοιπους συμμαθητές του και η σταδιακή 
αποδοχή του από αυτούς, προβάλλει ως ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική. Θα ήταν πολύ 
εποικοδομητική, για παράδειγμα, η συνεργασία του στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής 
μεθόδου με τον μαθητή θύμα, υπό τη διακριτική επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, 
προκειμένου να οριστούν εκ νέου οι βάσεις για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών 
και η ανάδειξη των ικανοτήτων και των δύο πλευρών, θύτη και θύματος.  

Επίσης, οι δράστες σχολικού εκφοβισμού, αντί να επιδιώκουν μια θέση κυριαρχίας 
απαιτείται να μάθουν να εργάζονται παραγωγικά, ώστε να κερδίσουν επάξια τη θέση του 
«αρχηγού» που συχνά διεκδικούν, ο οποίος δίνει το σωστό παράδειγμα στους συμμαθητές του. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανάθεση σε αυτούς όλο και πιο υπεύθυνων 
αρμοδιοτήτων, όπως είναι η επιμέλεια της αίθουσας διδασκαλίας, η προπόνηση μιας αθλητικής 
ομάδας, ο συντονισμός κάποιας ομαδικής σχολικής δραστηριότητας, η συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων για θέματα του σχολείου και τελικά, η παροχή βοήθειας στους πιο αδύναμους 
συμμαθητές τους. Συνεισφέροντας θετικά στην ομάδα ομηλίκων και κερδίζοντας τον 
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αναμενόμενο θαυμασμό από αυτούς, καθώς και επαίνους από τους ενήλικες, ο θύτης δε θα 
αισθάνεται πλέον την ανάγκη να τραβήξει την προσοχή με τη χρήση βίας, ούτε να επιβληθεί 
μέσω αυτής (Macklem, 2003). 

Τέλος, κρίνεται σημαντική, ιδιαίτερα για το διάστημα εφαρμογής των τεχνικών 
παρέμβασης, η φύλαξη και εποπτεία των σχολικών χώρων με αυξημένο αριθμό εφημεριών εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών, προκειμένου να μη δοθεί περιθώριο για εκ νέου αναζωπύρωση των 
περιστατικών βίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση παιδιών και εφήβων αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο 

ζήτημα που αφορά τη σχολική ζωή των μαθητών, καθώς και την ψυχική και σωματική τους 
υγεία. Είναι αναγνωρισμένο ως συμπεριφορά που σχετίζεται με την κακή προσαρμογή των 
νέων σε όσα επιτάσσει η ηλικία τους, αλλά και με προβλήματα που προκύπτουν στο σχολικό 
και οικογενειακό τους περιβάλλον (Moore et al., 2017). 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν και συνθέτουν την προσωπικότητα ενός παιδιού 
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων άσκησης σχολικού 
εκφοβισμού, σε συνάρτηση πάντα με τις κοινωνικές συνθήκες και το περιβάλλουν. Γενικά, 
υπάρχουν διάφοροι λόγοι, όπως είδαμε, που ωθούν ορισμένους μαθητές να γίνουν δράστες 
σχολικού εκφοβισμού. Για παράδειγμα, κάποιοι οδηγούνται σε τέτοιες συμπεριφορές 
προκειμένου να γίνουν δημοφιλής, ενώ κάποιοι άλλοι εξαιτίας της έντονης εσωτερικής 
ανάγκης τους να έχουν τον έλεγχο και να αισθάνονται δυνατοί. Τέλος, υπάρχει και η ιδιάζουσα 
περίπτωση κατά την οποία ένα θύμα, αντιδρώντας στον εκφοβισμό που υφίσταται, 
μετατρέπεται το ίδιο σε θύτης (Καραδήμα, 2015).  

Τα άτομα που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού συχνά αντιμετωπίζουν τη χρήση 
βίας ως το μόνο μέσο για την επίλυση των διαφορών τους ή την επίτευξη ενός επιθυμητού 
αποτελέσματος. Οι μελετητές του φαινομένου έχουν αποδώσει αρκετές διαστάσεις όσον αφορά 
τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των συγκεκριμένων ατόμων, αν και οι θύτες είναι 
πιθανό να καταφέρνουν να γίνονται ικανοί χειριστές κοινωνικών καταστάσεων (Rivers & 
Noret, 2010). 

Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση σε παιδιά και 
εφήβους έχουν διαρκή αποτελέσματα που πιθανά να συνεχίζονται ακόμη και μέχρι την 
ενηλικίωση (Moore et al., 2017). Συγκεκριμένα, ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα 
που ταλανίζουν τη σχολική κοινότητα είναι ο κίνδυνος της λανθασμένης ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης των μαθητών (Ασημόπουλος, 2014). Έχει αποδειχθεί ότι πολλά από τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι ενήλικες οφείλονται σε καταστάσεις 
εκφοβισμού που υπέστησαν κατά την παιδική και εφηβική τους ηλικία (Τσιάντης, 2016).  

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την μειωμένη ψυχική ανθεκτικότητα και τα ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα των ανηλίκων που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Τα πιο συχνά 
αναφερόμενα είναι προβλήματα όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, μετατραυματική 
διαταραχή άγχους, κρίσεις πανικού, τάσεις αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικός ιδεασμός 
(Ασημόπουλος, 2014). Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει μια 
σειρά συστηματικών ανασκοπήσεων για να εξετάσουν βαθύτερα τη σχέση μεταξύ του 
εκφοβισμού και της ψυχικής υγείας (Moore et al., 2017). 

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού στους ανηλίκους, όπως είδαμε στο άρθρο 
αυτό, ποικίλουν. Συχνότερο και εντονότερο είναι το αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης που βιώνουν τα θύματα. Ακόμη, έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους 
και αναπτύσσουν φοβίες και εξαρτητικές συμπεριφορές. Οι κοινωνικές τους σχέσεις και 
συναναστροφές διέπονται από αρνητικά συναισθήματα, που ενισχύουν την πεποίθηση των 
θυμάτων ότι είναι ανεπαρκή και μειονεκτούν συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους. Η 
αρνητική αυτοκριτική και οι άσχημες σκέψεις επηρεάζουν την κοινωνικότητά τους και το 
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αίσθημα κατωτερότητας που «γεννήθηκε» από τη θυματοποίησή τους. Σύμφωνα με πολλές 
μελέτες τα θύματα του εκφοβισμού παρουσιάζουν και ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως άλγη 
στο στομάχι, διατροφικές διαταραχές, πονοκεφάλους και δυσκολίες στον ύπνο (Τσιάντης, 
2016). 

Επιπλέον, αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών έχουν δείξει ότι μαθητές που έχουν υπάρξει 
θύματα εκφοβισμού συνήθως παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλή σχολική απόδοση, 
κοινωνικές φοβίες, αδυναμία συγκέντρωσης, καθώς και δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό 
περιβάλλον. Όλα αυτά υπάρχουν παράλληλα με συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας για το 
σχολείο και τις διαπροσωπικές σχέσεις και υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν σε σχολική 
διαρροή. Τα τελευταία χρόνια η ανησυχία για τις αρνητικές ψυχοκοινωνικές και σχολικές 
επιπτώσεις του εκφοβισμού έχει αυξηθεί και στη χώρα μας (Ασημόπουλος, 2014). 

Η αναγνώριση της ψυχοκοινωνικής διάστασης του εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς 
και τους ειδικούς ψυχικής υγείας, συντελεί στην από μέρους τους κατάρτιση ενός πλαισίου 
πολύπλευρης αντιμετώπισης του φαινομένου, όπου εμπλέκεται τόσο το σχολείο και η 
οικογένεια, όσο και σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Η ανάγκη επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως η σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία της γενικής 
εκπαίδευσης με προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, κρίνεται περισσότερο 
αναγκαία και επιτακτική από ποτέ. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών κρίνεται 
σκόπιμο να αφορά τόσο σε τρόπους πρόληψης του φαινομένου, όσο και σε μέτρα 
αντιμετώπισής του, πάντα υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των ειδικών ψυχικής υγείας 
(ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.α.). Δυστυχώς, όμως, σε πρακτικό επίπεδο το πλαίσιο 
αυτό δεν πραγματώνεται δεκαετίες πλέον τώρα και ο κάθε εκπαιδευτικός δρα μεμονωμένα, 
ακολουθώντας προσωπικές τακτικές, ελλείψει οργανωμένου σχεδίου πρόληψης και 
αντιμετώπισης του φαινομένου από το Υπουργείο Παιδείας (Ματσόπουλος, 2009).  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι ενώ εντοπίζουν το πρόβλημα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, προσποιούνται πως δε 
συμβαίνει τίποτα και δεν αντιδρούν, υπό το φόβου να εμπλακούν σε συγκρούσεις μεταξύ 
μαθητών ή να στιγματιστεί η φήμη του σχολείου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί το οικιστικό 

περιβάλλον του σχολείου στην εκπαιδευτική πράξη στην προσχολική ηλικία. Μέσα από τη 
συστημική προσέγγιση θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την αναδιαδραστική σχέση που 
υπάρχει μεταξύ σχολείου και εξωτερικού περιβάλλοντος. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που 
τίθεται στην παρούσα εργασία είναι αν το εξωτερικό οικιστικό περιβάλλον που το παιδί κατοικεί 
και αναπτύσσεται, επιδρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα 
και με πολλές ευκαιρίες μάθησης μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ή 
και το αντίθετο. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Oικιστικό περιβάλλον, σχολική μονάδα, μάθηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μια σχολική οργάνωση είναι ένα πολύπλοκο δυναμικό κατασκεύασμα το οποίο είναι 

αδύνατο να περιγραφεί και να οριστεί σε όλη του την έκταση (Σαΐτης, 2005). Το σχολείο 
αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση καθώς αποτελείται από ανθρώπους. Κάθε κοινωνική 
οργάνωση αποτελεί ένα σύστημα. Ο όρος σύστημα, υποδηλώνει ένα πλήθος 
αλληλεξαρτημένων στοιχείων, που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή σειρά στόχων (Σαΐτης, 2008). Η όποια αλλαγή σε 
κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα. Σύμφωνα με τη 
συστημική θεώρηση, αν όλα τα στοιχεία - υποσυστήματα του σχολείου λειτουργούν καλά, τότε 
ο σχολικός οργανισμός στο σύνολό του λειτουργεί καλά. Αν όμως ένα από τα στοιχεία δε 
λειτουργεί σωστά, επηρεάζεται η απόδοση ολόκληρου του συστήματος. Υπάρχει μια κυκλική 
σχέση δράσης – αντίδρασης μεταξύ των μελών ενός συστήματος. Τα στοιχεία 
αλληλοσυσχετίζονται δυναμικά και αλληλεξαρτώνται (Κατάκη, 1997). Μέσα από τη 
συστημική προσέγγιση η εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζεται με το άτομο και το 
περιβάλλον. Η σχολική μονάδα αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό σύστημα, όχι μια απλή σύναξη 
ατόμων, με τη δική της δομή και με τους δικούς της κανόνες και στόχους (Πασιαρδής, 2014). 
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός συστήματος 
και συνιστά το έμψυχο στοιχείο του και παράλληλα είναι φορέας αναγκών, συνηθειών και 
κινήτρων (Κατσαρός, 2008). Ο σχολικός οργανισμός αποτελείται από το εσωτερικό 
περιβάλλον: το ανθρώπινο δυναμικό, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/ριες, το 
βοηθητικό προσωπικό, το θεσμικό πλαίσιο, τα μέσα διδασκαλίας. Υπάρχει όμως και το 
εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει την λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς ψυχολόγους το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να προκαλέσει ή να 
αποτρέψει τη μάθηση από μόνο του, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλους παράγοντες 
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για να ευνοήσει ή να εμποδίσει την διαδικασία της μάθησης. Η γνώση αναδύεται μέσα από την 
ενεργητική αλληλεπίδραση του ανθρώπινου οργανισμού με το περιβάλλον που αναπτύσσεται. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  
Ζούμε σε μια εποχή ανοικτών συστημάτων με πολλές διασυνδέσεις (Anderson, 1999). Το 

σχολείο αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα που δεν λειτουργεί σε οικονομικό, πολιτικό και 
πολιτισμικό κενό, αλλά βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με το ευρύτερο εξωτερικό του 
περιβάλλον (Hoy and Miskel, 2013). Η έννοια του περιβάλλοντος πρέπει να προσδιοριστεί 
τόσο με όρους των ερεθισμών που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά όσο και με όρους 
της λειτουργικής σχέσης της συμπεριφοράς με τον έλεγχο των ερεθισμών (Gewirtz,1969 όπως 
αναφέρεται στο Συγκολλίτου, 1997).  

Με τον όρο περιβάλλον εννοούμε ένα σύνολο από φυσικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, που μπορούν να έχουν άμεση ή έμμεση, βραχύχρονη ή μακρόχρονη επίδραση 
στους ζώντες οργανισμούς και στις ανθρώπινες δραστηριότητες (Ternisien, 1973 όπως 
αναφέρεται στο Συγκολλίτου, 1997). Το περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο 
στοιχείων τα οποία «περιβάλλουν» απλώς το άτομο, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως μια πηγή 
ερεθισμάτων τα οποία ασκούν επίδραση πάνω του (Παυλόπουλος, 2008). Το άτομο δεν είναι 
ένα παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος, αλλά μια ύπαρξη που επενεργεί στο περιβάλλον και 
που με τη σειρά της επηρεάζεται από αυτό (Συγκολλίτου, 1997). Από τη δεκαετία του '70 
παρουσιάστηκε αυξημένο ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος της 
σχολικής τάξης και της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.  

Ο αρχιτεκτονικός ντετερμινισμός υποστηρίζει ότι το χτιστό περιβάλλον ασκεί επίδραση µε 
άμεσο τρόπο στη συμπεριφορά των ατόμων. Ο περιβαλλοντικός ντετερμινισμός απορρίφθηκε 
από τη γαλλική γεωγραφική σχολή η οποία υποστήριξε ότι το φυσικό περιβάλλον είναι μόνο 
ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η γαλλική σχολή, 
διαμόρφωσε μια άποψη που ονομάστηκε πιθανοκρατία ή ποσιµπιλισµός, σύμφωνα με την 
οποία η σχέση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος δεν είναι μηχανικά προκαθορισμένη 
αλλά μια σχέση ανοιχτή, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά (Λεοντίδου, 2008). Ο 
περιβαλλοντικός ποσιµπιλισµός υποστηρίζει ότι το περιβάλλον δίνει ευκαιρίες για την 
εκδήλωση συμπεριφορών, θέτοντας όμως και όρια στη συμπεριφορά. Η ανθρώπινη 
συμπεριφορά καθορίζεται τόσο από το περιβάλλον, όσο και από τις επιλογές που κάνει το 
άτομο. Στον περιβαλλοντικό προµπαµπιλισµό υπάρχουν πιθανότητες που σχετίζονται τόσο µε 
το σχέδιο των κτισμάτων όσο και µε την ανθρώπινη συμπεριφορά και ορισμένες συμπεριφορές 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμβούν από ότι άλλες. Η γνώση για την ταυτότητα του 
χώρου προσδιορίζει τη συμπεριφορά του ατόμου και την εμπειρία του από το φυσικό κόσμο 
(Proshansky & Fabian, 1987 όπως αναφέρεται στο Συγκολλίτου, 1997). Το παιδί, έχοντας 
εμπειρία ενός συγκεκριμένου πλαισίου του σχολείου ή του σπιτιού του, συνδέει τις μνήμες, τις 
αξίες και τις προτιμήσεις που έχει για αυτό το πλαίσιο σε ένα είδος συνόλου στο οποίο 
οργανώνει τη γνώση για την ταυτότητα του χώρου (Συγκολλίτου, 1997). Η ταυτότητα του 
χώρου θεωρείται μια υποδομή της ταυτότητας του εαυτού. Το παιδί αποκτά τη γνώση και 
κατανόηση του ποιο είναι, μέσω της σχέσης του με τα σημαντικά για αυτό άτομα. Ο 
καθορισμός της ταυτότητας του εαυτού του πηγάζει επίσης και από την εμπειρία του με το 
χώρο, με το οικιστικό περιβάλλον που ζει και δραστηριοποιείται (Συγκολλίτου, 1997). 

ΧΩΡΟΣ 
Η έννοια του χώρου είναι μια από τις σημαντικότερες έννοιες τόσο στον κλάδο των 

κοινωνικών όσο και στον κλάδο των θετικών επιστημών. Η πολύπλευρη κατανόηση και η 
ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου προϋποθέτουν μια πολυ-τομεακή και διεπιστημονική 
προσέγγιση. Ο χώρος είναι ένα μόρφωμα που οφείλει τα χαρακτηριστικά του σε μια πληθώρα 
παραγόντων, από τις διεργασίες του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι την ιστορική κληρονομιά 
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του παρελθόντος του ανθρώπου, και από την αλληλεπίδραση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων μέχρι τις ιεραρχικές δομές της πολιτικής εξουσίας (Daoussi, 2020). Ο 
γεωγραφικός χώρος στον οποίο ζει και δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος, ως άτομο 
και ως μέλος μιας οργανωμένης κοινωνίας, έχει προκύψει από την επίδραση τόσο του φυσικού 
περιβάλλοντος και των διαδικασιών της φύσης, όσο και από την δράση των προγόνων του και 
των κοινωνικών τους ομάδων επί πολλούς αιώνες σε αυτό (Βασενχόβεν, 2004). Ο χώρος 
μεταφέρει ένα συνολικό μήνυμα του τρόπου ζωής και των συστημάτων αξιών. Η ταυτότητα 
ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ζωής μεταφέρει κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που 
έχουν εγγραφεί στον υλικό χώρο και αντανακλώνται ως ερεθίσματα στον συνολικό χώρο. 

Ο όρος «τόπος» (place) διακρίνεται από τον όρο «χώρος» (space) ο οποίος είναι μια πιο 
ευρεία και συχνά, πιο αφηρημένη έννοια, μια και ο «χώρος» (space) είναι μια έννοια ομπρέλα 
που εμπεριέχει όλες τις χωρικές διαστάσεις του ανθρώπινου νου και των κοινωνικών 
φαντασιακών παραστάσεων. Ο ευρύς και αφηρημένος χώρος (space) γίνεται «τόπος» (place) 
όταν επενδυθεί με σημασία και αξίες. Ο «τόπος» (place) είναι ένας «χώρος» (space), που έχει 
έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, μια ιδιαίτερη ταυτότητα και αναδύει προσωπική ή κοινωνική 
«ατμόσφαιρα». Η έννοια του «τόπου», όταν προσεγγίζεται από την αυστηρή τεχνοκρατική 
σκοπιά μπορεί να περιοριστεί σε μια απλή και οριοθετημένη εδαφική έννοια του χώρου, να 
σημαίνει μια τοποθεσία στο χώρο (location) η οποία ορίζεται από συγκεκριμένες 
συντεταγμένες πάνω στην επιφάνεια της γης και την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στο 
χάρτη. O «τόπος» (place) είναι μια ανθρώπινη σύλληψη, μια ψυχική και κοινωνική παράσταση 
του χώρου, όπως τον συλλαμβάνει το υποσυνείδητο και η φαντασία αποδίδοντάς του νόημα 
και σημασία, αισθητική ή συμβολική αξία και που συνδέεται, συνήθως, με μοναδικά βιώματα 
και χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένες κοινωνικές ταυτότητες (Daoussi, 2020). 
Ο «τόπος», αντιπροσωπεύει μια πολύ ευρύτερη και σύνθετη έννοια. Αποτελεί ένα πολύπλοκο 
αμάλγαμα που εμπεριέχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία, είτε είναι φυσικά είτε 
είναι ανθρωπογενή, που του προσδίδουν μια ξεχωριστή κοινωνική, πολιτική, οικονομική 
πολιτιστική και ατομική-ψυχική διάσταση (Gieryn, 2000). Ο τόπος μπορεί να έχει τόσους 
χαρακτήρες όσους οι άνθρωποι μπορούν να τους δώσουν. Η ζωή ως ολότητα συλλέγεται σε 
χώρους και τόπους (Τζεκάκη & Κανατσούλη, 2014). 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Το οικιστικό περιβάλλον κατέχει μια ξεχωριστή ιδιότητα μέσα στο δομημένο χώρο. Κάθε 

οικιστικό περιβάλλον είναι αναγκαστικά και δομημένος χώρος, όμως κάθε δομημένο 
περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα και οικιστικό. Προϋπόθεση για να θεωρείται ένα δομημένο 
περιβάλλον οικιστικό είναι η ενεργή συμμετοχή του ανθρώπου σε αυτό και όχι μόνο σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Το οικιστικό δομημένο περιβάλλον είναι ο χώρος που αναπτύσσεται η 
οικογενειακή ζωή και κατά συνέπεια απαρτίζεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η κάθε 
ανθρώπινη απασχόληση αποτελεί προϋπόθεση στο οικιστικό περιβάλλον και είναι ίσως και ο 
βασικός παράγοντας της δημιουργίας του. 

Το οικιστικό περιβάλλον βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εκπαίδευση. Λέγοντας 
περιβάλλον ενός τόπου εννοούμε τους παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος και τους 
παράγοντες του οικιστικού περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί όσον αφορά στα χερσαία 
οικοσυστήματα διακρίνονται σε (Ντάφης,1986): 

• κλιματικούς (ακτινοβολία, θερμοκρασία αέρα, βροχοπτώσεις, υγρασία, ομίχλη) 
• τοπογραφικούς (γεωγραφική θέση) 
• γεωλογικούς (μητρικό πέτρωμα) 
• βιοτικούς (συνοικούντα φυτά και ζώα)  
Όταν ο όρος, περιβαλλοντικοί παράγοντες, αναφέρεται στο οικιστικό περιβάλλον 

περιλαμβάνει εκτός των παραγόντων της φύσης και τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, 
την συμπεριφορά, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ομαδοποίηση αυτών των παραγόντων 
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δεν είναι εύκολη, γιατί ενυπάρχουν παράμετροι που αφορούν τις αξίες των ανθρώπων, τις 
οικονομικές συνθήκες, τα πολιτισμικά πρότυπα και φέρουν σημαντικές διαφορές (Ντάφης, 
1986). 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Το οικιστικό περιβάλλον που ανήκει η σχολική μονάδα αποτελεί περιβάλλον μάθησης και 

επηρεάζει την μαθησιακή διαδικασία. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν έχει 
ληφθεί σοβαρά υπόψη η σημασία των σχολικών κτιρίων, των υλικοτεχνικών υποδομών και 
των εξοπλιστικών μέσων, που συμβάλλουν υποστηρικτικά στη μετουσίωση της παιδαγωγικής 
θεωρίας σε πράξη (Σταμάτης, 2006) καθώς επηρεάζουν ταυτόχρονα τους/τις μαθητές/ριες, 
τους/τις εκπαιδευτικούς και προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου (Γερμανός, 2003). Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με 
τους/τις μαθητές/ριες, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και από το γενικότερο οικιστικό 
περιβάλλον, την αρχιτεκτονική του σχολείου, τον αύλειο χώρο και προδιαθέτουν θετικά ή 
αρνητικά ως προς τη μάθηση επηρεάζοντας το ψυχοκοινωνικό κλίμα του σχολείου. Οι 
κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου με τον εξοπλισμό τους, την διακόσμησή τους, την 
αισθητική τους, το φωτισμό τους, την θερμοκρασία, τον εξαερισμό, το θόρυβο και το είδος της 
οργάνωσης όλων αυτών των στοιχείων προσφέρουν ποικιλία φυσικών και συναισθηματικών 
ερεθισμάτων δημιουργώντας τις φυσικές προϋποθέσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη 
συγκεκριμένου είδους συμπεριφοράς (Ματσαγγούρας, 2004). Τα σχολεία καθρεφτίζουν την 
εικόνα του περιβάλλοντος που βρίσκονται (Φραγκουδάκη, 1985).Το κάθε σχολικό σύστημα 
δημιουργεί το δικό του περιβάλλον. Όταν αναφερόμαστε στο περιβάλλον μιας σχολικής 
μονάδας μπορούμε να το διακρίνουμε σε δύο μέρη: το εσωτερικό και το εξωτερικό. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται σε όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν 

στην οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 
2008). Κάνοντας λόγο για το εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου αναφερόμαστε στον 
εσωτερικό χώρο του σχολικού κτιρίου και στο ανθρώπινο δυναμικό του. Η εσωτερική 
αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων έχει μεγάλη σημασία στην διδακτική πράξη. Η διάταξη 
και ο προσανατολισμός των αιθουσών δημιουργούν το ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα και με το δικό 
τους τρόπο προδιαθέτουν και επενεργούν θετικά ή αρνητικά όχι μόνο στη διαδικασία της 
μάθησης αλλά και την εσωτερική διάθεση των χρηστών του (Πυργιωτάκης & Αλπέντζου, 
2001). Το εκπαιδευτικό και το βοηθητικό προσωπικό κάθε σχολικής μονάδας έχει τα δικά του 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: τον κώδικα δεοντολογίας του, τις γνώσεις, την πείρα, τις 
ικανότητες και την νοοτροπία του. Συνάμα και το μαθητικό δυναμικό έχει τα ιδιαίτερα 
ξεχωριστά γνωρίσματα του, που ασκούν επίδραση στην εκπαιδευτική πράξη (Αθανασούλα - 
Ρέππα, 2008). 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου αφορά όλους εκείνους τους παράγοντες που είναι 

έξω από το περιβάλλον του και το επηρεάζουν (Σαΐτης, 2008) και ενδεικτικά μπορεί να 
περιλαμβάνει: (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008)  

• Κοινωνικούς παράγοντες (αξίες και πεποιθήσεις, στερεότυπα, κοινωνικές ομάδες) 
• Πολιτικούς, νομικούς παράγοντες (Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

νόμοι, εγκύκλιοι) 
• Οικονομικούς παράγοντες (γενική οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και της 

περιοχής που βρίσκεται η σχολική μονάδα) 
• Πολιτιστικούς παράγοντες (πολιτιστικοί φορείς, έθιμα χώρας και περιοχής, πολιτιστική 

αντίληψη) 
• Δημογραφική κατάσταση της περιοχής (Καράλης, 2007) 
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• Τεχνολογικούς παράγοντες (τεχνολογική πρόοδος, αξιοποίηση τεχνολογίας).  
Το σχολικό σύστημα επηρεάζεται έντονα από την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία στην 

οποία ανήκει (Κατσαρός, 2008). Οι οικονομικοί του πόροι προέρχονται από τον Δήμο όπου 
υπάγεται η σχολική μονάδα και λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από την Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου και ίσως και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Αν υπάρχει οικονομική 
ευρωστία στον Δήμο καθώς και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και ευρύτερα στο 
κοινωνικό περιβάλλον που ανήκει η σχολική μονάδα θα υπάρχει αντανάκλαση στην διδακτική 
πράξη και δύναται να προωθηθούν καινοτόμες δράσεις ή δραστηριότητες που επιθυμεί η 
σχολική μονάδα να πραγματοποιήσει και χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. Σε αντίθετη 
περίπτωση μπορεί να παρεμποδιστεί ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση δράσεων που 
χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Η έννοια του ενδιάμεσου χώρου εμφανίστηκε στην αρχιτεκτονική θεωρία με τον όρο 

κατώφλι (doorstep) μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο στους κύκλους του μοντέρνου κινήματος 
που ίδρυσαν τα CIAM (Congress Internationales de I' Architecture Moderne). Η εξωτερική 
πόρτα του σχολείου είναι ένας χώρος στον οποίο τέμνεται και συναντιέται ο εξωτερικός κόσμος 
με τον εσωτερικό κόσμο του σχολείου. Οριοθετεί την είσοδο και την έξοδο στο σχολικό κτίριο 
και ότι αυτό συνεπάγεται. Η πόρτα του σχολείου αποτελεί ένα σύμβολο που πυροδοτεί 
διαφορετικά συναισθήματα στον καθένα που την διασχίζει.  

Η είσοδος σηματοδοτεί το ξεκίνημα της ημέρας και την αρχή της διδακτικής πράξης και η 
έξοδος το τέλος των μαθημάτων. Ερχόμενο μέσα στο χώρο του σχολείου το παιδί νιώθει 
προστασία και ασφάλεια. Τις πρώτες μέρες που οι μικροί/ες μαθητές/ριες εισέρχονται στην 
πόρτα του σχολείου νιώθουν ανασφάλεια για τον νέο χώρο που οδηγούνται να περάσουν ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα της μέρας τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αντικρουόμενα 
συναισθήματα διασχίζοντας την πόρτα του σχολείου. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
των σχολείων η εξωτερική πόρτα του σχολείου κλειδώνει μετά την προσέλευση των 
μαθητών/ριών και απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που δεν σχετίζονται με την λειτουργία 
του σχολείου (ΦΕΚ 109 Α΄. παρ. 3, άρθρο 18, Π.Δ. 79/2017). Όταν τα όρια είναι ελαστικά και 
η κοινότητα υπεισέρχεται στο εσωτερικό του σχολείου το σχολείο αποκτά ισχυρότερη δημόσια 
έκταση και επομένως αστική πλευρά (Hertzbenger, 2008). 

ΙΣΤΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
Κάθε σχολική μονάδα διαθέτει και αναπτύσσει την δική της κουλτούρα. Με τον όρο 

κουλτούρα νοείται ένα σύστημα κοινών αξιών, προτύπων, παραδοχών, εθίμων, κανόνων, 
συμβόλων, που ισχύουν σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε μια οργάνωση (Μπουραντάς, 2002). Η 
κουλτούρα προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των ανθρώπων στα πλαίσια της 
οργάνωσης αλλά και τις σχέσεις της οργάνωσης με το ευρύτερο περιβάλλον της. Σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, η κουλτούρα δημιουργεί την αίσθηση της ταυτότητας. Είναι τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν μια σχολική μονάδα από κάποια άλλη έστω και αν 
ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Αποτελεί την κολλητική ουσία, που δένει τα 
συστατικά του οργανισμού παρέχοντας τα επιθυμητά επίπεδα συμπεριφοράς διαμορφώνοντας 
στάσεις και συμπεριφορές (Hoy & Miskel, 2013). Ο ιστός της κουλτούρας περιλαμβάνει 7 
αλληλένδετα στοιχεία (Johnson, et all., 2005): 

 Ιστορίες (stories) : Οι ιστορίες αντανακλούν τις πεποιθήσεις του οργανισμού και δίνουν 
πληροφορίες για το τι είναι σημαντικό για τον οργανισμό.  

 Ρουτίνες και τελετουργικά (routines/rituals): πρόκειται για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παραδοσιακά 
πραγματοποιούνται κάποια γεγονότα. Τα τελετουργικά αποτελούν ένα επίπεδο πιο 
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πάνω από τις ρουτίνες. Αναφέρονται στα ειδικά περιστατικά και γεγονότα που 
πραγματοποιεί ο οργανισμός για να δώσει έμφαση σε κάτι που το θεωρεί σημαντικό.  

 Σύμβολα (symbols): Τα σύμβολα συνιστούν μια σύντομη αντιπροσώπευση της φύσης 
του σχολικού οργανισμού. 

 Οργανωτική δομή οργανωσιακή (organizational structure): Η οργανωτική δομή 
φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ευθύνες και η εξουσία μέσα στον 
οργανισμό, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό μέρος της κουλτούρας του οργανισμού.  

 Συστήματα ελέγχου (control systems): αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν 
τι είναι σημαντικό και πως πρέπει να μετριέται. 

 Δομές δύναμης (power structure): ορισμένα άτομα ενδέχεται να έχουν περισσότερη 
δύναμη λόγω γνώσης, εμπειρίας ή άλλων χαρακτηριστικών τους. Πολλές φορές η 
αλλαγή απαιτεί σύγκρουση με τις δομές δύναμης οι οποίες νομιμοποιούν και 
προστατεύουν την υπάρχουσα κουλτούρα. 

 Κοσμοθεώρηση (paradigm): αναφέρεται στο γενικό σύνολο αρχών και παραδοχών που 
είναι σε ισχύ και ασκούν επιρροή στην κρίση των ατόμων. 

Σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της σχολικής μονάδας ασκεί η επικρατούσα κουλτούρα 
στην κοινότητα. Η κουλτούρα αυτή μπορεί να αποτελέσει δυνατότητα ή αδυναμία για ένα 
οργανισμό. 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Η μάθηση αποτελεί ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που έχει 

μελετηθεί από διάφορους κλάδους των επιστημών και παρά το γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί 
πληθώρα μελετών, η μάθηση παραμένει μία διαδικασία η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και 
κατανοηθεί πλήρως κατά τρόπο παραδεκτό από όλους (Φλουρής, 2003). Υπάρχει μεγάλη 
διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό της έννοιας της μάθησης 
(Τριλιανός, 2003). Η μάθηση ως βιολογική διαδικασία, παρατηρείται και στα ζώα και στους 
ανθρώπους και είναι αποτέλεσμα μακραίωνης άσκησης, επανάληψης και εθισμού. Η μάθηση 
δεν είναι κάτι που μπορεί να παρατηρηθεί στην ολότητα της άμεσα. Μπορεί να γίνει αντιληπτή 
ως αποτέλεσμα (Χαραλαµπόπουλος, 2001). Υπάρχουν στοιχεία που επηρεάζουν τη διαδικασία 
και το αποτέλεσμα της μάθησης και αποτελούν τους παράγοντες της (Χαραλαµπόπουλος, 
2001). Κάποιοι από τους παράγοντες προέρχονται από το ίδιο το άτομο, άλλοι σχετίζονται µε 
το αντικείμενο της μάθησης και άλλοι έχουν ως πηγή τους το περιβάλλον. Η μάθηση βοηθά 
τον χώρο του εγκεφάλου να δημιουργήσει νέες συνδέσεις και νέες διακλαδώσεις. Η διαδικασία 
της μάθησης αποτελεί έναν τρόπο για να ανοιχτούν νέοι δρόμοι μέσα στο χώρο του νου για 
νέες ιδέες και ερμηνείες. Μέσα από αυτή την ερμηνεία η μάθηση είναι η καλύτερη δυνατή 
φανταστική προσέγγιση της έννοιας του χώρου (Hertzeberger, 2008).  

ΜΠΙΧΕΒΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ή ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
(BEHAVIORISM) 

Ο μπιχεβιορισμός αντιπροσωπεύει μια θεωρία για την ανθρώπινη ανάπτυξη που ξεκίνησε 
από τον Αμερικανό εκπαιδευτικό ψυχολόγο Edward Thorndike και αναπτύχθηκε από τους John 
Watson και B.F.Skinner. Σύμφωνα με την θεωρία της συμπεριφοράς, οι άνθρωποι μπορούν να 
εκπαιδευτούν ή να προετοιμαστούν ώστε να ανταποκρίνονται με συγκεκριμένους τρόπους σε 
συγκεκριμένα ερεθίσματα. Ο μπιχεβιορισμός έχει πολλές παραλλαγές με βασικό αξίωμα ότι η 
ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που ερμηνεύεται με τις αρχές και τους νόμους της μάθησης. Το 
βιολογικό υπόβαθρο εξασφαλίζει ως ένα βαθμό το υπόβαθρο της ανάπτυξης, η εμπειρία όμως 
και οι ευκαιρίες για μάθηση παρέχουν τα ουσιώδη και απαραίτητα στοιχεία που προσδίδουν 
την κατεύθυνση στη διαδικασία (Salkind, 2003).  

Η βασικότερη αρχή του μοντέλου διδασκαλίας του συμπεριφορισμού είναι η θεώρηση ότι 
η γνώση έχει σαν βάση της την εμπειρία και βασίζεται στην επανάληψη και στην παρατήρηση, 
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μέσα από τον τεμαχισμό σε κομμάτια (δραστηριότητες)του περιεχομένου του μαθήματος και 
γενικά σε μικρότερα βήματα. (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Μέσω της επανάληψης, της 
θετικής ενίσχυσης και της αποφυγής των λαθών γίνεται προσπάθεια για να φτάσουμε στα 
επιθυμητά διδακτικά αποτελέσματα (Σταματοπούλου, 2011) που θέλουμε να επιτευχθούν. 
Παρόλο που ο συμπεριφορισμός συνέβαλε στην ερμηνεία ορισμένων φαινομένων της 
μάθησης, το μοντέλο αγωγής που εισήγαγε και οι πρακτικές διδασκαλίας που προκύπτουν από 
αυτό έχουν δεχτεί έντονη αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια. Η κριτική επικεντρώνεται κυρίως 
στη σημασία που δίνει ο συμπεριφορισμός στην εξωτερική συμπεριφορά και στις εξωτερικές 
συνθήκες της μάθησης και ταυτόχρονα στην παραμέληση του ρόλου των ανώτερων 
διανοητικών λειτουργιών των εκπαιδευομένων (Ματσαγγούρας, 1997). 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ Ή ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
Ο όρος κονστρουκτιβισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη construere που σημαίνει δομώ 

μαζί, και ως θεωρία μάθησης έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα και τη διδασκαλία. 
Ο κονστρουκτιβισμός ως σύστημα σκέψης αποδέχεται τον κόσμο ως προϊόν της ερμηνείας του 
ατόμου και δεν έχει ως σκοπό του να ελέγξει τον πραγματικό κόσμο, ούτε να τον 
μετασχηματίσει, αλλά να τον αναδομήσει στο μυαλό των εισηγητών του. Αποτελεί ένα μοντέλο 
διδασκαλίας που υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται, και οι μαθητές/ριες δεν έχουν 
καθορισμένα όρια όσον αφορά στις γνώσεις που μπορούν να αποκτήσουν. Ο εποικοδομισμός 
δεν είναι μια συγκεκριμένη παιδαγωγική, αλλά μια εκπαιδευτική θεωρία που βασίζεται στις 
ιδέες του Jean Piaget και υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την 
οποία οι άνθρωποι ενεργητικά κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες τους για τον 
κόσμο. Η γνώση δεν μεταφέρεται από τον/την εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/ριες αλλά 
κατασκευάζεται ενεργητικά από τους/τις ίδιους/ες. Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν νόημα 
για τα παιδιά και να τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με τους άλλους και 
ιδιαίτερα τους συνομηλίκους τους. Δύο σχολές σκέψης ανήκουν στη θεωρία του 
κονστρουκτιβισμού: ο γνωστικός κονστρουκτιβισμός και ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός. 

Ο γνωστικός κονστρουκτιβισμός βασίζεται στις ιδέες του Ελβετού ψυχολόγου Jean Piaget, 
ενώ ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός βασίζεται στην εργασία του Ρώσου ψυχολόγου Lev 
Vygotsky. Σύμφωνα με τον γνωστικό κονστρουκτιβισμό η γνώση δημιουργείται στο μυαλό του 
ανθρώπου από τη σχέση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του (Piaget, 1973). Ο 
κοινωνικός εποικοδομισμός αναγνωρίζει την μοναδικότητα του ατόμου και ενθαρρύνει τον/την 
μαθητή/ρια να οικοδομήσει την δικιά του/της έκδοση της αλήθειας. Από την άποψη του 
κοινωνικού εποικοδομισμού, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη στη μαθησιακή διαδικασία το 
υπόβαθρο και ο πολιτισμός του ατόμου, καθώς αυτά τα στοιχεία βοηθούν στη σχηματοποίηση 
της γνώσης και στην αλήθεια που δημιουργεί το άτομο (Wertsch, 1997). Σύμφωνα με την 
κοινωνική εποικοδομιστική προσέγγιση, οι εκπαιδευτές πρέπει να προσαρμοστούν στον ρόλο 
των διευκολυντών (facilitators) και όχι των δασκάλων. Ο διευκολυντής παρέχει οδηγίες και 
δημιουργεί το περιβάλλον ώστε μέσα από τον συνεχή διάλογο με τους/τις μαθητές/ριες του να 
φτάσουν στα δικά τους συμπεράσματα. Ο ρόλος του διευκολυντή στην άποψη του κοινωνικού 
εποικοδομισμού εμπεριέχει ότι ο/η δάσκαλος/α και οι μαθητές/ριες εμπλέκονται εξίσου μεταξύ 
τους και αλληλοεπιδρούν στην μαθησιακή διαδικασία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εκπαιδευτική διαδικασία των μικρών παιδιών δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του 

σχολείου (Francomme, 2019). Η ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών/ριών δεν 
εξαρτάται μόνο από αυτά που διδάσκονται, αλλά κυρίως από την ποιότητα των σχέσεων στο 
σχολείο: από τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών και μεταξύ του 
σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας (Weare - Gray, 1995). 
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Στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχει μια 
ανοικτή διαδικασία μάθησης και σημαντικό ρόλο δύναται να διαδραματίζει σε αυτή, το 
εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και οι δεσμοί που αναπτύσσει με την κοινότητα. 
Χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλος χειρισμός του εξωτερικού περιβάλλοντος, με ότι αυτό 
συνεπάγεται, ακόμη και προστασία του σχολείου από δυσάρεστες εξωτερικές επιδράσεις 
(Σαΐτης, 2005). Στόχος κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι η αυτονόμησή της ώστε να 
υπάρξει ουσιαστικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Κατσαρός, 2008). Ο σχεδιασμός σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, θα πρέπει να συνάδει με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, 
όμως συνάμα θα πρέπει να εναρμονίζει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
κάθε σχολικής μονάδας με τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Όταν λαμβάνονται, υπόψη οι 
δυνατότητες και οι αδυναμίες που έχει η κάθε σχολική μονάδα, αντιμετωπίζοντας τις απειλές 
και τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος, το σχολείο μπορεί να 
γίνει πιο αποτελεσματικό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στις ανάγκες των μαθητών/ριών αλλά και της ευρύτερης κοινότητας (Καράλης, 2007).  

Το σχολείο αποτελεί μια κοινότητα μαθητών/ριών και δασκάλων, που δεν μπορεί να μένει 
απομονωμένη από την ευρύτερη κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί στόχοι τους οποίους θέτει, θα 
πρέπει να συνδέονται με τα ενδιαφέροντα της ευρύτερης κοινωνίας. Οι σχολικές μονάδες θα 
πρέπει να μετατραπούν σε «κύτταρα εμβρυακής κοινοτικής ζωής» (an embryonic community 
life) (Dewey, 1982). 
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Η αξία της εικόνας στην εκπαιδευτική πράξη. Ανάπτυξη και 
υλοποίηση διδακτικού σεναρίου με σκοπό την αποτίμηση των 
απόψεων των μαθητών, για τη χρήση της εικόνας στα φύλλα 

εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση της εικόνας (φωτογραφίας) είναι διαδεδομένη στις πολυμεσικές εφαρμογές και για 

εκπαιδευτική χρήση. Επηρεάζει τον τρόπον αντίληψης και τον τρόπο σκέψης των μαθητών, 
αναπτύσσει το ενδιαφέρον και την προσοχή τους, αποσαφηνίζει πολύπλοκα δεδομένα και 
διεγείρει ευχάριστα συναισθήματα. Με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη των παραπάνω παραδοχών, 
κατά τη χρήση εικόνων-οδηγιών στα φύλλα εργασίας μαθητών, υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο 
σενάριο διδασκαλίας και εφαρμόστηκε στην τάξη. Ακολούθησε ψηφιακό ερωτηματολόγιο για να 
συλλεχθούν ποσοτικά δεδομένα, σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών. Φαίνεται από τα 
διαγράμματα πως επιβεβαιώνονται οι ανωτέρω παραδοχές και η χρησιμοποίηση των εικόνων σε 
φύλλα εργασίας, δρα επιβοηθητικά, στην εκπαιδευτική πρακτική. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., διδακτικό σενάριο, αξία εικόνας  

ABSTRACT  
The use of image (photography) is widespread in multimedia applications and for 

educational use. It affects the waythat the students perceive and think, develops their interest 
and attention, clarifies complex facts and stimulates pleasant emotions. In order to confirm or 
not the above assumptions, when using pictures-instructions in the student worksheets, a 
complete teaching scenario was implemented and applied in the classroom. A digital 
questionnaire followed, to collect quantitative data, according to the students' views. It can be 
seen from the diagrams that the above assumptions are confirmed and the use of the images in 
worksheets has a helpful effect on the educational practice. 

KEY WORDS: I.C.T., teaching scenario, image value 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Μία εικόνα, ως πολυμεσικό στοιχείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη 

ώστε να προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού, όσο 
και από τη θέση του μαθητή. Βεβαίως, μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε φάση του 
μαθήματος και μπορεί να συνδυαστεί, να εμπλουτίσει ή να αντικαταστήσει κάποιο κείμενο. 
Στο άρθρο που ακολουθεί έγινε προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθεί ένα διδακτικό σενάριο, 
όπου τα φύλλα εργασίας να περιέχουν ελάχιστο κείμενο και περισσότερες εικόνες 
(φωτογραφίες), με σκοπό την εφαρμογή στην τάξη και στη συνέχεια την αποτίμηση των 
απόψεων των μαθητών/τριών, σχετικά με το εάν τους ευνόησε αυτή η πρακτική ή όχι. 

Αρχικά αναφέρονται τα θετικά στοιχεία, που προκύπτουν από τη χρήση της εικόνας στην 
εκπαιδευτική πράξη. Όλα τα στοιχεία ευρέθησαν σε βιβλιογραφικές πηγές και φαίνεται ότι η 
εικόνα μπορεί να δράσει επιβοηθητικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία εργασίας που ακολουθήθηκε, όπου με τη 
συγκέντρωση δεδομένων μέσω εφαρμογής ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια επιβεβαίωσης 
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(ή μη) των στοιχείων που σε πρώτο στάδιο είχαν εντοπιστεί μέσω της βιβλιογραφικής 
αναζήτησης. 

Ακολουθεί η πλήρης παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου, το οποίο ουσιαστικά 
αποτέλεσε το μέσο της έρευνας. Να επισημανθεί ότι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Β2 Επιπέδου-ΤΠΕ) και υλοποιήθηκε το διδακτικό έτος 2020-
2021. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα, μέσω ανάλυσης των γραφημάτων. 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Στη σύγχρονη εποχή της μιντιακής επανάστασης και της ενσωμάτωσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στο σύνολο των πτυχών της καθημερινότητας (όπως και στην εκπαίδευση), γίνεται 
εμφανής ο πρωταγωνιστικός ρόλος της εικόνας. Η εικόνα αντικαθιστά νοήματα, λέξεις, ήχους. 
Τα σύγχρονα λογισμικά (εκπαιδευτικού σκοπού και μη) επιτρέπουν την ενσωμάτωση εικόνων 
και συχνά ακόμη και την επεξεργασία τους (επεξεργαστές κειμένου, λογισμικά παρουσίασης 
κ.λπ.). 

Όπως αναφέρει ο Λενακάκης (2013, σ.2) «Ο ευ-αίσθητος παιδαγωγός οφείλει να 
ενεργοποιεί αισθητηριακές παρορμήσεις (μέσω εικόνων, ήχων, λέξεων, αντικειμένων κ.τ.ό.), για 
να προκαλέσει στη συνέχεια πολυαισθητηριακές εκφράσεις/αναπαραστάσεις». Κάθε μέσο έχει 
τις δικές του δυνατότητες και ιδιαιτερότητες και μπορεί να μεταβάλλει την αναπαράσταση 
οπότε επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης και τον τρόπο σκέψης (Γρόσδος, 2010). «Το ίδιο 
περιεχόμενο μεταδιδόμενο με διαφορετικά Μέσα αποκτά στην κάθε περίπτωση διαφορετική 
διάσταση και έχει διαφορετικές επιπτώσεις, π.χ. τα μηνύματα της έντυπης σελίδας της εφημερίδας 
και τα μηνύματα των εικόνων της τηλεόρασης» (Αλβανούδη κ.ά., 1998, οπ. αναφ. Γρόσδος, 
2010, σ. 56). 

Ο συνδυασμός αναπαράστασης της πληροφορίας αυξάνει μεν τις νοητικές λειτουργίες, 
συνεισφέρει δε, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθητών 
(Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010, Γεωργαντά, 2019). Η προσέλκυση και διατήρηση της 
μαθητικής προσοχής, είναι ουσιαστικής σημασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχετίζεται 
άμεσα με την πρόληψη της μαθητικής παρεκτροπής (Ματσαγγούρας, 1999). Επιπλέον, η 
μαθητική προσοχή δύναται να μετατραπεί σε ενδιαφέρον και δημιουργική εμπλοκή στο 
μάθημα (Γεωργούσης, 1989, οπ. αναφ. Ματσαγγούρας, 1998), που αποτελεί άλλωστε και το 
ουσιαστικό μέλημα του εκπαιδευτικού. 

Πέρα όμως από την θετική επίδραση στον εκπαιδευόμενο η χρήση της εικόνας στην 
εκπαιδευτική πρακτική, μπορεί να διευκολύνει και στο ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς 
καθίσταται αρκετά εύκολη η παρουσίαση κι αποσαφήνιση πολύπλοκων θεμάτων, η 
ευαισθητοποίηση όπως και η κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων, για θέματα που άπτονται της 
καθημερινότητας (Γεωργαντά, 2019). Η εικόνα δίνει την αίσθηση της αμεσότητας και του 
ρεαλισμού και διεγείρει συναισθήματα (Γρόσδος 2010), που εντέλει βοηθούν στη συγκράτηση 
των πληροφοριών. Βέβαια οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εικόνας, πρέπει να 
ακολουθούνται από την ενδεδειγμένη μαθησιακή διαδραστική δραστηριότητα, ώστε να 
αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση (Rieber, 1991, οπ. αναφ. Γεωργαντά, 2019). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Απώτερος στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου, με τα φύλλα 

εργασιών να βασίζονται σε εικόνες ώστε να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
αυτό το «ζωντανό» μέσο παρουσίασης της πληροφορίας. Αρχικά έγινε αναζήτηση στη 
βιβλιογραφία και δικτυογραφία, για να εντοπιστούν επιστημονικά δεδομένα που να 
τεκμηριώνουν τη σημαντικότητά της χρήσης της εικόνας, στην εκπαιδευτική πρακτική. Στη 
συνέχεια σχεδιάστηκε επιμελώς το διδακτικό σενάριο και τα φύλλα εργασίας και εφαρμόστηκε 
στην τάξη. Ακολούθησε το τελικό βήμα (ποσοτική έρευνα), που πραγματοποιήθηκε με τη 
συγκέντρωση των απόψεων των μαθητών, σχετικά με την θετική ή μη επίδραση της χρήσης 
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της εικόνας στα φύλλα εργασίας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές προέκυψαν από τη 
βιβλιογραφική έρευνα (πρώτο στάδιο). Το ερωτηματολόγιο υλοποιήθηκε με ηλεκτρονικό 
τρόπο στην πλατφόρμα google forms. Κατασκευάστηκε με δομημένου, κλειστού τύπου 
ερωτήσεις, βαθμονόμησης και διχοτομικές, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της έρευνας 
(Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος & Κουτσογιάννης, 2015). Προέκυψαν ποσοτικά δεδομένα που 
επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις, από συνολικό δείγμα 33 μαθητών της Γ΄ τάξης 
Δημοτικού Σχολείου. 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (γνωστικό/ ά αντικείμενο /α): 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Τάξη/ εις εφαρμογής:  
Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε για να υλοποιηθεί στην Τρίτη (Γ΄) και Τετάρτη (Δ΄) 

Δημοτικού Σχολείου 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  
1η διδακτική ώρα: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή (Άξονας μαθησιακών στόχων: 

Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ) 
2η διδακτική ώρα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Άξονας μαθησιακών στόχων: 

Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ) 
3η διδακτική ώρα: Γνωρίζω το Διαδίκτυο (Άξονας μαθησιακών στόχων: Επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι με ΤΠΕ) 

Συμβατότητα με Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Σκοπός και στόχοι (ενδεχομένως και μεταστόχοι)  
Γενικός Σκοπός 
Όπως αναφέρεται και στο προτεινόμενο Π.Σ. των ΤΠΕ, οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν 

νέου τύπου ικανότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με τρόπο αποτελεσματικό 
και δημιουργικό. Το παρόν σενάριο θα χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για την υποστήριξη 
διερευνητικών, εποικοδομητικών και ομαδο-συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο 
συνδυασμός τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων και η ενσωμάτωσή τους σε ένα 
νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων, διαμορφώνουν 
προϋποθέσεις πολύπλευρης ανάπτυξης των μαθητών στις ΤΠΕ. Ο γενικός μεταστόχος που 
απορρέει από τη συνολική διαδικασία είναι ο μαθητής «να μαθαίνει, πως να μαθαίνει» 

Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 
1η διδακτική ώρα: 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 να αναγνωρίζει έναν φάκελο 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 να δημιουργεί έναν φάκελο  
 να αναζητά και να αποθηκεύει εικόνες, από το διαδίκτυο 
Σε επίπεδο στάσεων/συμπεριφορών 
 να κατανοήσει τη χρησιμότητά του διαδικτύου, στην καθημερινότητά του 
 να συνεργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου 
2η διδακτική ώρα: 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 να αναγνωρίζει τις στήλες και τις γραμμές ενός πίνακα 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 να δημιουργεί απλούς πίνακες σε ένα έγγραφο  
 να εισάγει κείμενο και εικόνες σε πίνακα, σε ένα έγγραφο 
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Σε επίπεδο στάσεων/συμπεριφορών 
 να κατανοήσει τη χρησιμότητά ενός πίνακα στην καθημερινότητά του 
 να συνεργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου 
3η διδακτική ώρα: 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 να διακρίνει τον Παγκόσμιο Ιστό ως χώρο παρουσίασης/ αναζήτησης πληροφοριών 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 να δημιουργεί απλούς πίνακες σε ένα έγγραφο  
 να χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για την ανεύρεση πηγών  
Σε επίπεδο στάσεων/συμπεριφορών 
 να κατανοήσει την ορθή χρήση του διαδικτύου 
 να συνεργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου 

Περιγραφή της διδασκαλίας  
Στην πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα μάθουν να δημιουργούν φάκελο και να 

αποθηκεύουν εικόνες από το διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός θα εισαγάγει στις βασικές έννοιες και 
στη συνέχεια θα μοιράσει το φύλλο εργασίας 1, ώστε να εργαστούν μέσα από ομάδες των 2 
ατόμων. 

Η δεύτερη διδακτική ώρα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα ενός 
πίνακα και την κατασκευή του σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
εκκινήσει το μάθημα με την ερώτηση «Σε τι μας βοηθάνε οι πίνακες στην καθημερινότητά 
μας;». Οι μαθητές αναμένεται να αποκριθούν με απαντήσεις όπως για δημιουργία ωρολόγιου 
προγράμματος τμήματος κ.λπ.. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του προβολικού 
θα επιδείξει ένα πίνακα με τις στήλες και τις γραμμές του και θα διευκρινίσει ότι οι κίνηση 
εντός των κελιών, γίνεται είτε με το ποντίκι είτε με τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βελάκια). 

Στη συνέχεια θα μοιράσει το φύλλο εργασίας 2, με το οποίο οι μαθητές, σε συνεργασία 
εντός της μικρο-ομάδας, θα κατασκευάσουν τον πίνακα στον υπολογιστή τους και θα εισάγουν 
τα δεδομένα. Στο τέλος θα ακολουθήσει η απαραίτητη ανακεφαλαίωση και σύνδεση με την 
επόμενη διδακτική ώρα. 

Στην τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα μάθουν να εισάγουν στήλες και να αναζητούν 
πληροφορίες (μετάφρασης) από το διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός θα εισαγάγει στις βασικές 
έννοιες και στη συνέχεια θα μοιράσει το φύλλο εργασίας 3.Οι μαθητές θα εργαστούν στις 
ομάδες, που σχηματίστηκαν τις προηγούμενες φορές. 

Ακολουθεί ο πίνακας με το συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων (Πίνακας 1). Σε κάθε 
περίπτωση ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι υποστηρικτικός/καθοδηγητικός. Έχει 
διαμορφώσει το πλαίσιο δράσης των μαθητών οπότε επεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει 
ανάγκη/πρόβλημα. Αφήνει τους μαθητές να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

α/α 
Τίτλος 

δραστηριότητας 
Διδακτική τεχνική 

Διδακτικό - 
εποπτικό υλικό (με 
αντίστοιχα φύλλα 

εργασίας) 

 
Διάρκεια 
(λεπτά) 

1.1 
Ψυχολογική και 

γνωστική 
προετοιμασία 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Εισήγηση, 

Υπολογιστής, 
Βιντεοπροβολέας 

5 

1.2 Δημιουργία φακέλου Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 
Λειτουργικό σύστημα, 

Φύλλο εργασίας 1 
/Δραστηριότητά 1 

10 

1.3 
Αναζήτηση εικόνων 
στο διαδίκτυο και 

αποθήκευση 
Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 
Φυλλομετρητής, 

20 
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Φύλλο εργασίας 1 
/Δραστηριότητά 2 

1.4 

Ανακεφαλαίωση και 
σύνδεση με την 

επόμενη διδακτική 
ώρα 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Συζήτηση, Εισήγηση 

- 5 

2.1 
Ψυχολογική και 

γνωστική 
προετοιμασία 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Εισήγηση, 

Υπολογιστής, 
Βιντεοπροβολέας 

5 

2.2 
Δημιουργία πίνακα 

και εισαγωγή 
δεδομένων 

Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 
Λογισμικό 

κειμενογράφου, 
Φύλλο εργασίας 2 

30 

2.3 

Ανακεφαλαίωση και 
σύνδεση με την 

επόμενη διδακτική 
ώρα 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Συζήτηση, Εισήγηση 

- 5 

3.1 
Ψυχολογική και 

γνωστική 
προετοιμασία 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Εισήγηση, 

Υπολογιστής, 
Βιντεοπροβολέας 

5 

3.2 
Δημιουργία στηλών 

σε πίνακα 
Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 
Λογισμικό 

κειμενογράφου, 
Φύλλο εργασίας 3 
/Δραστηριότητά 1 

5 

3.3 
Μετάφραση λέξεων 

στο διαδίκτυο 
Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 
Φυλλομετρητής, 

Φύλλο εργασίας 3 
/Δραστηριότητά 2 

25 

3.4 

Ανακεφαλαίωση και 
σύνδεση με την 

επόμενη διδακτική 
ώρα 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, 
Συζήτηση, Εισήγηση 

- 5 

Πίνακας 1:Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης  
Με βάση τις δραστηριότητες υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου, προκύπτει ότι αυτό 

εδράζεται στον εποικοδομιτισμό (constructivism) καθώς δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέας 
γνώσης από τον μαθητή, μέσω της ενεργητικής οικοδόμησης διαδικασιών, οι οποίες συνδέουν 
τη νέα γνώση με την προηγούμενη. Ο εκπαιδευτικός δε παύει πια να μεταδίδει την γνώση, αλλά 
βοηθάει το παιδί στη γνωστική του ανάπτυξη.  

Τα φύλλα εργασίας (που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των 
δραστηριοτήτων), καθοδηγούν τους μαθητές, να επιτυγχάνουν μικρούς στόχους κάθε φορά. Η 
κάθε ομάδα μαθητών, στο δικό της ρυθμό, αποκτά ικανοποίηση για ότι καταφέρνει να 
ολοκληρώσει και δεν λειτουργεί με σκοπό να ικανοποιήσει τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές 
αξιολογούνται ατομικά ως προς την πρόοδό τους χωρίς κοινωνική σύγκριση, με αποτέλεσμα 
την παρώθηση περισσότερου ποσοστού μαθητών για βελτίωση και ιδιαίτερα εκείνων που 
πιστεύουν ότι προοδεύουν και είναι ικανοί για περαιτέρω μάθηση (Schunk, 2010). Τα 
εσωτερικά κίνητρα μάθησης ενεργοποιούνται και καθιστούν αποτελεσματικότερη τη μάθηση 
και την απομνημόνευση. 

Επιπλέον παρέχονται αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες 
επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ώστε να γεφυρώνεται το χάσμα που 
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υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από το σχολείο (Δαγδιλέλης, 2007). 
Οι μαθητές θα γνωρίσουν το ρόλο του διαδικτύου ως πάροχο πληροφοριών, μία δεξιότητα για 
χρήση στην καθημερινότητά τους και εφ’ όρου ζωής.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (των 2 
ατόμων). Ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεπώς οι γνωστικές κατασκευές (αρχή 
που εκφράζεται κυρίως στο πλαίσιο του κοινωνικού οικοδομισμού). Είναι γεγονός ότι η 
ομαδική εργασία γενικώς είναι πιο ευχάριστη από την ατομική, διότι συμβαδίζει με την ανάγκη 
των παιδιών για δράση και ενέργεια. Οι μαθητές «προστατευμένοι» εντός της μικρής ομάδας 
(που δημιούργησαν κατ’ επιλογήν τους), μπορούν να συμμετέχουν ενεργητικά, να εκφραστούν 
ελεύθερα. Αλληλοβοήθεια δεν υπάρχει μόνο στο πλαίσιο της μικρο-ομάδας, αλλά και στο 
σύνολο των μαθητών καθώς όποια ομάδα ολοκληρώνει την εργασία ενθαρρύνεται να βοηθάει 
τις υπόλοιπες ομάδες. Με την αλληλοδιδακτική αυξάνεται η αλληλοκατανόηση, βασική 
προϋπόθεση μίας επιτυχούς κοινωνίας. (Ράπτης και Ράπτη, 2007). 

Ο εποικοδομισμός αναζητά μεθόδους που πραγματώνουν την αυτοκατευθυνόμενη 
διδασκαλία, μέσω εποικοδομητικών δραστηριοτήτων και αυτόνομης ανακάλυψης (Reich, 
2008). Η ανακάλυψη στα πλαίσια της διδασκαλίας είναι πάντα μια καθοδηγούμενη και 
κατευθυνόμενη δραστηριότητα (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει 
δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές κατά περίπτωση να τις εφαρμόζουν, να πειραματισθούν, 
να ελέγξουν. Ο μαθητής ενθαρρύνεται αυτενεργώντας, να ερευνά, να αναλύει και γενικώς να 
επεξεργάζεται ερεθίσματα και πληροφορίες και όχι απλώς να αντιδρά σε αυτά. Οι 
δραστηριότητές θα βοηθήσουν να αναπτύξει γενικές στρατηγικές, οι οποίες του επιτρέπουν να 
μαθαίνει πώς να μαθαίνει.  

Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδικασία 
της μάθησης. Έχει διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο που επιτρέπει στους μαθητές να 
δράσουν μόνοι τους, ενώ παρεμβάλλεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. πρόβλημα 
λειτουργίας ομάδας).  

Οι δραστηριότητες συνδυάζουν κείμενο με εικόνες ώστε να κεντρίζεται η εστίαση του 
μαθητή. Ο συνδυασμός αναπαράστασης της πληροφορίας αυξάνει τις νοητικές λειτουργίες, 
όπως και το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών (Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010). 

Αξιολόγηση των μαθητών  
Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται κατά τη διάρκεια των τριών ωρών και των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν. Η υλοποίηση της άσκησης μέσα από τα φύλλα εργασίας, 
μπορεί να ελεγχθεί από τον εκπαιδευτικό (και σε μεταγενέστερο χρόνο) ώστε να αξιολογήσει 
την ενεργητικότητα των ομάδων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget όλα τα παιδιά περνούν από 
τις ίδιες φάσεις ανάπτυξης αλλά η διαδρομή δεν έχει πάντα και για όλα τα παιδιά τον ίδιο ρυθμό 
(αποδοχή των ατομικών διαφορών στην πορεία της ανάπτυξης). Η αξιολόγηση των μαθητών 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους κατάσταση και φάση και όχι σύμφωνα με 
κανονιστικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τις επιδόσεις της ομάδας. 

Φύλλα εργασίας 
Τα 3 φύλλα εργασίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα (μετά τις Αναφορές).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Κάθε μέσο έχει τις δικές του δυνατότητες και ιδιαιτερότητες και μπορεί να μεταβάλλει την 

αναπαράσταση οπότε επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης και τον τρόπο σκέψης (Γρόσδος, 2010). 
Ο συνδυασμός αναπαράστασης της πληροφορίας αυξάνει μεν τις νοητικές λειτουργίες, 
συνεισφέρει δε, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθητών 
(Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010, Γεωργαντά, 2019). Πράγματι, σύμφωνα με τις απαντήσεις 
των μαθητών (Σχήμα 1), φαίνεται ότι οι εικόνες βοήθησαν την πλειοψηφία των μαθητών 
αρχικά να αντιληφθούν τι πρέπει να κάνουν (25/33 «πολύ» - 7/33 «λίγο» - 1/33 «καθόλου») 
και επιπλέον τους κέντρισαν την προσοχή (19/33 «πολύ» - 9/33 «λίγο» - 5/33 «καθόλου»), 
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γεγονός που στην πορεία μπορεί να μετεξελιχθεί σε διατήρηση του ενδιαφέροντος (23/33 
«πολύ» - 10/33 «λίγο» - 0/33 «καθόλου») ως προς την υλοποίηση της δραστηριότητας 
(διατήρηση της τάξης, αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών). 

 
Σχήμα 1: Η επίδραση των εικόνων, στην αντίληψη, το ενδιαφέρον και την προσοχή 

Σύμφωνα με τον Γρόσδο (2010) η εικόνα δίνει την αίσθηση της αμεσότητας και του 
ρεαλισμού και διεγείρει συναισθήματα. Στην περίπτωση του διδακτικού σεναρίου (Σχήμα 2) η 
παρουσία των εικόνων δημιούργησε στους μαθητές ευχάριστο συναίσθημα, (22/33 «πολύ» - 
8/33 «λίγο» - 3/33 «καθόλου») και τους παρώθησαν συναισθηματικά, σε σημαντικό βαθμό, να 
συνεχίσουν να εργάζονται (26/33 «πολύ» - 5/33 «λίγο» - 2/33 «καθόλου»). Χρησιμοποιήθηκαν 
και δύο ερωτήσεις ελέγχου (Οι εικόνες ήταν βαρετές/Οι εικόνες ήταν κουραστικές), με σκοπό 
τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων και της προσήλωσης των μαθητών, ως προς τη 
διαδικασία του ερωτηματολογίου. Δε φαίνεται να δυσανασχέτησαν από τις εικόνες (22/33 
«καθόλου» - 6/33 «λίγο»). 

 

Σχήμα 2: Η επίδραση των εικόνων, στα συναισθήματα των μαθητών 

Επιπλέον όπως φαίνεται και στο διάγραμμα (Σχήμα 3) ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό μαθητών 
(31/33) θέλει και στο μέλλον να τους παρέχονται εικόνες στις οδηγίες των ασκήσεων καθώς 
τις θεωρούν ιδιαίτερα επιβοηθητικές. Όλες οι παραπάνω παράμετροι φαίνεται να έδρασαν 
θετικά στην άποψή τους. 
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Σχήμα 3: Η άποψη των μαθητών για μελλοντική χρήση των εικόνων, σε οδηγίες ασκήσεων 

Σε σχέση με την χρησιμότητα των γνώσεων που αποκόμισαν, από τις δραστηριότητες του 
διδακτικού σεναρίου, οι περισσότεροι μαθητές (69,7%) αντιλαμβάνονται πλήρως την πρακτική 
αξία που έχει στην καθημερινότητά τους (Σχήμα 4). 

 
Σχήμα 4: Η άποψη των μαθητών για τη σημαντικότητα της αποκτηθείσας γνώσης 

Τέλος να σημειωθεί ότι πέρα από την θετική επίδραση στον εκπαιδευόμενο η χρήση της 
εικόνας στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να διευκολύνει και στο ρόλο του εκπαιδευτικού 
καθώς καθίσταται αρκετά εύκολη η παρουσίαση και η αποσαφήνιση πολύπλοκων θεμάτων, η 
ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων για θέματα, που άπτονται της 
καθημερινότητας (Γεωργαντά, 2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φύλλο Εργασίας 1 
«Δημιουργία φακέλου και εισαγωγή 6 εικόνων από το διαδίκτυο» 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/ων:……………………………………………… 
Δραστηριότητα 1: Να δημιουργήσετε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας με όνομα: 

Φρούτα. Βοήθεια για την υλοποίηση: 
Στην επιφάνεια εργασίας να κάνετε δεξί κλικ δημιουργίαΦάκελος  (Σχήμα 5) 

 

Σχήμα 5: δεξί κλικ δημιουργίαΦάκελος  

Να τον ονομάσετε: Φρούτα (Σχήμα 6) 

 
Σχήμα 6 

Δραστηριότητα 2: Να βρείτε 6 εικόνες από φρούτα στο διαδίκτυο και να τις αποθηκεύσετε 
στο φάκελό σας. Βοήθεια για την υλοποίηση: 

Μπείτε στο ίντερνετ και γράψτε στο google ένα φρούτο π.χ. μήλο (Σχήμα 7) 
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Σχήμα 7 

Στα αποτελέσματα πατήστε στο: Εικόνες (Σχήμα 8) 

 
Σχήμα 8 

Στην εικόνα που σας αρέσει να κάνετε δεξί κλικΑποθήκευση εικόνας ως (Σχήμα 9) 

 
Σχήμα 9 

Να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο: φρούτα (Σχήμα 10) 

 
Σχήμα 10 

Μπορείτε να ελέγξετε εάν μπήκε η εικόνα: μήλο, στο φάκελο: φρούτα (Σχήμα 11) 
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Σχήμα 11 

Να βρείτε ακόμη 5 εικόνες φρούτων, δηλαδή συνολικά 6. Για παράδειγμα το αχλάδι. 
Καλή επιτυχία!!! 

 

Φύλλο εργασίας 2 
«Δημιουργία πίνακα και εισαγωγή εικόνων από φάκελο» 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/ων:………………………………………………………… 
Να γράψετε τα ονόματα και την τάξη σας. Επώνυμα δε χρειάζονται π.χ. Γιώργος και 

Κατερίνα Γ2. Έπειτα ο δείκτης του ποντικιού να αναβοσβήνει κάτω από τα ονόματά σας για 
να δημιουργήσετε εκεί, έναν πίνακα με 26 γραμμές και 3 στήλες, ως εξής:  

Να κάνετε κλικ στο μενού Εισαγωγή, Πίνακας και μετά στο Εισαγωγή πίνακα, όπως στην 
παρακάτω εικόνα (Σχήμα 12). 

 
Σχήμα 12 

Στον αριθμό στηλών να γράψετε 3 και στον αριθμό γραμμών 26, όπως στην εικόνα (Σχήμα 
13) 

 
Σχήμα 13 

Αφού δημιουργηθεί ο πίνακας να γράψετε τα παρακάτω δεδομένα στην πρώτη γραμμή και 
στην πρώτη στήλη την αλφαβήτα (Σχήμα 14) 
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Σχήμα 14 

Να επιλέξετε 5 γράμματα από τα 25 του αλφάβητου και να γράψετε κάποιο φρούτο ή 
λαχανικό που να ξεκινάει από αυτό το γράμμα π.χ. για το Μ το Μήλο. Για κάθε ένα από τα 
πέντε φρούτα να βάλετε μία εικόνα στην 3η στήλη, όπως στην παρακάτω εικόνα (Σχήμα 15) 

 
Σχήμα 15 

Για να εισάγετε μία εικόνα πρέπει να αναβοσβήνει ο δείκτης στο σωστό σημείο και να 
κάνετε κλικ στο μενού Εισαγωγή και έπειτα Εικόνα, οπότε και ανοίγει το παράθυρο για την 
εισαγωγή (Σχήμα 16) 

 
Σχήμα 16 

Ίσως χρειαστεί να μικρύνετε, μια εικόνα χρησιμοποιώντας τις 6 κουκκίδες (Σχήμα 17) 

 
Σχήμα 17 

Αφού προσθέσετε 5 εικόνες στον πίνακα, να αποθηκεύσετε την εργασία σας στο φάκελό 
σας πατώντας Αποθήκευση ως. Να βάλετε τα αρχείο σας, στον φάκελο: φρούτα.(Σχήμα 18 και 
19) 

 
Σχήμα 18 
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Σχήμα 19 

Καλή επιτυχία!!! 
 

Φύλλο εργασίας 3 
«Εισαγωγή στηλών σε πίνακα και μετάφραση λέξεων με το google» 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/ων:………………………………………………………… 
Δραστηριότητα 1η: Να ανοίξετε το αρχείο κειμένου, όπου είχατε φτιάξει πίνακα και είχατε 

εισάγει 5 εικόνες φρούτων. Έπειτα κάντε κλικ, ώστε ο δείκτης του ποντικιού να αναβοσβήνει 
στη λέξη εικόνα (Σχήμα 20): 

 
Σχήμα 20 

Θέλουμε να δημιουργηθεί μία νέα στήλη, οπότε κάντε στο σημείο, που αναβοσβήνει ο 
δείκτης, δεξί κλικ-> Εισαγωγή-> Εισαγωγή στηλών δεξιά (Σχήμα 21) 

 
Σχήμα 21 

Να βάλετε τίτλο σε αυτή τη στήλη: Αγγλικά. Είναι η γλώσσα που θα μεταφράσετε τα 
φρούτα σας (Σχήμα 22). 

 
Σχήμα 22 
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Φτιάξτε άλλη μία στήλη με τον ίδιο τρόπο και βάλτε τίτλο μία Λατινική γλώσσα, που 
θέλετε να μεταφράσετε τα φρούτα σας: Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά (Σχήμα 23) 

 
Σχήμα 23 

Δραστηριότητα 2η 
Να μπείτε στο internet και να γράψετε στη μηχανή αναζήτηση: μετάφραση (Σχήμα 24) 

 
Σχήμα 24 

Θα σας εμφανίσει τη μετάφραση της google, με προεπιλογή, από Αγγλικά σε Ελληνικά. 
Θα αντιστρέψετε αυτή τη σειρά πατώντας στα βελάκια (Σχήμα 25). 

 
Σχήμα 25 

Γράψτε το φρούτο που θέλετε να μεταφράσετε και δείτε το αποτέλεσμα. Μεταφέρετέ το 
στον πίνακα σας, στον επεξεργαστή κειμένου (Σχήμα 26). 
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Σχήμα 26 

Για να αλλάξετε τη γλώσσα Αγγλικά σε άλλη π.χ. Γερμανικά, απλά πατήστε το βελάκι και 
επιλέξτε τη γλώσσα (Σχήμα 27): 

 
Σχήμα 27 

Επισήμανση: οι λέξεις μεταφράζονται και όλες μαζί! Δοκιμάστε το. 
Καλή επιτυχία!!! 
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Η Προσομοίωση στη Διδακτική Πρακτική:Παιδαγωγική 
Αξιοποίηση και Διαχείριση Λογισμικών 

Ευανθία Παπαδημητρίου 

Msc. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
(Α.Π.Θ. - Δ.Π.Θ. - Θεσσαλίας) 
Email: evapapa07@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες σχεδιάζονται πληροφοριακά εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης 

για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας. Τα λογισμικά αυτά ακολουθούν γενικές 
αρχές, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον διδακτικό σχεδιασμό, τις διδακτικές 
στρατηγικές, την παρουσίασή τους και την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικού 
και λογισμικού, καθώς και των δραστηριοτήτων για επίλυση. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η παρουσίαση των δυνατών σημείων των προσομοιώσεων και ο ρόλος τους στην 
οικοδόμηση της γνώσης, η ανάλυση και ανάδειξη των πρακτικών που μπορούν να ενισχύσουν τη 
μάθηση μέσω των λογισμικών προσομοίωσης, να εντοπιστούν τα σημεία που ενδέχεται να 
προκαλέσουν δυσκολίες στους/στις μαθητές/τριες και να προταθεί η ενδεδειγμένη διαχείριση του 
λογισμικού κατά τη διδασκαλία, ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσομοίωση, παιδαγωγική αξιοποίηση, διδασκαλία, διαχείριση  

ABSTRACT 
During the last decades educational software is scheduled to support learning and 

teaching. Software follows general principals, that require special caution as far as the 
teaching schedule, the teaching strategies, its presentation, the solution of the given exercises, 
and the interference among the students, the teacher and the software are concerned. The aim 
of the present study is to present the advantages and disadvantages of simulation and its role 
in the construction of knowledge, the analysis and high lightening of actions that can promote 
learning through simulation software. It also aims to pinpoint parts or data that may hinder the 
students during the learning process and the achievement of the expected learning results. 

KEY WORDS: Simulation, educational development, teaching, management 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι αναγκαία, χρήσιμη αλλά και σκόπιμη. 

(Μικρόπουλος, 2006). Η θέση αυτή του Μικρόπουλου (2006) έγκειται στην πεποίθηση 
αναβάθμισης της ποιότητας στην εκπαίδευση μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. καθώς ενισχύει την 
επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί 
κοινή πρακτική πολλών οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών να εισάγουν τη χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία, όχι απλά ως ανεξάρτητο μάθημα, αλλά για την υποστήριξη διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 
2010). 

Σύμφωνα με τον Κόμη (2004) οι ΤΠΕ εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα με 
διαφορετικό τρόπο και προσεγγίζονται είτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, είτε ως 
εργαλείο γνώσης, έρευνας και μάθησης στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων, είτε και ως 
συνδυασμός των δύο αυτών προσεγγίσεων. Γίνεται δηλαδή μία διάκριση μεταξύ του 
τεχνοκρατικού, του ολιστικού και του πραγµατολογικού µοντέλου εφαρµογής των ΤΠΕ 
ανάλογα με τους στόχους που τίθενται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: 
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• Τεχνοκρατικό μοντέλο: Οι ΤΠΕ προσεγγίζονται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο 
πρόγραµµα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης µε σκοπό τον «τεχνολογικό 
αλφαβητισμό» στις λειτουργίες του υπολογιστή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
προγραµµατισµού του. 

• Ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο: Οι ΤΠΕ εντάσσονται και αξιοποιούνται στην 
εκπαίδευση ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνούν όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα στο πλαίσιο µιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. 

• Πραγµατολογικό µοντέλο: Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής 
και την προοδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράµµατος σπουδών. 

Επίσης, τα λογισμικά προσομοίωσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την 
ποικιλία των φαινομένων που προσομοιώνουν: α) Τα κλειστά συστήματα, τα οποία προάγουν 
εκ των προτέρων προσδιορισμένα φαινόμενα, και β) Τα ανοικτά συστήματα, τα οποία 
επιτρέπουν ένα μεγάλο εύρος μελέτης, όπου ο χρήσης προσδιορίζει και κατασκευάζει το 
φαινόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, υπάρχει χαμηλή δυνατότητα εικονικής 
αναπαράστασης (Δημητρακοπούλου, 1999). 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά ακολουθούν κριτικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις οι 
οποίες διακατέχονται από ένα χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον, σύμφωνα με το οποίο το 
περιεχόμενο της μάθησης συνδέεται µε τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Η κατανόηση μίας 
κατάστασης δεν είναι επαρκής αλλά αναζητείται η «αλλαγή» της με βάση ηθικά κριτήρια. Η 
«δράση» είναι η λέξη κλειδί και στόχος ο μακροπρόθεσμος κοινωνικός μετασχηματισμός. 
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζεται η αυθεντική 
μάθηση για την πραγμάτευση αυθεντικών προβλημάτων που εντάσσονται στον βιωματικό 
χώρο των μαθητών/τριών και έχουν νόημα για αυτούς/ές (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 
2006). 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποτελούν συνήθως εποικοδομιστικού τύπου προσέγγιση, η 
οποία εφαρµόζεται στην εκπαίδευση όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες (Lemeignan 
& Weil-Barais, 1997) και βασίζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο διέπεται από τις 
ακόλουθες αρχές: (α) Παρέχονται εμπειρίες για την οικοδόμηση της γνώσης, (β) υπάρχει η 
δυνατότητα πολλαπλών προοπτικών και επιλογών, (γ) η μάθηση ενσωματώνεται σε ρεαλιστικά 
περιβάλλοντα, τα οποία σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο, (δ) η μαθησιακή διαδικασία 
ενισχύει τη σύνθεση και έκφραση απόψεων, (ε) η εμπέδωση γίνεται μέσω της εμπειρικής 
γνώσης και της αλληλεπίδρασης, (στ) ενθαρρύνεται η εναλλακτική αναπαράσταση και η 
αυτοσυναίσθηση στην οικοδόμηση της γνώσης (Boyle, 1997).  

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι σημαντικό να εκτιμώνται τα 
ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά τους, τα οποία υποστηρίζουν τη μάθηση του εκάστοτε 
γνωστικού αντικειμένου και το εύρος μελέτης που μπορούν να προσφέρουν. Οι πολλαπλές 
προοπτικές εφαρμογής τους, η ποικιλία επιλογών αλλά και ο βαθμός αλληλεπίδρασης που 
προσφέρουν είναι καθοριστικά στοιχεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Είναι συνεπώς, 
σημαντικό να επιλέγονται λογισμικά μέσα σε σαφώς καθορισμένο πλαίσιο και να γίνεται 
στρατηγική διαχείρισή τους πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους.  

Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Προσομοίωση ορίζεται η αναπαράσταση μίας κατάστασης ή ενός αντικειμένου 

(Μικρόπουλος, 2013) η μίμηση ενός πραγματικού ή φανταστικού φαινομένου, από ένα 
λογισμικό, μέσω του οποίου δίνονται δυνατότητες χειρισμού συνθηκών και παραμέτρων για 
μελέτη. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα μελέτης ενός φαινομένου, 
το οποίο θα ήταν αδύνατο να διερευνηθεί διαφορετικά εξ αιτίας της µη εύκολης προσπέλασης, 
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της εξέλιξής του σε πολύ σύντομο ή μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ακόμα της υψηλής 
επικινδυνότητάς του (Δημητρακοπούλου, 1999). 

Στη μαθησιακή διαδικασία, η προσομοίωση θέτει τον/τη μαθητή/τρια σε καταστάσεις 
παρόμοιες µε τις πραγματικές παρέχοντας άμεση και σε πραγματικό χρόνο δυνατότητα 
ανάδρασης. Είναι σημαντικό να είναι δυναμική, και να παρέχεται η δυνατότητα χειρισμού των 
μεταβλητών που άπτονται των εκπαιδευτικών προβλημάτων που τίθενται, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον/στη μαθητή/τρια να συσχετίσει τις επιδράσεις των επιλογών του στην εξέλιξη 
του φαινομένου. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αναπαρίστανται 
κυρίως με αριθμητικά δεδομένα, γραφήματα, αναπαραστάσεις εξέλιξης του φαινομένου κ.λπ., 
τα οποία βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση του φαινομένου και στη μάθηση. Η ισχύς της 
προσομοίωσης ως μαθησιακού εργαλείου έγκειται στην οπτικοποίηση των πληροφοριών ή 
νοητικών εικόνων. Με την οπτικοποίηση δίνονται στον/στη μαθητή/τρια νέες πληροφορίες και 
δεδομένα, και δημιουργούνται νέα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τις δημιουργούμενες 
εικόνες. Η οπτικοποίηση συνεπώς, ευνοεί τη διερεύνηση και τη μάθηση µέσω ανακάλυψης, 
για τους/τις μαθητές/τριες που ενθαρρύνονται να κάνουν υποθέσεις και να διερευνούν, και 
τελικά αποτελεί ένα εργαλείο για ανακάλυψη, κατανόηση, επικοινωνία και διδασκαλία 
(Μικρόπουλος, 2013; Δημητρακοπούλου, 1999). Μέσω της προσομοίωσης δίνεται η ευκαιρία 
στους/στις μαθητές/τριες να ερευνούν υποθετικές καταστάσεις, να εμπλέκονται σε 
απλοποιημένες εκδοχές συστημάτων, να αλλάζουν την κλίμακα του χρόνου και να λύνουν 
προβλήματα σε ένα περιβάλλον ρεαλιστικό και ακίνδυνο (Van Berkum & de Jong, 1991). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οπτικοποίηση στη μαθησιακή διαδικασία νοείται ο οπτικός 
ερμηνευτικός πειραματισμός (Μικρόπουλος, 2013). Ωστόσο, στα εκπαιδευτικά λογισμικά 
εμφανίζονται συχνά αυθαίρετες αναπαραστάσεις σε μορφή κινούμενης εικόνας. Στην 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η βάση των μοντέλων και τα αντίστοιχα μαθηματικά 
μοντέλα - προσομοιώσεις, δεν θεωρείται ότι προσφέρουν ιδιαίτερα στη μαθησιακή διαδικασία. 

Για την επιστημονική χρήση προσομοιώσεων και την αποτελεσματική εκπαιδευτική τους 
αξιοποίηση θα πρέπει να ακολουθούνται τέσσερα στάδια, τα οποία τις διακρίνουν από τα απλά 
κινούμενα σχέδια: (α) συλλογή δεδομένων, (β) μετασχηματισμός των δεδομένων για 
διαχείρισή τους από τον υπολογιστή, (γ) απόδοση της προσομοίωσης – γραφικές παραστάσεις, 
οπτικοποίηση, εικονικά περιβάλλοντα, (δ) ανάλυση των αποτελεσμάτων, μελέτη των 
προσομοιώσεων και διεξαγωγή συμπερασμάτων (Μικρόπουλος, 2013). 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ  

Σύμφωνα με τους Dori και Barac (2001) οι προσομοιώσεις συντελούν στην οικοδόμηση 
της γνώσης, εφόσον βέβαια ακολουθείται ο κατάλληλος διδακτικός μετασχηματισμός στο 
πλαίσιο της προσπάθειας μοντελοποίησης ενός φαινομένου. Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις 
παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία λειτουργούν διευκολυντικά και 
ενισχύουν τη μάθηση (Develaki, 2017): (α) Οι προσομοιώσεις βασίζονται στην αφαίρεση και 
στην εξιδανίκευση των ιδιοτήτων και των αντιδράσεών τους. (β) Τα μοντέλα λειτουργούν με 
απλοποιήσεις, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των γενικών θεωριών σε συγκεκριμένα 
πραγματικά συστήματα και φαινόμενα, τα οποία εξυπηρετούν τη μαθηματική προσέγγιση και 
επεξεργασία. (γ) Η εφαρμογή γενικών και αφηρημένων θεωριών δεν είναι συνήθως εφικτή στα 
πραγματικά συστήματα, είτε άμεσα είτε με ακρίβεια λόγω της συνθετότητάς τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα μοντέλα διαμεσολαβούν την εφαρμογή των θεωριών. (δ) Η θεωρία ηγείται της 
κατασκευής των μοντέλων, ωστόσο, είναι δυνατόν τα μοντέλα να προηγούνται με σκοπό την 
προαγωγή και ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων και προβλέψεων. (ε) Τα μοντέλα αποτελούν 
κατασκευές με σκοπό την αναπαράσταση, ερμηνεία και πρόβλεψη φαινομένων ή 
καταστάσεων. (στ) Η εμπειρική γνώση είναι καθοριστική για την αποδοχή, τη βελτίωση ή 
τροποποίηση μοντέλων.  
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Κατά την εφαρμογή σχετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα κύρια ερευνητικά 
ζητήματα ως προς την οικοδόμηση της γνώσης είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, 
η δομημένη παρουσίαση του περιεχομένου και δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων για 
τους/τις μαθητές/τριες. Η μάθηση με λογισμικά προσομοίωσης μπορεί να επικεντρώνεται σε 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία εστίασης των στόχων μάθησης (Δημητρακοπούλου, 
1999): 

 Εντοπισμός των κατάλληλων μεταβλητών: Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές/τριες 
εντοπίζουν και προσδιορίζουν τις μεταβλητές που επιδρούν στο φαινόμενο. Συνήθως 
βέβαια, αυτές παρουσιάζονται από το λογισμικό, χωρίς να επιτρέπεται η εμπλοκή των 
μαθητών/τριών στη διαδικασία εντοπισμού τους. 

 Τρόπος επίδρασης των μεταβλητών: Αφού έχουν προσδιοριστεί οι μεταβλητές που 
επιδρούν στο υπό μελέτη φαινόμενο, οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν τον τρόπο 
επίδρασης της κάθε μεταβλητής στην εξέλιξή του, καθώς και τον τρόπο που αυτές 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πρόκειται για έναν από τους «δυνατούς» στόχους 
μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές/τριες επικεντρώνονται στην τροποποίηση των 
τιμών των μεταβλητών και παρατηρούν την επίδρασή τους. Σημαντική είναι επίσης, η 
δυνατότητα δράσης των μαθητών/τριών (μεταβολής δεδομένων μεταβλητών) σε 
πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια εξέλιξης της προσομοίωσης. 

 Στρατηγική διερεύνησης ενός φαινομένου: Στο επόμενο επίπεδο, είναι απαραίτητο οι 
μαθητές/τριες να κάνουν διερευνήσεις με οργανωμένο τρόπο, μέσω της ανακαλυπτικής 
μεθόδου, να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον Weil-Barais 
(1994), οι διδάσκοντες κύρια επικεντρώνονται μόνο στο δεύτερο επίπεδο, αμελώντας 
τα άλλα δύο, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Πλεονεκτήματα της Προσομοίωσης 
Κύριος λόγος της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι μία σειρά χαρακτηριστικών 

τους που ευνοούν τη μάθηση. Τεκμηριώνεται ερευνητικά ότι οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν τη 
μαθησιακή διαδικασία, την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και το ενδιαφέρον τους (Crook 
et al., 2010; Μπέλλου, 2011). Επίσης, οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν μία σειρά από πλεονεκτήματα 
στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, όπως η οργάνωση της διδασκαλίας, το πλούσιο και 
ευέλικτο υλικό, η εύκολη αναπροσαρμογή του και ο διαμοιρασμός ιδεών (Balanskat et al., 
2006). Τέλος, συμβάλουν στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και τον μετασχηματισμό των 
απόψεων και των γνώσεων (Παλλασίδης, 2017). 

Σύμφωνα με σχετικά ερευνητικά δεδομένα, οι προσομοιώσεις αυξάνουν το ενδιαφέρον και 
τα κίνητρα των μαθητών/τριών, παρέχοντας θετικές εμπειρίες μέσα από την εκπαιδευτική 
χρήση τους (Βοσνιάδου, 2006), οπτικοποιούν την πληροφορία με τη χρήση εικόνων, και 
παρέχουν τη δυνατότητα για ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες κρίνονται από 
τους/τις μαθητές/τριες χρήσιμες και εκτός σχολείου (Βοσνιάδου, 2006; Χρονάκη & Αλιμήση, 
2011). 

Η δόμηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων θεωρείται καθοριστικής σημασίας, όπως και 
η αλληλεπίδραση και η ρεαλιστικότητα των οπτικοποιήσεων και η παραμετροποίηση των 
προσομοιώσεων. Η επέμβαση στην εξέλιξη των φαινομένων με τη δυνατότητα ρύθμισης 
επιμέρους παραμέτρων φαίνεται να αποτελεί χαρακτηριστικό, το οποίο προάγει τους 
μαθησιακούς στόχους (Νικολού κ. ά., 1999). Οι μαθητές/τριες δηλαδή, εισάγουν δεδομένα και 
ρυθμίζουν συγκεκριμένες παραμέτρους του λογισμικού, με αποτέλεσμα να οπτικοποιείται το 
υπό επεξεργασία φαινόμενο, βάσει των επιλογών τους. Απαραίτητη βέβαια, προϋπόθεση για 
την εφαρμογή τους είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η στοχευμένη χρήση τους 
(Almeida et al., 2015). 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

71 
  

Είναι προφανές, ότι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης είναι ελκυστικό για τους/τις 
μαθητές/τριες και δίνει την ευκαιρία για άμεση και βαθύτερη κατανόηση φαινομένων. Για να 
είναι όμως αποτελεσματική η χρήση του στη διδακτική πρακτική, είναι σημαντικό να τίθενται 
συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι και οι δραστηριότητες να είναι δομημένες βάσει αυτών. Η 
ελκυστική ελευθερία πλοήγησης, ελεύθερη δηλαδή και πλήρης εκμετάλλευση όλων των 
δυνατοτήτων που παρέχει ένα λογισμικό προσομοίωσης, αποπροσανατολίζουν τους/τις 
μαθητές/τριες από τους διδακτικούς στόχους. 

Περιορισμοί 
Αναμφίβολα, τα πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για 

τον λόγο αυτό είναι τόσο προσφιλή στους/στις μαθητές/τριες. Ωστόσο, εκτός της ιδιαίτερης 
προσοχής στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, των στρατηγικών και της διδακτικής προσέγγισης, 
υπάρχουν ορισμένα ενδογενή ζητήματα αναφορικά με τα συστήματα προσομοίωσης, τα οποία 
ανακύπτουν ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό ενός συστήματος, και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από τους διδάσκοντες (Δημητρακοπούλου, 1999):  

 H «ευκολία» χειρισμού των μεταβλητών: Οι προσομοιώσεις μπορεί εσφαλμένα να 
δώσουν την εντύπωση στους/στις μαθητές/τριες ότι μπορεί εύκολα, ισότιμα και 
ανεξάρτητα να ελεγχθούν. 

 Μοντέλα, γεγονότα και προϋποθέσεις που δεν τίθενται υπό εξέταση: Οι προσομοιώσεις 
βασίζονται σε ένα σαφώς προσδιορισμένο μοντέλο της πραγματικότητας. Συχνά όμως, 
βασίζονται σε ορισμένες θεωρήσεις, οι οποίες αποτελούν απλοποίηση της 
πραγματικότητας, και στις οποίες οι μαθητές/τριες μπορούν μόνο να χειριστούν τις 
μεταβλητές χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το μοντέλο. Είναι 
συνεπώς, σημαντικό να αναφέρεται με σαφήνεια η σειρά των δεδομένων και τα πλαίσια 
ισχύος της παραγόμενης προσομοίωσης. 

 Από την «πιστή» προσομοίωση, στην προσομοίωση «καρικατούρα» της 
πραγματικότητας: Οι προσομοιώσεις αποτελούν απλοποίηση και ίσως εξιδανίκευση 
της πραγματικότητας, δίνεται έμφαση σε ορισμένους παράγοντες ενώ αγνοούνται 
άλλοι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, μπορεί οι απλοποιήσεις να είναι αποδεκτές, 
υπάρχει ωστόσο, ο κίνδυνος να γίνουν παρανοήσεις ή να υπάρχουν ανακρίβειες. 

 Σύγχυση με την πραγματικότητα: Η προσομοίωση ενδέχεται να δώσει στους/στις 
μαθητές/τριες την εντύπωση ότι ο χειρισμός του φαινομένου είναι απλός και εύκολος, 
ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο στην πραγματικότητα. 

 Διπλές απλουστεύσεις και απλοποιήσεις: Στις προσομοιώσεις που χρησιμοποιούνται 
υπολογιστικά μοντέλα ενός επιστημονικού μοντέλου, το οποίο παρουσιάζεται 
απλουστευμένο, υπάρχει εκ προοιμίου μία απλοποίηση της πραγματικότητας. 
Επομένως, κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης εργαζόμαστε με ένα μοντέλο του ήδη 
απλοποιημένου μοντέλου, κάτι το οποίο δεν είναι σαφές για τους/τις μαθητές/τριες. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα για τη διδασκαλία βάσει προσομοιώσεων, το 

περιεχόμενο των γνώσεων των μαθητών και η κατανόηση των φαινομένων μπορεί να ενισχυθεί 
με την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες προσομοίωσης (Johnson-Laird 1983; Vosniadou, 
1996).  

Ως προς την εκπαιδευτική χρήση των προσομοιώσεων είναι σημαντικό οι διδάσκοντες να 
λαμβάνουν την υπόψη την κατηγοριοποίησή τους ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 
Σύμφωνα με την National Academy of Sciences (2011) τα λογισμικά προσομοίωσης 
διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες ανάλογα με α) τον βαθμό ελέγχου της 
προσομοίωσης από τον χρήστη, β) την έκταση και τη φύση του υποστηρικτικού πλαισίου της 
προσομοίωσης, γ) τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών, και δ) τη φύση του αντικειμένου 
που μοντελοποιείται. Οι προαναφερόμενες παράμετροι είναι προφανές ότι διαφοροποιούν τη 
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διδακτική προσέγγιση ανάλογα με τους βαθμούς ελευθερίας που προσφέρει ένα λογισμικό, την 
αυτονομία του ως εργαλείο, την παρουσίαση των πληροφοριών και τέλος το τί αλλά και πώς 
το μοντελοποιούν δεδομένα, τα οποία επιδρούν άμεσα στην επεξεργασία και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων.  

H μάθηση δεν επέρχεται αυτόματα μέσα από την αλληλεπίδραση µε ένα εκπαιδευτικό 
λογισμικό προσομοιώσεων. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των λογισμικών 
προσομοιώσεων μπορεί να ενισχύσει και να διευκολύνει τη διδασκαλία όταν χρησιμοποιείται 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά μερικά από τα σημεία που 
θα ήταν χρήσιμο να λάβουν οι διδάσκοντες υπόψη τους κατά τη διδακτική διαχείρισή τους: 

Αρχικά, είναι σημαντικό ο διδάσκων να προβλέψει ζητήματα μάθησης, τα οποία 
σχετίζονται με τη ρύθμιση των μεταβλητών ή προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται δεδομένες 
από το σύστημα της προσομοίωσης.  

Στη συνέχεια, κατά τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του μοντέλου, είναι απαραίτητη η 
διαρκής ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών και η καθοδήγησή τους από τον διδάσκοντα, 
ενδεχομένως μεταβάλλοντας συστηματικά τους παράγοντες, ώστε να γίνονται αντιληπτές και 
κατανοητές οι σχετικές επιδράσεις του καθενός στο μοντέλο (Δημητρακοπούλου, 1999; 
Νικολού κ. ά., 1999). 

Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης και την αναζήτηση λύσεων στα εκπαιδευτικά 
προβλήματα, είναι σημαντικός ο καθορισμός του πλαισίου δράσης. Ο βαθμός ελευθερίας που 
δίνεται στους/στις μαθητές/τριες να απαντήσουν σε δομημένα ερωτήματα - ακόμη και μέσα 
από τη μέθοδο δοκιμής και πλάνης – θα πρέπει να είναι προσδιορισμένος, ώστε να οδηγηθούν 
οι μαθητές/τριες σε μάθηση και εννοιολογική συγκρότηση και να μην αποπροσανατολιστούν 
(Μικρόπουλος, 2013; Δημητρακοπούλου, 1999).  

Τέλος, θεωρείται δεδομένο ότι οι προσομοιώσεις οδηγούν σε έναν σημαντικό αριθμό 
δεδομένων, ανάλογα με τη μεταβολή των παραγόντων και των τιμών τους, με αποτέλεσμα τον 
απεριόριστο συχνά αριθμό πειραματικών δοκιμών που μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να γίνεται προσεκτική οργάνωση των βημάτων των δραστηριοτήτων, ώστε οι 
μαθητές/τριες να μην «χαθούν» με τα δεδομένα που αποκτούν (Δημητρακοπούλου, 1999; 
Νικολού κ. ά., 1999). 

Συνοπτικά, συνήθως δεν είναι αποτελεσματική η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων 
μίας εικονικής πραγματικότητας. Σε μία τέτοια συνθήκη παρέχεται ένα διερευνητικό 
περιβάλλον για ανακάλυψη και ελεύθερη ανάκτηση πληροφοριών, δυνατότητες όμως που είναι 
πιθανό να αποπροσανατολίσουν τον/τη μαθητή/τρια από τους συγκεκριμένους διδακτικούς 
στόχους και τις μαθησιακές δραστηριότητες (Μικρόπουλος, 2013; Δημητρακοπούλου, 1999). 

Για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων αλλά και για τη λειτουργικότητα των γνώσεων 
είναι σημαντικό: α) Να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, δηλαδή 
μεταξύ του μοντέλου και του πειραματικού πεδίου, β) να προωθείται η νοητική κατασκευή της 
θεωρίας και του μοντέλου με δη διαμεσολάβηση του πειραματικού επιπέδου, γ) να υπάρχει ένα 
εκπαιδευτικό – υποθετικό πρόβλημα το οποίο καλούνται οι μαθητές/τριες να λύσουν και για 
την επίλυση του οποίου είναι απαραίτητη η επαλήθευση του φαινομένου, και δ) να καθορίζεται 
ένας στόχος μία περιγραφή ή πρόβλεψη ενός συστήματος, μία επιφανειακή δηλαδή γνώση, τα 
οποία καλούνται να επιτευχθούν ή να ερμηνευθούν μέσα από τη θεωρία, το μοντέλο ή το 
πειραματικό στάδιο, να οδηγούνται δηλαδή οι μαθητές/τριες στην ουσιαστική γνώση 
(Tiberghien et al., 1995). 

Είναι συνεπώς, σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του εκάστοτε λογισμικού, 
τα δυνατά του σημεία αλλά και οι αδυναμίες του στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, ώστε να 
επιλέγονται οι κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις από τους διδάσκοντες. Κριτικής σημασίας 
επίσης, είναι να προηγείται η σκέψη, ο αναλογισμός και η πρόβλεψη της δράσης των 
μαθητών/τριών. Η τελική μορφοποίηση των αποτελεσμάτων είναι σημαντικό να 
διαμεσολαβείται ενδιάμεσων δραστηριοτήτων και ανατροφοδότησης. Χρήσιμο εργαλείο προς 
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αυτήν την κατεύθυνση είναι η χρήση φύλλων εργασίας από τους/τις μαθητές/τριες για την 
καταγραφή των προβλέψεων, των παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων που εξάγουν. 
Αναπόσπαστο τελικό στοιχείο της εφαρμογής των δραστηριοτήτων είναι ο αναστοχασμός. 
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για τη χρήση της προσομοίωσης αποτελεί η γνωστική 
επάρκεια των διδασκόντων για τη χρήση του λογισμικού, των κατάλληλων στρατηγικών 
διδασκαλίας και της καθοδήγησης των μαθητών/τριών ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά 
η διδασκαλία (Δημητρακοπούλου, 1999). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λογισμικών προσομοίωσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

και κρίνονται αποτελεσματικά για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Υπάρχει ωστόσο, ένας 
σημαντικός αριθμός παραμέτρων τις οποίες οφείλει να λάβει υπόψη ο/η εκπαιδευτικός κατά 
την απόφασή του/της να τα χρησιμοποιήσει στη διδακτική πράξη, ώστε να είναι 
αποτελεσματικά και να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Επομένως, 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνωστική επάρκεια των διδασκόντων αναφορικά με τις 
ιδιαιτερότητες των λογισμικών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, ώστε να προηγηθεί ο 
ενδεδειγμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες στρατηγικές 
αλλά και η απαιτούμενη διαχείριση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

Συνεπώς, αυτό το οποίο είναι κομβικής σημασίας κατά τη χρήση και αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι η μέθοδος ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο 
διδακτικός σχεδιασμός. Για την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, εκτός των στρατηγικών 
διδασκαλίας και της διδακτικής προσέγγισης είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και να 
αντιμετωπίζονται από τους διδάσκοντες ενδογενή ζητήματα αναφορικά με τα εκάστοτε 
λογισμικά. Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα των λογισμικών και η επίτευξη των 
προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων που τίθενται από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 
της χρήσης τους εξαρτάται από τη διαχείριση των λογισμικών κατά τη διδακτική πράξη.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σενάριο διδασκαλίας, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, του 

λογοτεχνικού έργου της Άλκη Ζέη «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», στα πλαίσια των 
μαθημάτων του Γυμνασίου Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία. Οι μαθητές/τριες επιχειρούν 
μέσω καινοτόμου προσέγγισης να αποσαφηνίσουν το κοινωνικοιστορικό πλαίσιο του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ερμηνεύοντας ενσυναισθητικά τη στάση ζωής των ηρώων του και το 
αξιακό τους πλαίσιο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τη ενασχόλησής τους με πρωτότυπες 
δραστηριότητες, οι οποίες στηρίζονται στην αξιοποίηση χαρακτήρων και περιστατικών που 
ενυπάρχουν στο υπό μελέτη βιβλίο. Τέλος, με όχημα τη δημιουργική γραφή και πλοηγούς τα 
προϋπάρχοντα βιώματa και τη φαντασία τους σχηματοποιούν τα ερεθίσματα που τους δίνονται, 
εκκινώντας το ενδιαφέρον τους για την ιστορία και τη λογοτεχνία.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σενάριο διδασκαλίας λογοτεχνικού έργου, δημιουργική γραφή, βιωματική 
μάθηση, «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου»  

ABSTRACT 
The present work presents α four (04) months period teaching scenario of Alki Zei’s literary 

work book "The great walk of Peter" in Junior High School (Gymnasium), in the context of the 
Modern Greek Literature and History courses. The students, working in groups and following 
the project method, study the book and recreate its socio-historical context of World War II, 
while interpreting the attitude of its heroes and examining the moral values from which they 
are inspired. Throughout the project, students were encouraged to experiment with original 
creative writing activities, utilizing literature patterns, characters, and events from the book 
they have studied. Finally, using creative writing as a vehicle and as pilots their pre-existing 
experiences and imagination the stimuli given to them were shaped through the creative 
reading of the book and the relevant discussions that took place in classroom. 

KEY WORDS: literary work teaching scenario, creative writing, experiential learning, “The 
great walk of Peter”  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της Ιστορίας δεν περιορίζονται στη 

μονοφωνική και μονόπλευρη παρουσίαση των γεγονότων από το σχολικό εγχειρίδιο. 
Συγκεκριμένα για την προσέγγιση και κατάκτηση της ιστορικής γνώσης «προβάλλει 
επιτακτική η ανάγκη να υπάρχουν, παράλληλα με τα επιστημονικά ιστορικά συγγράμματα και 
ιστορικά μυθιστορήματα ή μυθιστορηματικές βιογραφίες» (Καλλέργης, 1990:92). Ειδικότερα 
για τους/τις έφηβους/ες μαθητές/τριες καταλυτική για την προσέγγιση της ιστορικής γνώσης 
είναι η χρήση του παιδικού βιβλίου με ιστορικό περιεχόμενο το οποίο «ενσταλάζει στις ψυχές 
των νεαρών βλαστών αρχές και αξίες, που ενισχύουν την εθνική συνείδηση και υπόστασή τους» 
(Αναγνωστόπουλος, 2000:12).  
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Τόσο τα πρώτα ελληνικά ιστορικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, όσο και αυτά της Π. 
Δέλτα, που απευθύνονται σε εφήβους, διακρίνονται για την κυριαρχία του θρησκευτικού και 
του εθνικού στοιχείου και το ηθογραφικό τους περιεχόμενο (Αναγνωστόπουλος, 2001:195).  

Στη συνέχεια, και κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, οι πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις είναι 
συνδεδεμένες με το ιστορικό μυθιστόρημα (Τσιλιμένη, 2004:17) και εκφράζονται μέσα από 
αυτό, συντελώντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της πνευματικής και 
πολιτισµικής ταυτότητας του/της έφηβου µαθητή/τριας (Μαλαφάντης, 2005:33). Όσον αφορά 
στον νέο τρόπο ιστορικής λογοτεχνικής αφήγησης για παιδιά, αυτός γίνεται κατανοητός, 
κυρίως, μέσα από τη σύγκριση των παλαιοτέρων ανάλογων ιστορικών, εφηβικών 
μυθιστορημάτων με τα έργα της Ζωρζ Σαρρή και της Άλκης Ζέη (Καρακίτσιος, 2004:87). 
Συγκριμένα, στα παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα της Άλκης Ζέη, που είναι και η 
δημιουργός του υπό προσέγγιση βιβλίου, «…ο χαρακτήρας του παιδιού και του εφήβου 
αποτυπώνονται με τέτοιο τρόπο, που να μην φαίνεται πλέον ένα άβουλο και πειθήνιο πλάσμα, 
αλλά να επιτάσσει την ελεύθερή του σκέψη, την κρίση, τη δράση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, 
την απόρριψη ανθρώπων και καταστάσεων, τον προβληματισμό και την αυτενέργεια» (Γκλιάου, 
1993:34). 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
H διδασκαλία του βιβλίου της Άλκης Ζέη Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου εντάσσεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 
2020-2021, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ. αριθ. 127876/Δ2/24-09-2020 
έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου 
και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021» (ΥΠΑΙΘ, 2020). Αποτελεί 
καινοτόμο διδακτική πρόταση για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και στηρίζεται στη 
διαθεματικότητα και στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Συγκεκριμένα, αναφορικά α) με 
το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής δύναται να ενταχθεί στην ενότητα για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, β) με το μάθημα της Ιστορίας στα κεφάλαια 16 και 17 που αναφέρονται στον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο και γ) με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη δραστηριότητα 
που αφορά στη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. 

Βασικός σκοπός της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η επαφή και η κατανόηση των 
γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μέσω της λογοτεχνίας καθώς και το «ζωντάνεμα της 
Ιστορίας και των πρωταγωνιστών της» (Αθανασοπούλου, 2004:106). Επιπλέον, οι 
μαθητές/τριες, με το πέρας της συγκεκριμένης λογοτεχνικής προσέγγισης, αναμένεται να:  

 γνωρίσουν χαρακτηριστικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα και να 
αποσαφηνίσουν τη συγκεκριμένη περίοδο, 

 κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και στενότερης αναφοράς, όπως: 
έθνος, πατρίδα, δημοκρατία, κατοχή, αντίσταση, μαυραγοριτισμός, δοσίλογοι, κλπ., 

 κατακτήσουν τον ιστορικό γραμματισμό (Downey & Long, 2016:3-16) συσχετίζοντας 
γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις και βασισμένοι σ’ αυτά, να συνθέσουν 
υποθετικές, ανατρεπτικές ιστορικές γενικεύσεις και δημιουργικές ιστορικές 
προσεγγίσεις,  

 αποσαφηνίσουν την έννοια του ιστορικού χρόνου και τους ιστορικούς όρους που 
αφορούν μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, γιατί «έξω από το χρόνο δεν υφίσταται 
ιστορία» (Romano, 1995: 27), 

 γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια 
της κατοχής, 

 κινητοποιηθούν γνωστικά και συναισθηματικά, γιατί τα λογοτεχνικά κείμενα με 
ιστορικό υπόβαθρο συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη γνώση της νοοτροπίας και των 
πράξεων της εποχής που εξετάζεται ιστορικά (Λεοντσίνης, 1996: 323), 
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 ασκηθούν, προφορικά και γραπτά, στην οργάνωση και έκφραση της ιστορικής και 
λογοτεχνικής τους γνώσης και άποψης, μέσω διάφορων συγγραφικών τεχνικών, με 
όχημα τη δημιουργική γραφή, η οποία αποτελεί μορφή βιωματικής, εφαρμοσμένης 
γνώσης (Roger, 1996).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
Από τις εμψυχώτριες/διδάσκουσες του παρόντος εγχειρήματος συνίσταται, οι 

μαθητές/τριες, πριν την προσέγγιση του συγκεκριμένου εφηβικού μυθιστορήματος, να έχουν 
διδαχθεί και να έχουν μελετήσει τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής. 
Ως εναρκτήρια δραστηριότητα προτείνεται, η ψηφιακή δημιουργία χρονογραμμής, στην οποία 
να αναφέρονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, που αφορούν στη συγκεκριμένη 
περίοδο. Παράλληλα, θα μπορούσε να αναγνωστεί ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, για να 
προσανατολιστούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες χρονολογικά και θεματολογικά. 

Σκόπιμο ίσως θα ήταν να προηγηθεί της προσέγγισης του Μεγάλου περίπατου του Πέτρου 
η μελέτη της ζωής και του έργου της Άλκης Ζέη, με δραστηριότητες απορρέουσες από το υλικό 
που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.alkizei.com/el/ (π.χ. δημιουργία 
κολλάζ με εικόνες από τη ζωή της, ακροστιχίδες τα έργα της, κλπ). Η προσέγγιση της ζωής της 
θα λειτουργήσει επικουρικά, ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο 
συγγραφής του βιβλίου, το κοινωνικό και ιστορικό συγκείμενό του και τις αξίες από τις οποίες 
αυτό εμφορείται.  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Όπως διαφαίνεται από την τελευταία του σελίδα (σ. 263), το βιβλίο γράφτηκε στο Παρίσι 

το 1970, ενώ στο εξώφυλλο δηλώνεται ότι ανήκει στην κατηγορία των μυθιστορημάτων. Στο 
σύνολο της αφήγησης παρουσιάζεται ο τρόπος που ένα νεαρό, εννιάχρονο αγόρι βιώνει τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιταλική και γερμανική κατοχή της Αθήνας. Μέσα από τα μάτια του 
Πέτρου ο αναγνώστης/τρια περιηγείται στην Αθήνα της προκατοχικής και κατοχικής περιόδου. 
Περπατώντας με τον ήρωα, έρχεται σε επαφή με την πείνα, τον μαυραγοριτισμό, την 
ποικιλόμορφη συνεργασία με τον κατακτητή και τα συσσίτια. Τέλος, ανακαλεί στη μνήμη του 
την εβραϊκή γενοκτονία, την αντίσταση και την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική 
κατοχή. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Υποστηρίζεται ότι σε μια προσπάθεια αναζήτησης της ταυτότητάς του, ο έφηβος που θα 

στραφεί προς τα βιβλία, θα απορρίψει αυτά που το περιεχόμενό τους χαρακτηρίζεται από 
έντονο διδακτισμό. Πιθανώς θα προτιμήσει ρεαλιστικά κείμενα, που προϋποθέτουν την 
ποικιλότροπη εμπλοκή του και φανερώνουν την αληθινή ζωή (Πολίτης, 2018:75-76). Όσον 
αφορά στο βιβλίο της Άλκη Ζέη Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου το περιεχόμενο είναι 
ρεαλιστικό και βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το μέγεθος ευσύνοπτο και ο επιτυχής 
τετραμερής χωρισμός του σε ισάριθμα κεφάλαια με ευρηματικούς τίτλους βοηθάει στην 
αποσπασματική ανάγνωσή του. Το μεσαίο μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται 
το καθιστά ευανάγνωστο, ενώ την εικονογραφική απουσία των πρώτων εκδόσεων έρχεται να 
καλύψει η έκδοση του σε γραφιστικό μυθιστόρημα, η οποία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 
2020.  

Οι καθημερινοί, ρεαλιστικοί και αντιηρωικοί χαρακτήρες του μπορούν εύκολα να γίνουν 
κατανοητοί από τους μαθητές/τριες. Αν και οι πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα πλασματικά, η 
ταυτόχρονη ύπαρξη ιστορικών προσωπικοτήτων (Χίτλερ, Γλέζος, κλπ) πλαισιώνει άριστα τη 
μυθοπλαστική ιστορία, που διατρέχει το κείμενο (Κανατσούλη, 2007:172). Παράλληλα, τα 
εμπεριεχόμενα γεγονότα είναι γνωστά στους/στις μαθητές/τριες από την ιστορία και τις 
επετειακές σχολικές εκδηλώσεις, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση των 
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τεκταινομένων. Σημειωτέον ότι τα γεγονότα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο μόνο σε σχέση 
με τον Πέτρο, ο οποίος τα αφηγείται, συνδυάζοντάς τα με το οικείο του περιβάλλον 
(Αργυρίδης, 2012).  

Το βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί ένα επιτυχές ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί αποτελεί πιστή 
αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, κατά την οποία εκτυλίσσεται η ιστορία 
(Scott,1970). Το περιεχόμενό του αποτελεί βιωμένη ιστορική πραγματικότητα, που βασίζεται 
στην ειλικρινή προσωπική μαρτυρία της συγγραφέως. Άλλωστε, η Άλκη Ζέη, η οποία στο έργο 
της «ενσωμάτωσε με ελκυστικό για τα παιδιά τρόπο περίκαυστες στιγμές της ελληνικής ζωής», 
μπορεί, «ακόμα και μέσα σε δύσκολες και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, να μιλήσει σε ψυχές 
παιδιών όχι για να τα διδάξει ή να τα νουθετήσει, πολύ περισσότερο να εξαντλήσει ιστορικά 
ζητήματα, αλλά για να μοιραστεί μαζί τους τις περιπέτειες της φαντασίας της, καθώς, μπορεί να 
ατενίζει τα πράγματα με το δικό τους καθαρό και αθώο βλέμμα» (Κοκκινάκη, 2011). Ενισχυτικά 
για την προσέγγιση του συγκεκριμένου έργου από εφήβους λειτουργεί επίσης το απλό και 
καθημερινό λεξιλόγιό του, το οποίο, διανθισμένο με λέξεις δανεισμένες από παιδικά παιχνίδια 
και από λεξιλογικά ευφυολογήματα (Γιαούρτερ Ρίχτελ Τούπακ, κλπ), προσδίδει στο έργο μια 
εκφραστική παιδικότητα. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ως αφετηρία της δημιουργικής προσέγγισης του βιβλίου επιλέχθηκε η πρακτική της 

ιδεοθύελλας (brainstorming). Προκειμένου να ελεγχθεί η προϋπάρχουσα γνώση των 
μαθητικών υποκειμένων ο/η εκπαιδευτικός γράφει στο κέντρο του πίνακα τη φράση Β΄ 
Παγκόσμιος πόλεμος και οι μαθητές/τριες την πλαισιώνουν με γεγονότα, ιδέες, τίτλους 
λογοτεχνικών κειμένων και ονόματα προσώπων, που ανακαλούν στη μνήμη τους. Ακολουθούν 
δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. Στο ξεκίνημα και στο τέλος των 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής υλοποιούνται δημιουργικές δραστηριότητες-παιχνίδια, 
οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία μορφών έκφρασης, όπως ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, 
ακρόαση, παραγωγή ήχων και μουσικής, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, κινητικά παιχνίδια, 
θέαση κινηματογραφικών ταινιών κ.ά. (Γουλής και Γρόσδος, 2011).  

Το παρόν σενάριο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες (ΥΠΑΙΘ 2020,) σε τρεις φάσεις: 
πριν, κατά και μετά την ανάγνωση. 

Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση (προαναγνωστική) 
i. Στο βιβλίο παρακολουθούμε τον μεγάλο περίπατο του Πέτρου μ’ όλες τις αληθινές του 

περιπέτειες, από τον Οκτώβρη του 1940 ως τον Οκτώβρη του 1944, που η Ελλάδα 
ελευθερώθηκε. Πώς ερμηνεύετε τον συγκεκριμένο τίτλο και γιατί πιστεύετε ότι ο περίπατός 
του χαρακτηρίζεται μεγάλος; 

ii. Αφού διαβάσετε τη συνέντευξη της Άλκης Ζέη στο διαδίκτυο 
https://stellakasdagli.com/2020/02/28/alki-zei-interview/, επιλέξτε φωτογραφίες της στον 
ιστότοπο http://www.alkizei.com/el/ και δημιουργήστε ένα ψηφιακό κολάζ (pixlr και το 
befunky) σχετικό με το ταξίδι της ζωής της.  

iii. Αφού ακούσετε το τραγούδι του Γενίτσαρη οι Μαυραγορίτες 
https://www.youtube.com/watch?v=F3xtPSvu9pQ&ab_channel=Afthentikos42, να γράψετε τι 
είναι ο μαυραγορίτης και να φτιάξετε ένα αρκτικόλεξο με τα αντικείμενα που πιστεύετε ότι 
συνέλεγαν οι μαυραγορίτες και με τα τρόφιμα που προμήθευαν τους πεινασμένους Έλληνες.  

Β΄ φάση: Κατά την ανάγνωση 
i. Στην ιστοσελίδα https://www.lifo.gr/articles/greece_articles/212796/27-oktovrioy-1940-

ti-synevaine-stin-ellada-mia-mera-prin-apo-to-oxi-toy-metaksa δείτε τι συνέβαινε στην 
Ελλάδα μία μέρα πριν την έναρξη του πολέμου. Όπως φαίνεται και από το βιβλίο πρόκειται 
για μια καθημερινή ημέρα. Ο λαός, όπως και ο μικρός Πέτρος, είναι απροετοίμαστος γι’ αυτό 
που θα επακολουθήσει. Διάλεξε μία από τις προτεινόμενες εκδηλώσεις από την παραπάνω 
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ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα παρακολουθούσες, αν βρισκόσουν, στην Αθήνα στις 27 
Οκτωβρίου1940 και περίγραψε την εκδήλωση με τα μάτια της φαντασίας σου. 

ii. Στο βιβλίο Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου (σ.36) οι ηρωίδες Ρίτα και Αντιγόνη 
πλέκουν για τους στρατιώτες μάλλινα. Με τον τρόπο αυτό κάνουν τον δικό τους αγώνα όπως 
αναφέρει και ο Τίμος Μωραϊτίνης στο ποίημα «Ελληνίδες» 
http://anastasiosk.blogspot.com/2012/10/blog-post_7668.html. Αφού διαβάσετε το 
συγκεκριμένο ποίημα, γράψτε σε έμμετρο λόγο, τον μονόλογο της Αντιγόνης. 

iii. Η αδελφή του Πέτρου προσπαθεί να μοιάσει με τις ηθοποιούς Nτιάνα Ντάρμιν και 
Αλίντα Βάλι. Παρατήρησε στο διαδίκτυο τις εικόνες των δυο ηθοποιών που αναφέρονται στο 
βιβλίο, δώσε την περιγραφή τους και κάνε σύγκριση μεταξύ τους. Στη συνέχεια περίγραψε την 
εμφάνιση της αδελφής του Πέτρου.  

iv. Αφού παρακολουθήσετε το πρώτο ελληνικό κόμικς με τίτλο: Ο Ντούτσε αφηγείται 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pGmnLoCX8BM&ab_chann
el=petr79, μπείτε στη θέση του μικρού Πέτρου και βάλτε λόγια σε κάθε στιγμιότυπο, σύμφωνα 
με την αφήγηση του θείου Άγγελου που συμμετείχε στα πολεμικά γεγονότα. 

v. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου αλλάζει λόγω της πείνας. Αυτό συμβαίνει με τον παππού 
που κλέβει το ψωμί της οικογένειας και λιγουρεύεται τη χελώνα, την οποία σώζει η 
παρατηρητικότητα του Πέτρου. Τι θα συνέβαινε στη χελώνα αν δεν επενέβαινε ο Πέτρος; 
Γράψτε τη συνέχεια της ιστορίας σε πεζό ή έμμετρο λόγο. 

vi. Στο έργο (σ.103-105) παρουσιάζονται οι μαυραγορίτες με τη μορφή του ρώσου 
φούρναρη και των τριών εύσωμων θυγατέρων του, (Νιούρα, Σούρα και Μούρα). Υπόθεσε ότι 
ο φούρναρης σού έπαιρνε το αγαπημένο σου αντικείμενο, για ένα καρβέλι ψωμί. Γράψε τα 
συναισθήματά σου για την πράξη του. Στη συνέχεια, αφού μπεις στη θέση του φούρναρη, 
γράψε τη δική του οπτική για την ίδια ιστορία. 

vii. Η πείνα στην Κατοχή. Γράψε ένα ρεπορτάζ βασισμένος στο κεφάλαιο Η φριχτή 
πολιτεία. 

viii. Ο περίπατος του ζωντανού παππού απεικονίζει την προσπάθειά του να επιβιώσει από 
την πείνα. Ο Πέτρος βλέπει τον παππού του να ζητιανεύει και να έχει την τσέπη του γεμάτη 
τρόφιμα. Γράψτε τον υποθετικό διάλογο ανάμεσα στον Πέτρο και τον παππού του.  

ix. Η πρώτη μορφή αντίστασης στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 
απεικονίζεται στην εικόνα που θα βρεις στην ιστοσελίδα https://www.kwr.gr/2016/05/blog-
post_30.html (Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη 
γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική). Αφού συγκεντρώσετε τις ανάλογες 
πληροφορίες από το υπό μελέτη βιβλίο και από το διαδίκτυο πάρτε συνέντευξη από τον Πέτρο 
για τα συναισθήματα που ένιωσε, όταν η σβάστικα αντικατέστησε την ελληνική σημαία στον 
βράχο της Ακρόπολης και όταν η γερμανική σημαία κατέβηκε από τον ιστό. Στη συνέχεια 
διαβάστε τι σκέφτηκαν οι πρωταγωνιστές του περιστατικού στον ιστοτόπο 
http://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/glezos_santas.pdf. Γράψτε τον 
μονόλογο του Μανόλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα πριν και μετά την ανάρτηση της 
ελληνικής σημαίας. 

x. Συσσίτια, ουνίτες, σχολεία, Ερυθρός Σταυρός: Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τα 
συσσίτια της κατοχής όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο, και να καταγράψετε τα 
συναισθήματα ενός πεινασμένου χαρακτήρα του βιβλίου, όταν έπαιρνε στα χέρια του ένα 
κεσεδάκι με ζεστό φαγητό.  

xi. Η Λέλα (Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου σ.158) που είναι συνεργάτης των Γερμανών 
δίνει στον Πέτρο τρία κυβάκια ζάχαρη, που αυτός πετάει. Ανέλπιστα, εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος τον κατηγορεί ο φίλος του Σωτήρης. Γράψε έναν αγώνα αντιλογίας μεταξύ του 
Πέτρου και του Σωτήρη, που να αναδεικνύει τα επιχειρήματα του καθενός.  

xii. Ο Πελοπίδας είναι ένα κούφιο άγαλμα μέσα στο οποίο κρύβονται αντικείμενα που 
έχουν σχέση με την αντίσταση. Τι θα έκρυβε σ’ αυτό η μητέρα, η Λέλα, η Αντιγόνη, ο παππούς 
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και ο Σωτήρης; Να απαντήσετε βασισμένοι στον χαρακτήρα των ηρώων και να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας.  

xiii. Οι καραμπινιέροι που έκαναν έρευνα στο σπίτι του Πέτρου πήραν μαζί τους, όταν 
αποχώρησαν, και τον Θόδωρο, τη χελώνα. Γράψτε μια φανταστική ιστορία για τη μοίρα του 
Θόδωρου.  

xiv. Στο κείμενο και στο πρόσωπο της Ρίτας γίνεται διακριτικά η παρουσίαση της ιστορίας 
των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δώστε ένα φανταστικό τέλος για 
αυτήν και για την οικογένειά της. Πριν γράψετε το κείμενο, να αντλήσετε πληροφορίες από 
ανάλογα αφιερώματα στο Εβραϊκό Ολοκαύτωμα.  

xv. Να συγκεντρώσετε τα κατοχικά τραγουδάκια που αναφέρονται σε αρκετά σημεία του 
βιβλίου και να τα ακούσετε μελοποιημένα. Στη συνέχεια να αντιστοιχήσετε κάποια από αυτά 
με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο έργο (π.χ. με τον Σωτήρη /τους σαλταδόρους, 
Νιούρα, Σούρα και Μούρα/ Πατάω ένα κουμπί, κλπ 

xvi. Γιατί ο δάσκαλος ήταν τόσο καλός με τους/τις μαθητές/τριες του; Να αναζητήσετε τη 
φράση του κειμένου που δίνει την απάντηση.  

xvii. Ο αφηγητής περιγράφει, σαν να ήταν μπροστά και να ξέρει τα πάντα, τον τρόπο που 
έριχναν τα παιδιά πρόκες στον δρόμο. Να μετατρέψετε την περιγραφή σε διάλογο και να τον 
ζωντανέψετε στην τάξη.  

xviii. Στο κείμενο κυριαρχεί η μορφή της αντιστασιακού Δροσούλας. Όταν η Δροσούλα 
σκοτώνεται σε μια διαδήλωση, όλα γίνονται πιο σκοτεινά για όσους τη γνωρίζουν. Ιδιαίτερα 
για τον Πέτρο, που δεν μπορεί να προφέρει ούτε τη λέξη ‘Θάνατος’ και λέει έφυγε ‘αλλού’. 
Γράψτε, από την πλευρά του Πέτρου, ένα επιτάφιο ποίημα για τη μικρή ηρωίδα. 

xix. 12 Οκτωβρίου του 1944, η Ελλάδα ελευθερώνεται. Ο Πέτρος θυμάται τα αγαπημένα 
του πρόσωπα που δεν χαίρονται την ελευθερία της Ελλάδος. Ο Σωτήρης, η Δροσούλα, ο 
Θόδωρος… Κάποιοι του γνέφουν από κάτω. Είναι η συμμορία του Σωτήρη. - `Έρχομαι, τους 
φωνάζει ο Πέτρος και κουτρουβαλάει τις σκάλες να πάει μαζί τους κι ας είναι άντρας πια 
δεκατριών χρονών! (σελ. 263). Συνέχισε την ιστορία… 

xx. Στο τελευταίο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο Ρελτίχ Τούπακ έχει αρχίσει η αναχώρηση 
των Γερμανών από την Ελλάδα. Είναι οι ‘τελευταίες μέρες’ του πολέμου, όπως είπε στον Πέτρο 
ο τρελός με τις πιτζάμες. Αποφασίζει και ο Γερμανός της κυρίας Λεβέντη να φύγει και καθώς 
φεύγει σκοτώνει τον Σωτήρη. Ο Πέτρος χάνει τον παιδικό του φίλο και προσπαθεί να εκδικηθεί 
τον θάνατό του. Συνέχισε την ιστορία, παρουσιάζοντας την εκδίκηση του Πέτρου.  

Γ΄ φάση: Μετά την ανάγνωση 
i. Ένα μειονέκτημα του βιβλίου είναι η έλλειψη εικόνων. Να εμπλουτίσετε εικονογραφικά 

κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, επιλέγοντας μία φωτογραφία από την Κατοχή.  
ii. Φτιάξτε μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα που παρουσιάζονται στο 

βιβλίο, από τη στιγμή της κήρυξης του πολέμου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1944 και γράψτε στην 
καθεμιά ημερομηνία τι έκαναν οι πρωταγωνιστές του Μεγάλου Περίπατου του Πέτρου.  

iii. Στο βιβλίο αναφέρονται διάφορα ιστορικά πρόσωπα και παροιμιώδεις ιστορικές 
φράσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δάμωνα και Φιντία, Ante portas, Intra portas, Άννα 
Καρένινα, Χαντί, Γκαριμπάλντι, Λιλή Μαρλέν. Δημιούργησε μια φανταστική ιστορία με την 
τεχνική της αυτόματης γραφής, στην οποία εμπλέκονται αυτά τα πρόσωπα και να αναφέρονται 
οι προαναφερθείσες φράσεις. Θα προηγηθεί της απάντησής σας αποσαφήνιση των ορισμών 
της αυτόματης γραφής και της ακροστιχίδας από τη Βικιπαίδεια. 

iv. ‘Ατθίδα’: Κινηματογράφος μιας άλλης εποχής. Βρείτε μια ταινία της δεκαετίας του 50 
και διηγηθείτε το περιεχόμενό της. 

v. ‘Τα αγάλματα’ είναι ένα ομαδικό παιχνίδι εποχής. Να γράψετε μια ιστορία με ήρωες 
παιδιά, τα οποία παίζουν αυτό το παιχνίδι.  
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vi. Δημιουργήστε μια ιστορία με τίτλο ‘Τραπέζι την εποχή της κατοχής’. Στρώστε το 
τραπέζι με τα φαγητά της Κατοχής, που θα συγκεντρώσετε από το βιβλίο που μελετάτε και το 
άρθρο «Το αδιανόητο τραπέζι της Κατοχής» 
https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/5551842/to-adianoito-trapezi-ton-ellinon-stin-
katochi. 

vii. Η δράση των παιδιών της Αντίστασης στην Ελλάδα παρουσιάζεται στην ταινία του 
1955 Το Ξυπόλητο Τάγμα. Συγκέντρωσε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ταινία και βρες 
ομοιότητες και διαφορές με τα τεκταινόμενα στο βιβλίο.  

viii. Τι θα έκανες αν επισκεπτόσουν τον Κρίνο και την Ατθίδα στην Αθήνα του 1940; 
Γράψε σε μορφή ημερολογίου για μια επίσκεψή σου στα δύο αυτά μέρη των Αθηνών. 

ix. Τα παιδιά μιλούν συνθηματικά, με αναγραμματισμένες λέξεις. Αναγραμμάτισε κι εσύ 
τα ονόματα συμμαθητών/τριών, το δικό σου, χαρακτήρων του βιβλίου και εκπαιδευτικών του 
σχολείου σου και παρουσίασέ τα στην τάξη, αφήνοντας τους/τις συμμαθητές/τριές σου να τα 
μαντέψουν. 

x. Στο βιβλίο αναφέρονται διάφοροι κατοχικοί όροι όπως: μπλόκο, σαμποτάζ, φασίστες, 
καραμπινιέροι, τσουένι, κομαντατούρ, μαύρη αγορά, μαυραγορίτης, μπομποτάλευρο, 
χαρουπάλευρο, συσσίτιο. Αφού αποσαφηνίσετε τις έννοιες με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
λεξικού, να δημιουργήσετε το δικό σας κατοχικό λεξικό και να γράψετε μια μικρή ιστορία, 
συνδυάζοντας πέντε από αυτές.  

xi. Στο κείμενο υπάρχουν αντίθετοι χαρακτήρες: Μητέρα του Πέτρου - μητέρα του 
Σωτήρη, Δροσούλα - Λέλα, παππούς - γιαγιά. Γράψτε τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν κάθε 
ζευγάρι και δημιουργήστε το άσπρο και το μαύρο ποίημα, που να αφορά ένα ζευγάρι από αυτά. 

xii. Στη σελ. 248 του βιβλίου Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου εμφανίζεται ένας 
δοσίλογος που καταδίδει έλληνες σε ένα μπλόκο. Αφού διαβάσετε τα ποιήματα: α) Το μπλόκο 
της Κοκκινιάς, ποίημα του Βασίλη Δεμιρτζιάν 
https://www.stagona4u.gr/index.php/component/k2/item/9610-the-block-of-kokinia-s-a-
poem-by-vassilis-dermitzian και β) το ποίημα Κοκκινιά, Λευτεριά και Ελλάδα του Γ. 
Χατζηαναστασίου https://antigeitonies3.blogspot.com/2018/08/74.html να παρουσιάσετε την 
ιστορία του μπλόκου της Κοκκινιάς σε προβολή παρουσίασης και να δημιουργήσετε το δικό 
σας ιστορικό ποίημα για το συγκεκριμένο γεγονός. 

xiii. Ο Βομβαρδισμός τους Πειραιά. Αφού ακούσεις το τραγούδι του Μ Γενίτσαρη και 
διαβάσεις το αντίστοιχο απόσπασμα του βιβλίου δημιούργησε ένα συννεφόλεξο με τα 
συναισθήματα του άμαχου πληθυσμού που τον βίωσε. 

xiv. Να συγκρίνετε την περιγραφή και τα συναισθήματα του Πέτρου για την 
απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς με το ημερολόγιο της Ιωάννας Τσάτσου, που 
θα το βρείτε στον ιστότοπο https://frear.gr/?p=11070, δημιουργώντας δυο διαφορετικές σελίδες 
ημερολογίου από τη σκοπιά των δύο συγγραφέων.  

xv. Σε συνέντευξή της η Άλκη Ζέη είπε ότι «το μεγαλύτερο βραβείο είναι ότι κυκλοφορούν 
τα βιβλία μου 50 χρόνια τώρα. Γιατί μπορεί να πάρεις ένα πολύ μεγάλο βραβείο και σε δύο χρόνια 
να μη σε διαβάζει κανείς» (Βήμα, 2011). Τώρα που διαβάσατε το βιβλίο Ο Μεγάλος Περίπατος 
του Πέτρου, γιατί πιστεύετε ότι έχει πουλήσει περί τις 345.000 αντίτυπα από το 1971 και 
διαβάζεται μέχρι σήμερα; Γράψτε μια σχετική βιβλιοπαρουσίαση.  

xvi. Υπάρχει μια κατηγορία κόμικς, που συνδέονται στενά με τη λογοτεχνία, τα οποία 
ονομάζονται ‘εικαστικά μυθιστορήματα’ ή ‘graphic novel’. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.evripidis.gr/product/224249/o-megalos-peripatos-toy-petroy-graphic-novel-/ να 
βρείτε το εξώφυλλο με το οποίο κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Μεγάλου Περίπατου του 
Πέτρου, σ’ αυτή τη μορφή. Αφού συγκρίνετε το εξώφυλλο του βιβλίου με το κόμικς, 
καταγράψτε τα συναισθήματα που σας δημιουργούν και αιτιολογήστε ποιο από τα δύο 
εξώφυλλα (του βιβλίου ή του κόμικς) προτιμάτε.  
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xvii. Αν συμμετείχες στους μικρούς αντιστασιακούς που έγραφαν συνθήματα στους 
τοίχους, στη σημερινή εποχή, ποια λέξη/λέξεις θα διάλεγες να γράψεις και γιατί; 

xviii. Δημιουργία χαϊκού: Τα χαϊκού είναι υπερβολικά σύντομα ποιήματα εικόνων που 
προέρχονται από την ιαπωνική λογοτεχνία (Μαρκαντωνάτος, 2013). Το παρακάνω χαϊκού 
δημιουργήθηκε με αφορμή το ένα γεγονός από το μελετώμενο βιβλίο. Μπορείς βασισμένος/η 
σε αυτό να δημιουργήσεις το δικό σου χαϊκού; 

Το χελωνάκι/ μέσα στο σπιρτόκουτο/ ζούσε κάποτε (σ. 14)  
Φυλακισμένο/ στο κουτί το τριζόνι/ γέρνει στο πλάι. (σ. 25) 
Βουνό καρτέλες/ στέκονται στο τραπέζι/ συλλογή μνήμης. (σ. 26) 
Πάνω στη σκηνή/ η γριά μπογιατισμένη/ θέατρο παίζει. (σ. 43). 
xιx. Αναγραμματισμός: Διαλέξτε μια από τις παρακάτω λέξεις: ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ, 

ΣΠΑΓΓΟΡΑΜΕΝΟΣ, ΤΣΑΓΚΑΡΟΔΕΥΤΕΡΑ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ, ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΚΙ, ΚΟΚΟΡΟΦΤΕΡΟ, 
ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ και βάλτε τα γράμματά της σε αλφαβητική σειρά. Γράψτε τις νέες λέξεις που 
σχηματίζονται από τη λέξη που επιλέξατε και δημιουργήστε ένα κείμενο (Πασσιά & 
Μανδηλαράς,2001), χρησιμοποιώντας είκοσι πέντε (25) από τις καινούργιες λέξεις (μέχρι 200 
λέξεις). 

xx. Φανταστικό Διώνυμο (Ροντάρι, 2003): Δημιουργήστε τη δική σας μικρή ιστορία ή 
παραμύθι, η οποία θα βασίζεται σε δύο μόνο από τις παρακάτω λέξεις/ονοματικές φράσεις: 
τριζόνι, γάτα, βραχιόλι, σπιρτόκουτο, φιογκάκια, δοκάρι, σκαμνί, χελώνα, στολή, σημαία, 
κάλτσα, κουδούνι, αρβύλα, παιδί, παππούς, λίρες, γριά, κουρελάκια, πρόκες, Γερμανοί. 
Επιλέξτε τις λέξεις σας εντελώς στην τύχη.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Όπως διαφάνηκε από τις συζητήσεις που ακολούθησαν την ολοκλήρωση της προσέγγισης 

του λογοτεχνικού βιβλίου με τον συγκεκριμένο τρόπο, οι μαθητές/τριες βίωσαν νοητά και 
κατανόησαν τα γεγονότα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, αναπτύσσοντας ιστορική σκέψη και 
ενσυναίσθηση (Σμυρναίος, 2013). Ενσυνείδητα εξέφρασαν σκέψεις και συναισθήματα και 
προέβησαν σε δράσεις και αντιδράσεις, για μία ανατρεπτική και άγνωστη γι αυτούς κατάσταση, 
τον πόλεμο (Roger, 1996). Αν δεχτούμε ότι η γραφή ενός ποιήματος ή μιας αφήγησης 
λειτουργεί θεραπευτικά και λυτρωτικά, για τον εμπλεκόμενο (Freud, 1976), οι συμμετέχοντες 
στην περιγραφείσα δράση απαλλάχτηκαν από τον φόβο της έκθεσης στο κοινό και ανέπτυξαν 
αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη και λόγω 
της δοθείσας σε αυτούς δυνατότητας να επιλέξουν την εμπλοκή τους στο είδος των εργασιών, 
που τους εξέφραζαν και ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά τους.  

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εργασίας ενίσχυσαν τους μεταξύ τους δεσμούς, 
αλληλοβοηθούμενοι στη διόρθωση και αναδιαμόρφωση των κειμένων τους, αποκομίζοντας 
διπλό όφελος, γιατί ενεργοποιήθηκαν αναγνωστικά και ανέδειξαν τις συγγραφικές τους 
δεξιότητες. Μετατράπηκαν, όπως φάνηκε στη συνέχεια από την εθελοντική εμπλοκή της 
πλειοψηφίας τους σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με τη 
φιλαναγνωσία, από παθητικούς/ές σε υποψιασμένους/ες και κριτικά σκεπτόμενους/ες 
αναγνώστες/τριες (Norton, 2006:21). Τέλος, με δραστηριότητες που περιελάμβαναν παιχνίδια 
ρόλων σε συγγραφική μορφή, (φανταστικοί μονόλογοι ή διάλογοι) ανέπτυξαν δεξιότητες 
κατανόησης και αποδοχής της ιδεολογίας, του αξιακού συστήματος και των πράξεων του 
άλλου (Μαυρομάτη, 2012). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Ένα από τα καινοτόμα προγράμματα στην Ελλάδα είναι η εκμάθηση κολύμβησης σε μαθητές 

της Γ Δημοτικού. Μέσω του μαθήματος της φυσικής αγωγής, από το σχολικό έτος 2016-2017 οι 
μαθητές έχουν την δυνατότητα για ένα τρίμηνο να διδαχθούν τις βασικές ικανότητες της 
κολύμβησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων ως προς την κολύμβηση, με 
στόχο την εξοικείωση των παιδιών με το νερό και την αποφυγή πνιγμών. Σε μία χώρα που 
περιβάλλεται από θάλασσα, ο πνιγμός αποτελεί σημαντική αιτία θνησιμότητας. Στην παρούσα 
έρευνα έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των γονέων σε σχέση με το καινοτόμο 
πρόγραμμα της κολύμβησης. Να σημειωθεί ότι η έρευνα έγινε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας 
στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κολύμβηση, καινοτομία, πνιγμός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οφέλη 

ABSTRACT 
One of these innovative programs in Greece is the teaching of swimming to students of the 

3rd grade of primary school. Through the physical education course, which has been in progress 
from the 2016-2017 school year, students have the opportunity to be trained the basic skills of 
swimming in a term. The aim of the program is to gain knowledge about swimming, to 
familiarize students with water and to avoid drowning in a country unfortunately such as 
Greece, which surrounded by beaches, drowning continues to a major cause of death. In the 
present study an attempt has been made to record the views of parents in relation to the 
innovative swimming program. It should be noted that the research was carried out in the 
context of a diploma thesis in the postgraduate program at the Management & Organization of 
Education Units IHU.  

KEYWORDS: Swimming, innovation, drowning, primary education, benefits 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σχέση του ανθρώπου με το νερό είναι συνυφασμένη με την ίδια του την εξέλιξη, πριν 

ακόμη γεννηθεί. Η κολύμβηση για την επιβίωση, είναι χαραγμένη στην μνήμη του, από τα 
αρχαία χρόνια. Με την πάροδο των αιώνων, το υγρό στοιχείο αποτελεί κύριο παράγοντα 
ανάπτυξης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. 

Καθώς αναπτύσσεται ο πολιτισμός, αυξάνονται οι ανάγκες, οι επιθυμίες και η εξέλιξη της 
ανθρωπότητας μεταβάλλεται ταχύτατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την μεταμόρφωση της 
έννοιας της χρήσης του υγρού στοιχείου, από μέσο επιβίωσης σε μέσο ευχαρίστησης και 
αναψυχής. 

Η κολύμβηση με σκοπό την ανάπαυλα χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 
χρόνο σε πολλά μέρη του κόσμου. Η ευρεία αποδοχή της όμως, προκαλεί επιπλέων και σοβαρά 
προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ελάχιστες γνώσεις που έχει η πλειοψηφία των 
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ανθρώπων στις βασικές ικανότητες της κολύμβησης. Αποτέλεσμα αυτού, ο μεγάλος αριθμός 
πνιγμών κάθε έτος. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, 2020), 
τριακόσιοι είκοσι χιλιάδες (320.000) άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο την ζωή τους σε πνιγμό 
στην θάλασσα. Στις ηλικίες 1-14 ετών ο πνιγμός είναι μία από τις πέντε αιτίες θανάτου. Ως 
τρίτη αιτία ακούσιων θανάτων παγκόσμιος ο πνιγμός, δίκαια θεωρείται κοινωνική μάστιγα. Τα 
άτομα που έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο νερό διατρέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
πνιγμού.Η Ελλάδα κατέχει την έκτη (6η) θέση στη Ευρωπαϊκή κατάταξη και τριακοστή ένατη 
(39η) στον κόσμο, με τους περισσότερους πνιγμούς ανά έτος. Περίπου τετρακόσιοι (400) 
άνθρωποι χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο, αφενός της μεγάλης ακτογραμμής που διαθέτει και 
αφετέρου της μειωμένης γνώσης στον σωστό τρόπο κολύμβησης, καθώς και στους κανόνες 
ασφαλείας (ΕΟΔΥ, 2020). 

Ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ανάγκασε τους αρμόδιους και ειδικά το Υπουργείο 
Παιδείας να εντάξουν στον ετήσιο σχολικό προγραμματισμό, στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
και την διδασκαλία της κολύμβησης. Δίνοντας προτεραιότητα στις βασικές γνώσεις 
κολύμβησης, από το σχολικό έτος 2016 - 2017, οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων και 
συγκεκριμένα της Γ’ Δημοτικού και όπου αυτό είναι εφικτό και της Δ’ Δημοτικού, μετέχουν 
στο καινοτόμο για την Ελλάδα πρόγραμμα «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της 
κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής» (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2016). 

Η εξαγωγή συμπερασμάτων βάση των πολλών ποιοτικών δεικτών που παρείχε η 
συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί πρωτότυπα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος.  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
Η κολύμβηση εκτός από αθλητικό γεγονός, αποτελεί σημαντικό τρόπο εξάσκησης και 

βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και των κινητικών προβλημάτων. Η άσκηση στο νερό 
βοηθά σημαντικά στην ευεξία των ατόμων, όλων των ηλικιών. Λόγω της μειωμένης κόπωσης 
και αντίστασης που αισθάνονται τα άτομα μέσα στο νερό, η άσκηση αυτού του είδους, 
προσφέρει σωματική και ψυχική υγεία αφού μειώνει το άγχος και την πιθανότητα 
τραυματισμών (Λαμπαδάρη κ.ά., 2016). 

Στις μικρές ηλικίες η εκμάθηση κολύμβησης σίγουρα μειώνει την πιθανότητα πνιγμού και 
ατυχήματος. Εκτός όμως από αυτό, η άσκηση στο νερό επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην 
υγεία των παιδιών. Η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, η αύξηση της ευελιξίας 
και της μυϊκής δύναμης, η μείωση της κατάθλιψης καθώς και η βελτίωση της διάθεσης, είναι 
κάποια από τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η ενασχόληση με την κολύμβηση στα παιδιά 
(Pharr κ.ά., 2018). 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΠΝΙΓΜΟΥ 
O πνιγμός αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου. Καταγεγραμμένα ένας άνθρωπος πεθαίνει 

από πνιγμό κάθε 90 δευτερόλεπτα στον πλανήτη. 
Μπορεί η Ελλάδα να βρέχεται παντού από θάλασσα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία με τον 

αριθμό των θανάτων από πνιγμό σε θάλασσες και πισίνες στην Ελλάδα δυστυχώς προκαλούν 
θλίψη. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους από πνιγμό ετησίως τα τελευταία 
χρόνια. Η αναλογία αντρών/γυναικών που πεθαίνουν από πνιγμό είναι 3:1. Περίπου 10 παιδιά 
και έφηβοι πεθαίνουν από πνιγμό κάθε χρόνο. Τα περισσότερα θύματα, πνίγονται σε απόσταση 
10 μέτρων και σπανίως σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα από την στεριά. Οι πιο 
επικίνδυνες ώρες του 24ώρου, είναι οι μεσημεριανές. Η εποχή που γίνονται κατά πλειοψηφία 
οι πνιγμοί είναι το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η ηλικιακή ομάδα 
με την μεγαλύτερη θνησιμότητα είναι άντρες 20-24 ετών. Άτομα υψηλού κινδύνου θεωρούνται 
άτομα ακραίων ηλικιών (δηλαδή 0-5 ετών και ηλικιωμένοι), όσοι πραγματοποιούν 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά μέσα και γύρω από το νερό, όσοι δεν ξέρουν κολύμπι, όσοι 
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γνωρίζουν μεν κολύμπι αλλά υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, και όσοι καταναλώνουν αλκοόλ/ 
ναρκωτικά (ΕΟΔΥ, 2020). 

Στον πίνακα 1 παρατίθενται στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(2020) για τα έτη από το 2010 έως το 2017, δίνοντας μέσο όρο πνιγμών ανά έτος τα 384 άτομα. 

ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 

2010 410 

2011 387 

2012 427 

2013 402 

2014 349 

2015 350 

2016 405 

2017 347 

Πίνακας 1: Γενική στατιστική θανάτων στην Ελλάδα λόγω τυχαίου πνιγμού και εμβύθισης 

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ 

Η αύξηση των πνιγμών στην Ελλάδα, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους τουρίστες 
που κατακλύζουν την χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, ανάγκασε την πολιτεία να θεσπίσει 
εγκύκλιο εντάσσοντας το μάθημα της κολύμβησης ως καινοτόμο πρόγραμμα στα Δημοτικά 
Σχολεία.  

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η εγκύκλιος για το έτος 2019-2020 η κολύμβηση θα 
διδαχθεί υποχρεωτικά στους μαθητές της Γ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων της χώρας και σε 
απόσταση 25 χιλιομέτρων από τα κολυμβητικά κέντρα και σε ειδικές περιπτώσεις σε μαθητές 
της Δ ΄τάξης. 

Η εκμάθηση της κολύμβησης θα διεξαχθεί σε 10-12 διδακτικά δίωρα εντός της σχολικής 
χρονιάς μία φορά την εβδομάδα και σε ένα τρίμηνο, εκτός κάποιον ειδικών καταστάσεων όπως 
π.χ. καιρικών συνθηκών όπου θα είναι εφικτό ο αριθμός των μαθημάτων να ολοκληρωθεί και 
σε επιπλέων τρίμηνα. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν το μάθημα της κολύμβησης θα είναι 
καθηγητές φυσικής αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση και η αναλογία μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτών θα είναι 10:1. 

Την ευθύνη μετακίνησης των μαθητών καθώς και την γενική επίβλεψη τους εκτός πισίνας 
και εντός αποδυτηρίων, την έχουν οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής του σχολείου. 

Για την συμμετοχή των μαθητών/τριων στο μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να 
υφίσταται Αριθμός Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ ), όπως και υπεύθυνη δήλωση του γονέα 
για την συναίνεση του στην μετακίνηση του μαθητή ( ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2019). 

Η ανταπόκριση των μαθητών στα σχολεία που είχαν την δυνατότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ήταν μεγάλη, αν και οι συνθήκες δυσκόλευαν την ευελιξία του προγράμματος. Ο 
σκοπός του μαθήματος συγκεκριμένος, με τους καθηγητές φυσικής αγωγής να συντάσσονται 
υπέρ της διαδικασίας και των θεμιτών αποτελεσμάτων που θα επιφέρει το πρόγραμμα στους 
μαθητές. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών 
που έλαβε μέρος στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-
2020, από τις πόλεις Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κατερίνη, Έδεσσα, Ιωάννινα και Χανιά για τις 
οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία (Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
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ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης, Δ. Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας, Πέλλας, Ιωαννίνων, Χανίων, 
2020). 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμού μαθητών, συμμετοχών και ποσοστών έξι πόλεων 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Για την συγκεκριμένη έρευνα ως μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ποσοτική 

έρευνα και συγκεκριμένα, η συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου. Επιλέχθηκε το 
ερωτηματολόγιο καθότι είναι ένας τρόπος συλλογής δεδομένων ο οποίος μπορεί να σταλεί σε 
μεγάλο αριθμό ατόμων, είναι εύκολο στην χρήση του, επιπλέον ο ερευνητής δεν μπορεί να 
επηρεάσει τις απαντήσεις και οι ερωτώμενοι απαντούν χωρίς την πίεση της προσωπικής 
επαφής. Δύο από τα βασικά μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου είναι ότι οι ερωτηθέντες 
απαντούν μόνο με συγκεκριμένο τρόπο και επιπλέον στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δεν 
δύναται η δυνατότητα διευκρινίσεων των ερωτήσεων από τον ερευνητή (Λαγουμιντζής κ.ά., 
2015). 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 
Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής. Το ΕΑΠΦΑ δημιουργήθηκε για την έρευνα του 
προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας και θεωρήθηκε αξιόπιστο όργανο για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων φυσικής αγωγής (Γραμματικόπουλος Β κ.ά., 2004). Το ερωτηματολόγιο 
αναφέρθηκε στους παρακάτω άξονες:  

Στην επίδραση που είχε το πρόγραμμα στους μαθητές 
Στους λόγους άρνησης των γονέων για την συμμετοχή των παιδιών τους  
Στην καταλληλότητα των υποδομών 
Στην επαρκή ή όχι ενημέρωση των γονέων για το καινοτόμο πρόγραμμα 
Στην αναγκαιότητα του προγράμματος 
Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, ενώ έγινε χρήση της πεντάβαθμης κλίμακας 

διαστημάτων Likert, όπου η τιμή 1 αντιστοιχεί στο ¨Διαφωνώ Απόλυτα¨, η τιμή 2 στο 
¨Διαφωνώ¨, η τιμή 3 στο ̈ Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ¨, η τιμή 4 στο ̈ Συμφωνώ¨, και η τιμή 
5 στο ¨Συμφωνώ Απόλυτα¨. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διατυπώνονται και στην εισαγωγή της παρούσας 
έρευνας είναι: 

 Ποια είναι η γνώμη των γονέων για την αναγκαιότητα και την υποχρεωτική συμμετοχή 
των παιδιών τους στο πρόγραμμα κολύμβησης του σχολείου; 

 Κατά πόσο θεωρούν οι γονείς ότι ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος 
συμβάλει στους στόχους της εκμάθησης κολύμβησης; 

A/A ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΥΣ

M.O ΠΟΣΟΣΤΟY 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΛΗΣ
2018-2019 10.647 6.823 64,80%
2019-2020 10.014 6.632 66,20%
2018-2019 587 515 87,70%
2019-2020 533 491 92,10%
2018-2019 660 529 81,60%
2019-2020 632 503 79,50%
2018-2019 725 623 85,90%
2019-2020 780 712 91,20%
2018-2019 1.336 1.167 87,30%
2019-2020 708 760 94,60%
2018-2019 1.557 1.544 98%
2019-2020 1.500 N/A N/A

65,50%

89,90%

80,55%

88,50%

90,95%

N/A

1

2

3

4

5

6

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Κατερίνη

Έδεσσα

Ιωάννινα

Χανιά
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 Ποιοι είναι οι λόγοι που οι γονείς δεν θα ήθελαν την συμμετοχή των παιδιών τους στο 
πρόγραμμα κολύμβησης του σχολείου; 

 Ποια τα οφέλη και η επίδραση της εκμάθησης κολύμβησης μέσω του σχολείου στην 
ψυχοκινητική κατάσταση των μαθητών; 

 Πόσο επηρεάζει η στάση του Υπουργείου Παιδείας, της κοινωνίας και του σχολείου 
στην συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα της κολύμβησης; 

 Κατά πόσο ήταν επαρκής η ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα εκμάθησης 
κολύμβησης; 

Στην έρευνα συμμετείχαν γονείς από όλη την Ελλάδα με παιδιά στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Δόθηκε έμφαση στους γονείς που το παιδί τους φοιτά σε σχολείο που συμμετείχε 
στο καινοτόμο πρόγραμμα της κολύμβησης, χωρίς όμως να αποκλειστούν μικρότερες πόλεις ή 
χωριά τα οποία δεν συμμετείχαν. Η άποψη των γονέων θεωρείται σημαντική καθότι ο 
μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών εμφανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες στην περίοδο των 
διακοπών. Το σύνολο των γονέων που ανταποκρίθηκε στην έρευνα ήταν 152. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 152 συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας, έχουν ως εξής: 
Ως προς το φύλο, οι 126 ήταν γυναίκες με ποσοστό συμμετοχής 82,9% και 26 άντρες με 

ποσοστό συμμετοχής 17,1%.  

 

Σχήμα 1: Φύλο Γονέα 

Ως προς την ηλικία το μεγαλύτερο ποσοστό 62,5% των ερωτηθέντων κυμαίνεται μεταξύ 
των 41-50 ετών και ακολουθεί με 27,6% η ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, ενώ με ποσοστό 9,9% 
η ηλικιακή ομάδα από 51-60%. Στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 30 και πάνω των 60 ετών δεν 
υπήρχε κανένα δείγμα. 

  

Σχήμα 2: Ηλικία Γονέα 

Όσον αφορά στο επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων, οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ 
αποτελούσαν τα 70 από τα 152 άτομα, σε ποσοστό 46,1%. Με ποσοστό 24,3% υπήρχαν 37 
άτομα τα οποία κατείχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα, με 19,7%, 30 άτομα οι οποίοι ήταν απόφοιτοι 
Γυμνασίου/Λυκείου και με ποσοστό 5,3% υπήρχαν 8 άτομα τα οποία κατείχαν διδακτορικό 
τίτλο. Στο υπόλοιπο 4,7% οι συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ, μεταλυκειακών και ιδιωτικών 
σχολών. 
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Σχήμα 3: Σπουδές Γονέα 

Στην τέταρτη ερώτηση η οποία αφορά στην ενασχόληση των γονέων με τον αθλητισμό 
οποιουδήποτε επιπέδου, παλαιότερα ή τώρα, υπερέχει η ενασχόληση και τον δύο γονέων με 56 
άτομα και ποσοστό 36,8% , ενώ η ενασχόληση του ενός γονέα με 32 άτομα σημειώνει ποσοστό 
21,1% καθώς το ίδιο ποσοστό σημειώνει και η ενασχόληση μόνο του πατέρα, 32 άτομα με 
ποσοστό 21,1% όπως και η ενασχόληση μόνο της μητέρας 32 άτομα με ποσοστό 21,1% 
(Σχήμα4). 

 

Σχήμα 4: Ενασχόληση με τον Αθλητισμό Γονέα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα απαντήθηκαν με τα εξής αποτελέσματα:  
Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ερευνά την αναγκαιότητα του προγράμματος, 

αλλά και κατά πόσο το μάθημα της κολύμβησης πρέπει να υφίσταται ως υποχρεωτικό στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι γονείς θεωρούν με πολύ υψηλά ποσοστά (90,1%) ότι το 
πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί από το Υπουργείο Παιδείας και να υπάρχει ως υποχρεωτικό 
μάθημα (81,6%), καθώς θεωρούν σημαντική την γνώση κολύμβησης στα παιδιά τους.  

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για το αν ο τρόπος και ο χρόνος που διεξάγεται το 
μάθημα είναι επαρκής για την εκμάθηση κολύμβησης, οι μισοί γονείς θεωρούν μικρή την 
χρονική διάρκεια που διεξάγεται το πρόγραμμα. Επίσης θεωρούν ότι τα παιδιά θα πρέπει να 
ξεκινούν από τις μικρές τάξεις την εκμάθηση κολύμβησης (70,4%) και να συνεχίζουν έως τις 
μεγαλύτερες (82,8). Υπάρχει και ένα ποσοστό των γονέων της τάξης του 25%, που εκφράζει 
αμφιβολίες για το αν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός τριμήνου η διεξαγωγή του 
προγράμματος. 

Σημαντικός παράγοντας για τους γονείς μη συμμετοχής των παιδιών τους στο πρόγραμμα, 
είναι η μη συμμετοχή του σχολείου (45,6%). Επιπλέον ένας στους τέσσερις γονείς θεωρούν 
ανασταλτικό παράγοντα το αίσθημα φόβου/ντροπής ενώ το 50% των γονέων θεωρεί ότι η 
απόσταση σχολείου-κολυμβητηρίου επηρεάζει την απόφαση συμμετοχής των παιδιών τους στο 
πρόγραμμα. 

 Όσον αφορά στα οφέλη και την επίδραση που έχει το πρόγραμμα κολύμβησης στα παιδιά 
τους, οι γονείς αναγνωρίζουν ότι η ενασχόληση των παιδιών με το πρόγραμμα της κολύμβησης 
ενίσχυσε τις κολυμβητικές ικανότητες τους, την αυτοπεποίθηση τους (71,9%), καθώς και τις 
νοητικές και κινητικές τους δεξιότητες. Επίσης η εκμάθηση βασικών ικανοτήτων κολύμβησης 
σύμφωνα με τους γονείς, μπορεί με ποσοστό 84,8% να βοηθήσει τα παιδιά τους σε πιθανό 
κίνδυνο στο νερό. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ένιωθαν ευχάριστα ενώ 
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παράλληλα οι γονείς αμφέβαλαν για το αν η κολύμβηση αύξησε την συγκέντρωση των παιδιών 
τους στα μαθήματα. 

Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη στάση των άμεσα και έμμεσα 
εμπλεκομένων με το πρόγραμμα, οι γονείς πιστεύουν ότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής 
βοηθούν και ενθαρρύνουν τους μαθητές για το πρόγραμμα κολύμβησης με ποσοστό 79%. 
Παράλληλα θεωρούν πολύ σημαντική την δωρεάν μεταφορά και το επίπεδο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων για την συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά στην σπουδαιότητα της ενημέρωσης για το 
πρόγραμμα, καθώς θεωρείται ο βασικός πυλώνας για την επιτυχία μιας καινοτομίας.. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων θεωρεί ότι η ενημέρωση από το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς, ήταν αρκετά επαρκής σε αντίθεση με την γνώμη τους για το Υπουργείο 
Παιδείας το οποίο δεν έκανε καμία επιπλέον προωθητική ενέργεια του προγράμματος 
εκμάθησης κολύμβησης (41,4%). 

Στην έρευνα εξετάστηκαν όλες οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών-
ερωτήσεων. Εντοπίστηκαν τέσσερις συσχετίσεις οι οποίες έδειξαν ότι η ηλικία και οι σπουδές 
των γονέων δεν επηρεάζουν τον βαθμό κατανόησης του προγράμματος καθώς και την επιθυμία 
τους για συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης. 

Επίσης προέκυψε ότι η ενασχόληση των γονέων με τον αθλητισμό, τους βοήθησε να 
κατανοήσουν ευκολότερα τις πληροφορίες που τους παρείχαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, η 
ενασχόληση των γονέων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των 
παιδιών. Σε αυτό φαίνεται να συμβάλλει περισσότερο η ενασχόληση του πατέρα με τον 
αθλητισμό. Επιπροσθέτως, η ηλικία των γονέων είναι ευθέως ανάλογη με τον βαθμό 
ικανοποίησης για την επάρκεια και κατανόηση των πληροφοριών του προγράμματος 
εκμάθησης κολύμβησης. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι γονείς θεωρούν πολύ επαρκές και κατανοητό 
το ενημερωτικό υλικό, ενώ οι νεότεροι σημειώνουν μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης για το 
ενημερωτικό υλικό του προγράμματος, θεωρώντας ότι χρειαζόταν επιπλέον ενημέρωση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι φανερό πως η γνώση κολύμβησης των παιδιών, απασχολεί τους γονείς θεωρώντας 

το βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η πρώτη σε ποσοστά απάντηση των γονέων 
μη συμμετοχής των παιδιών τους στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης, είναι η μη 
συμμετοχή του σχολείου, καθώς και ότι θεωρούν απαραίτητο και υποχρεωτικό το μάθημα της 
κολύμβησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δείχνει την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του 
προγράμματος σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. 

Το πόσο εύκολο μπορεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα να λειτουργήσει με επιτυχία, εξαρτάται 
από την πολιτεία. Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα κολύμβησης, ξεκίνησε ως 
υποχρεωτικό με πολύ μεγάλη συμμετοχή των παιδιών στις περιοχές που ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί, καθώς όπως φάνηκε από στοιχεία συμμετοχής παιδιών στο πρόγραμμα, μόνο 
οι μεγάλες πόλεις διαθέτουν κολυμβητήρια. Τα αυξημένα ποσοστά για την επίδραση και τα 
οφέλη που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί από την εκμάθηση της κολύμβησης, είναι σύμφωνα 
με την άποψη των γονέων πολλά, με πρωταρχικό την απόκτηση ικανοτήτων σε επικίνδυνες 
καταστάσεις. Η κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα να 
εγκατασταθεί στην εκπαίδευση ως μόνιμο, επιδρώντας θετικά στο σύνολο των μαθητών.  

Η απόκτηση γνώσεων και ειδικά αυτών που μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής ενός 
ατόμου και πολλές φορές να σώσει την ίδια του την ζωή, πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα 
της πολιτείας και της κοινωνίας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
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Σοβαρό περιορισμό του προγράμματος, αποτελεί η έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης, 
καθώς για την επέκταση της εφαρμογής του σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται γενναία αύξηση των δημοσίων δαπανών για την 
παιδεία. Οι δαπάνες για την παιδεία επηρεάζουν όχι μόνο την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων 
(κολυμβητήρια) εντός των σχολικών μονάδων, αλλά ακόμα και την δυνατότητα μεταφοράς 
των μαθητών από και προς αυτές, την συμμετοχή των μαθητών με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα και την παροχή επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού. 

Αναμφίβολα, το καινοτόμο πρόγραμμα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
πνιγμών ωστόσο θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες μαθητών. Για 
παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
παρέχοντας ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
Η συγκεκριμένη έρευνα οδήγησε στην ανάγκη κατάρτισης προτάσεων σχετικές με την 

ανάπτυξη του καινοτόμου προγράμματος κολύμβησης. 
Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση του προγράμματος κολύμβησης και στις άλλες τάξεις 

του δημοτικού, καθώς και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς θα συμβάλλει σημαντικά 
στην κατανόηση των κινδύνων πνιγμών στους εφήβους οι οποίοι είναι επιρρεπής σε 
παρορμητικές συμπεριφορές. 

Προτείνεται περαιτέρω έρευνα που να αφορά χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή του 
καινοτόμου προγράμματος έως σήμερα ώστε να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα για την 
συμβολή του στην μείωση των πνιγμών και την ασφάλεια που παρέχει. 

Μία έρευνα που θα συγκεντρώσει τις απόψεις των μικρών παιδιών που συμμετέχουν ή όχι 
στο πρόγραμμα πανελλαδικά, θα μπορούσε να αναδείξει την σπουδαιότητα του προγράμματος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ως περιορισμούς στην έρευνα θεωρείται ο μικρός αριθμός γονέων ανδρών, καθώς το 

μεγαλύτερο δείγμα αυτής, ήταν γυναίκες (17,1% άντρες). 
Άλλος σημαντικός περιορισμός είναι η μη διερεύνηση συμμετοχής των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στο πρόγραμμα κολύμβησης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επιτελεί ένα νευραλγικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα 

που του δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλει εποικοδομητικά στην υλοποίηση κάθε 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
σχολικής μονάδας. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο 
διευθυντής και τις πολιτικές και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί, ώστε να αναβαθμιστεί ο 
ρόλος του και από απλός διεκπεραιωτής του γραφειοκρατικού προτύπου διοίκησης να αναδειχθεί 
σε ηγέτης-εκφραστής των σύγχρονων κοινωνικών επιταγών και ηγέτης-λειτουργός που φέρει εις 
πέρας επιτυχώς την εκπαιδευτική αποστολή. Τέλος, εξετάζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι 
επιλογής των διευθυντικών στελεχών και εκφράζονται σκέψεις για την επιτακτική ανάγκη 
ανάπτυξης αποτελεσματικών διευθυντών. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μετασχηματιστική ηγεσία, κριτήρια επιλογής διευθυντών 

ABSTRACT 
The manager of each school unit performs a key role in the educational system 

which gives him/her the opportunity to contribute constructively to the implementation of 
any reform efforts and, on the whole, to the development of school effectiveness. This article 
deals both with the skills the manager should have and the policy or the practices he/she should 
adopt so that his/her role could be upgraded. In this case, his/her role could change from a 
mere performer of the bureaucratic management model to a leader-expressionist of the modern 
social needs and a leader-officer who carries out the educational mission successfully. Last but 
not least, the article examines the criteria and the selection methods of the school managers 
and it also expresses thoughts over the imperative of the development of effective managers. 

KEY WORDS: leadership, selection methods of principal  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες η πλειονότητα των ερευνών σχετικά με τη σχολική 

αποτελεσματικότητα έχουν καταδείξει τον σημαντικό ρόλο του διευθυντή στη διαδικασία 
παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, της μεθοδικής λειτουργίας της μονάδας και της 
επιτυχούς έκβασης κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας (Κόντης & Μουτόπουλος & Κόντη, 
2007). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καλείται σήμερα να ασκήσει τον ρόλο του ηγέτη, 
ώστε να αναπτύσσει θετικό κλίμα, δίκτυα επικοινωνίας και εποικοδομητικές σχέσεις 
συνεργασίας ανάμεσα σε κάθε υποσύστημα της μονάδας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί 
χώροι, διαθέσιμα μέσα), με γνώμονα πάντοτε την πραγμάτωση των επιδιωκόμενων στόχων 
(Ρες, 2006). 

Επιπλέον, οι νέες κοινωνικές και δημογραφικές συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη 
κοινωνία έχουν καταστήσει τον ρόλο του ηγέτη της σχολικής μονάδας περισσότερο πολύπλοκο 
και απαιτητικό, αφού τώρα οφείλει να εφαρμόζει μια αμφίδρομη και αποτελεσματική 
επικοινωνία τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού 
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(Ράπτης, 2006). Διαμορφώνονται, λοιπόν, νέες απαιτήσεις και νέο πλέγμα ρόλων για τον 
διευθυντή, ο οποίος πρέπει να αποβάλλει τον έως τώρα διαχειριστικό του ρόλο και να 
μεταβληθεί σε δυναμικό και πρωτοπόρο ηγέτη (Κατσουλάκης, 1999).  

 Διάφορες προσεγγίσεις έχουν διατυπωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τους 
όρους «ηγέτης» και «διευθυντής» και τους ρόλους τους στη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Η πλειοψηφία, όμως, των θεωρητικών της Διοίκησης συμφωνεί σε δύο 
τουλάχιστον σημεία: α) υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στους δύο αυτούς ρόλους, με 
συμπληρωματικές και αλληλοεξαρτώμενες όμως σχέσεις, β) δεν υπάρχει ιδανικό στιλ ηγεσίας 
(Πασιαρδής, 2004).  

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής, τις 
ειδικές πρακτικές και πολιτικές που οφείλει να ακολουθεί ώστε να απαλλαγεί από τον ρόλο του 
διεκπεραιωτή του γραφειοκρατικού προτύπου διοίκησης και να αναδειχθεί σε ηγέτη που 
εκφράζει τις προσδοκίες της κοινωνίας και φέρει εις πέρας την εκπαιδευτική αποστολή. Τέλος, 
εξετάζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι επιλογής των υποψήφιων διευθυντικών στελεχών και 
εκφράζονται σκέψεις για την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών διευθυντικών 
στελεχών. 

Σχέση ηγεσίας και διεύθυνσης – η σημαντικότητά τους στην εκπαιδευτική πράξη 
Η πρόσφατη βιβλιογραφία παρουσιάζει τη σημαντικότητα της ηγεσίας στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς και κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του διευθυντή και του 
διευθυντή-ηγέτη (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005). Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας 
είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ομαλή λειτουργία της 
και την επίτευξη των στόχων της. Είναι συνήθως έμπειρος, ενημερωμένος σε θέματα 
διοικητικά και εκπαιδευτικά, ακολουθεί τους νόμους, δίνει σαφείς οδηγίες στους εργαζόμενους 
και έχει το προφίλ του «ντόπιου» σύμφωνα με τη θεωρία του Gouldner (Πασιαρδής, 2004). 
Αντίθετα, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005), ηγέτης είναι το άτομο που μπορεί με τη συμπεριφορά 
του να επηρεάσει τους υφισταμένους του να κάνουν κάτι που αυτός θέλει. Είναι οραματιστής, 
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, επικοινωνεί άμεσα με τη βάση, είναι συνεργατικός και 
συμπαραστάτης και προκαλεί την εθελοντική διάθεση των υφισταμένων του να τον 
ακολουθήσουν (Μπουραντάς, 2002). 

Ωστόσο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει ότι οι 
διευθυντές αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου τους (78% περίπου) στη 
διεκπεραίωση διοικητικών, καθημερινών εργασιών, με συνέπεια η επικοινωνία με τους 
υπόλοιπους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας να περνά σε δεύτερη μοίρα και η δράση 
στη σχολική κοινότητα να χαρακτηρίζεται μειωμένη έως και ανύπαρκτη (Τύπας, 1999).  

Ακόμη, η διεκπεραιωτικού χαρακτήρα επανάληψη προκαθορισμένων δραστηριοτήτων 
καθιστούν τον ρόλο του διευθυντή περισσότερο συντονιστικό και λιγότερο αποφασιστικό. 
Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρόλος του είναι διττός: απ’ τη μια οφείλει να ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των ανώτερων κλιμακίων της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και απ’ την άλλη να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του μικρόκοσμου του σχολείου, με κίνητρα και εξουσίες που 
ενισχύουν τον σύγχρονο ρόλο του (Φασούλης, 2000). Για να θεωρηθεί, λοιπόν, κάποιος καλός 
διευθυντής πρέπει να έχει τριών ειδών δεξιότητες. Συγκεκριμένα:  

 Τεχνικές δεξιότητες: απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας εξειδικευμένης εργασίας 
και προϋποθέτει γνώση συγκεκριμένων τεχνικών, ακόμη και γνώση της λειτουργίας 
του εκάστοτε εξοπλισμού. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις, λοιπόν, που προκύπτουν από 
τις σπουδές ή την εμπειρία του, θέτει ρεαλιστικούς στόχους, προσδίδει στο έργο του 
αξιοπιστία και κερδίζει την αποδοχή των συνεργατών του. 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες: άπτονται των θεμάτων επικοινωνίας και δηλώνουν την 
ικανότητά του να οργανώνει, παρακινεί και συνεργάζεται με τους άλλους. Στις 
δεξιότητες αυτές συγκαταλέγονται και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η 
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ρητορική ικανότητα και η διπλωματικότητα, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη 
συμμαχιών και στην κατάκτηση του σεβασμού και της αφοσίωσης των άλλων. 

 Δεξιότητες αφηρημένης σκέψης και συνολικής θεώρησης: είναι η αντίληψη του 
οργανισμού ως ολότητας και της αρμονικής σχέσης των υποομάδων του συστήματος 
(Κουτούζης, 1999˙ Κατσαρός, 2008). 

Με αυτές τις ικανότητες ο διευθυντής μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία του 
σχολείου στο προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, ελαχιστοποιεί τους παράγοντες που 
παρεμποδίζουν τη μάθηση, φροντίζει για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των κτηριακών 
εγκαταστάσεων, την αποδοτική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων –ανθρώπινων, 
υλικών, οικονομικών, χρόνου– χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και φροντίζει για τη διαμόρφωση της άτυπης οργανωτικής δομής του σχολείου με 
βάση τις αξίες της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης (Κατσαρός, 2008). 

Επομένως, ο διευθυντής ενός σύγχρονου σχολείου οφείλει να βρει τον κοινό τόπο ενός 
οράματος και των στόχων του σχολείου με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία φορείς. Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα γίνει εφικτή μόνο αν ο διευθυντής 
αποκτήσει συγκεκριμένα ποιοτικά και ηγετικά χαρακτηριστικά και εφαρμόσει νέες τεχνικές 
στη διοίκηση (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005). Έτσι, ο αποτελεσματικός διευθυντής-
ηγέτης ενδιαφέρεται για δύο τομείς: α) το πλαίσιο των κατευθύνσεων, δηλαδή τον 
προσανατολισμό προς την εργασία με την οργάνωση των δραστηριοτήτων των υφισταμένων 
του και β) την ευαισθητοποίηση ή ενδιαφέρον, στοχεύοντας αφενός στην ανάπτυξη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους και αφετέρου στον σεβασμό των δικών τους προτάσεων, 
θέτοντας σε ισχυρή βάση τον προσανατολισμό του στον άνθρωπο. Ο συνδυασμός των δύο 
αυτών παραμέτρων μπορεί και πρέπει να διαφέρει ανάλογα πάντα με την περίπτωση 
(Κουτούζης, 1999). Επομένως, σύμφωνα με την έρευνα του Morgan (1996), ο διευθυντής 
ηγέτης επιτυγχάνει να βοηθά τους υφισταμένους του χωρίς αυστηρή επίβλεψη, τους παρακινεί 
και τους εμψυχώνει, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης συνεργασιών και ομάδων εργασίας, 
επιλύει διαφορές, εξομαλύνει συγκρούσεις με επιτυχία και αντιμετωπίζει άμεσα τις 
καταστάσεις αβεβαιότητας. 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των μελετητών ασπάζεται την άποψη ότι οι έννοιες 
«ηγεσία» και «διοίκηση» είναι όροι διακριτοί αλλά αλληλοσυμπληρούμενοι. Αρμοδιότητα της 
διοίκησης είναι να «κάνει τα πράγματα σωστά», να εφαρμόζει τις άνωθεν εντολές, να ελέγχει, 
να κινείται σε προκαθορισμένα πλαίσια, να αποδέχεται την πραγματικότητα και να φροντίζει 
για τη λειτουργικότητα του οργανισμού στις καθημερινές διεργασίες του. Αντίθετα, η ηγεσία 
δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στα συναισθήματα, ερευνά, καινοτομεί, ασκεί 
μακροπρόθεσμη πολιτική και «κάνει τα σωστά πράγματα» (Κατσαρός, 2008 ˙ Μπουραντάς, 
2002). Ο διευθυντής, λοιπόν, πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται τις καταστάσεις, να επιλύει 
προβλήματα και να φέρνει αποτελέσματα. Ωστόσο, για να κερδίσει τους συνεργάτες του, 
απαιτούνται οι αρετές του ηγέτη. Οι ηγέτες είναι απαραίτητοι στα σχολεία για τη δημιουργία 
οραμάτων και οι μάνατζερ για την υλοποίησή τους. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο όρος ηγεσία είναι ανώτερος των όρων διεύθυνση και 
διοίκηση και λειτουργεί ως «ομπρέλα», στην οποία υπάγονται οι προαναφερθέντες όροι 
(Πασιαρδής, 2004). Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται από τον ίδιο συγγραφέα (2004) ότι ο καλός 
ηγέτης είναι ταυτόχρονα και παράλληλα καλός διοικητικός και καλός διευθυντής. Πρόκειται 
για συμπληρωματικούς, αλληλένδετους και αλληλοεξαρτώμενους όρους και ο επιδέξιος 
χειρισμός τους εξασφαλίζει υψηλότερες επιδόσεις του οργανισμού και υψηλότερη 
ικανοποίηση των ανθρώπων (Μπουραντάς, 2005). 

Η ηγεσία στη σχολική μονάδα 
Η αναγκαιότητα της ηγετικής λειτουργίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς έχει 

επισημανθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Βεβαίως, οι γενικές αρχές της ηγεσίας και του 
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μάνατζμεντ δεν πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε όλα τα σχολεία, αφού κάθε μονάδα 
έχει ιδιαιτερότητες, διαφορετικές ανάγκες και προβλήματα (Παπασταμάτης, 2008).  

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των ελληνικών σχολείων, η πολύπλοκη νομοθεσία, το 
δύσκαμπτο συγκεντρωτικό σύστημα και ο επιτακτικός χαρακτήρας των καθημερινών 
προβλημάτων δεν αφήνουν περιθώρια στον διευθυντή να αναπτύξει το εκπαιδευτικό έργο που 
τυχόν έχει οραματιστεί και μένει προσηλωμένος στην πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της 
κεντρικής ηγεσίας (Ιορδανίδης, 2002). Με βάση τα ανωτέρω, το μοντέλο ηγεσίας —σύμφωνα 
με την τυπολογία του Πασιαρδή (2004)— που μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα στις 
περισσότερες σχολικές μονάδες είναι η μετασχηματιστική ηγεσία. 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης προωθεί την καινοτομία, η ανάγκη ανάπτυξης της οποίας 
κρίνεται επιτακτική, αφού η σχολική πραγματικότητα σήμερα παρουσιάζει έντονα φαινόμενα 
τυποποίησης και ρουτίνας (Μαυρογιώργος, 2007). Ο διευθυντής, λοιπόν, οφείλει να 
καινοτομεί, να τολμά και να υπερβαίνει την «πεπατημένη», γνωρίζοντας βαθιά την έννοια της 
αλλαγής, των ανθρώπινων κινήτρων, του περιβάλλοντος του σχολείου και έχοντας, βέβαια, τη 
διάθεση να βρεθεί αντιμέτωπος με συμφέροντα, προκαταλήψεις, αρνητικές στάσεις και 
δυσάρεστα συναισθήματα (Pak, 2008). Η εκπαιδευτική καινοτομία αφορά στην αλλαγή αρχών 
και πεποιθήσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων και στη χρήση νέων διδακτικών 
μέσων (Fullan, 1991). Για παράδειγμα, ο διευθυντής μπορεί να προτρέψει τους διδάσκοντες να 
αναθέσουν σχέδια εργασίας στους μαθητές, να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για θέματα που 
απασχολούν την τοπική κοινωνία (όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος) ή τη διενέργεια 
ομαδικών δράσεων καθαρισμού της περιοχής (Μπάκας, 2006). Εξάλλου, ο Κεχαγιάς (2006) 
αναφέρει ότι ο διευθυντής μπορεί να βοηθήσει τη νέα δράση, αρκεί να είναι σε γνώση της 
υπηρεσίας και του συλλόγου διδασκόντων, να μην παραβιάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα, να 
αποτυπώνει την προσπάθεια βελτίωσης της παρεχόμενης γνώσης ή της υπάρχουσας 
κατάστασης και να είναι ανοιχτός σε καλοπροαίρετη κριτική.  

Επίσης, οι αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες λόγω της μετανάστευσης, ενός 
φαινομένου διεθνούς, σύνθετου και πολυπαραγοντικού που διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια, 
πιέζουν για αλλαγή στις εκπαιδευτικές μονάδες. Χαρακτηριστικά, μόνο μέσα στο 2019, στην 
Ελλάδα εκτιμάται πως ήρθαν περίπου 68.000 πρόσφυγες, ενώ για το 2020 αναμένεται να 
ξεπεράσουν τους 100.000 (DW, 2019). Αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την 
Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, είτε από οικονομικούς μετανάστες είτε από πρόσφυγες 
εμπόλεμων περιοχών, καθιστά επιτακτική την προσπάθεια ένταξής τους στο κοινωνικό 
σύνολο. Μια ένταξη, που πρέπει να διαχειριστεί με εύστοχες παρεμβάσεις και καταλλήλους 
χειρισμούς ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, βοηθώντας στην εξοικείωσή τους με στάσεις, 
συμπεριφορές και ανταλλαγές με τους πολίτες των χωρών υποδοχής.  

Ας μην ξεχνάμε και τη θανατηφόρα πανδημία που βιώνουμε παγκοσμίως τα τελευταία δύο 
χρόνια. Πέραν των θανάτων, δημιουργείται οικονομική ύφεση αλλά και αλλαγή στην 
καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
ως ανοικτά συστήματα, οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τα ηθικά διλήμματα 
που πιθανόν ανακύπτουν και να γίνουν δυναμικοί φορείς αλλαγών (Μπελαδάκης, 2010). Ο 
διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, καλείται να μετατρέψει τη διδασκαλία από 
διά ζώσης σε εξ αποστάσεως, αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά σε καιρό πανδημίας, 
εξασφαλίζει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να αποκλείει ευπαθείς ομάδες 
(Λαζαράκου, 2018). 

Ένα ακόμη στοιχείο που προσδιορίζει τον μετασχηματιστικό ηγέτη είναι η δημιουργία 
οράματος —που συνήθως είναι ο μέγιστος βαθμός απόδοσης και αποτελεσματικότητας της 
μονάδας— και η συνεχής εργασία του προς την υλοποίησή του. Πρωτίστως, όμως, οφείλει με 
το παράδειγμα και την ενεργό συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις της σχολικής ζωής να 
προσπαθεί να αλλάξει τον οργανισμό ώστε να συμβαδίσει με το δικό του όραμα και όχι να 
βρίσκεται σε διαρκή πάλη με τα μέλη του οργανισμού. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει πρώτα 
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να εξασφαλίσει ότι το όραμά του είναι συμβατό με τις αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια να γίνει αποδεκτό σε όλες του τις εκφάνσεις από 
όλους τους συμμετέχοντες, με γνώμονα πάντα τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της τοπικής 
κοινωνίας (Bass, 1985). Ο προσδιορισμός των στόχων και η παροχή διανοητικής παρακίνησης 
και προτύπων για τις βέλτιστες πρακτικές και τις αξίες του οργανισμού θα επιφέρουν υψηλές 
επιδόσεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών (Leithwood, 1994). Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι ο διευθυντής-ηγέτης του σχολείου πρέπει να παροτρύνει τους καθηγητές να 
συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες και να εφαρμόζουν 
καινοτόμες διδακτικές μεθόδους ή μέσα, όπως είναι η χρήση των διαδραστικών πινάκων που 
θα αφυπνίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει αυτό τον τύπο ηγέτη είναι η επικοινωνιακή του 
δεινότητα, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και η αναπτυγμένη συναισθηματική 
νοημοσύνη (Κατσαρός, 2008). Ο όρος «υπηρέτης-ηγέτης», που εμφανίστηκε σε έρευνα των 
φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, αντικατοπτρίζει ιδανικά τις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τον διευθυντή του σχολείου (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 
2005). Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι η συχνή επικοινωνία και η ακούραστη συνεργασία, 
η καθοδήγηση των νεότερων εκπαιδευτικών ως προς τον προγραμματισμό και την εφαρμογή 
των κατάλληλων τεχνικών, η ανθρώπινη αντιμετώπιση των εργαζομένων, η συμπαράσταση 
στα προβλήματα και τις ανάγκες τους (Πασιαρδής, 2001), το γνήσιο ενδιαφέρον για τον τρόπο 
σκέψης τους, η αφιέρωση μη εργάσιμου χρόνου για συζήτηση και στήριξη των προσπαθειών 
τους, η διαχείριση των δικών του συναισθημάτων, ακόμα και η «αριστοτεχνική» χρήση του 
χιούμορ (Κατσαρός, 2008) οδηγούν στον σεβασμό, την έμπνευση, την επιρροή και των 
υποστήριξη των διδασκόντων. Έτσι, το θετικό κλίμα που θα κυριαρχεί θα ενισχύσει την 
«αυτοεικόνα» του σχολείου (Πασιαρδής, 2001). 

Επιπροσθέτως, η βαθιά κατανόηση της σχολικής κουλτούρας, των γεγονότων των 
ανεπίσημων οργανωσιακών συμπεριφορών καθώς και της προσωπικότητας των εμπλεκομένων 
συχνά δείχνει στον ηγέτη τον δρόμο της επίλυσης των συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη της 
κοινότητας. Η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων —είτε με συσκέψεις και συζήτηση με 
την ομάδα πριν από τη λήψη της απόφασης είτε με μεταβίβαση της εξουσίας λήψης της 
απόφασης στην ομάδα (Σαΐτης, 2005)— προκαλεί τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών και 
κατά συνέπεια αύξηση της παραγωγικότητάς τους και μείωση των πηγών συγκρούσεων. Ο 
διάλογος, η λογική συζήτηση, η προσεκτική ακρόαση και η κατανόηση των θέσεων του 
συλλόγου δηλώνουν το δημοκρατικό στιλ ηγεσίας (Everard & Morris, 1999), ιδιαίτερα όταν 
μέλη του συλλόγου είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, με ιδιαίτερα ισχυρές απόψεις 
και εμφανή καχυποψία προς τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια.  

Συμπερασματικά, ο διευθυντής-ηγέτης πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία και διαίσθηση 
στη διευθέτηση όλων των κρίσιμων ζητημάτων της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε 
να υιοθετεί το κατάλληλο στιλ ηγεσίας ανά περίπτωση. Εξάλλου, η αστάθεια, η αβεβαιότητα 
του περιβάλλοντος και η ρευστότητα των κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων απαιτούν μια 
ευπροσάρμοστη και ευέλικτη ηγεσία, προκειμένου το σχολείο να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες 
του κοινωνικού συνόλου. 

Κριτήρια και μέθοδοι επιλογής διευθυντικών στελεχών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα - Κριτική προσέγγιση 

Ο κεντρικός ρόλος του διευθυντή στην πρόοδο, την ανανέωση και τον μετασχηματισμό 
του σχολείου σε οργανισμό μάθησης (Ξωχέλλης, 1991) έχει επισημανθεί διεθνώς και 
διαχρονικά. Οι δεξιότητες ενός διευθυντικού στελέχους σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της 
σχετικής αυτονομίας που παρέχεται για άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια του 
συγκεντρωτικού ελληνικού μοντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης μπορούν να καταστήσουν τη 
σχολική μονάδα αποτελεσματική (Μαυρογιώργος, 2007). Τα κριτήρια, όμως, και οι μέθοδοι 
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επιλογής των διευθυντικών στελεχών είναι επαρκή ώστε να αναδείξουν τα πλέον ικανά και 
κατάλληλα άτομα που θα φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους; 

Η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4823/3-8-21) διακρίνει τα γενικά κριτήρια επιλογής των 
στελεχών σε τέσσερις κατηγορίες που αποτιμώνται με 100 αξιολογικές μονάδες: α) 
επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (28 μονάδες), β) διδακτική, 
συμβουλευτική -καθοδηγητική και διοικητική- υποστηρικτική εμπειρία (27 μονάδες) γ) 
αξιολόγηση (25 μονάδες), δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου (20 
μονάδες), όπως αποτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη. 

Το ισχύον σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων δέχεται την κριτική του 
εκπαιδευτικού κόσμου σχετικά με το κατά πόσον τα κριτήρια συντείνουν στην πρόβλεψη της 
επιτυχίας του υποψηφίου στα νέα του καθήκοντα. Πιστεύεται, λοιπόν, ότι εφαρμόζεται η «αρχή 
του Peter», κατά την οποία τα στελέχη προάγονται στο «επίπεδο της ανικανότητάς τους», αφού 
επικρατούν αναξιοκρατικά κριτήρια και κατεστημένες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανέλιξη 
όλων σχεδόν των υποψηφίων σε ανώτερες θέσεις, ανεξάρτητα από τον βαθμό πλήρωσης των 
απαιτούμενων προσόντων (Κατσαρός, 2008). Απόδειξη της ανωτέρω θέσης είναι η 
μοριοδότηση της διοικητικής πείρας από προηγούμενες θέσεις ευθύνης, χωρίς όμως να 
εξετάζεται αν η πλήρωση των θέσεων αυτών ήταν επιτυχής και είχε γίνει με αντικειμενικά 
κριτήρια. Αμφισβήτηση εγείρει, επίσης, και η μέθοδος της συνέντευξης, κυρίως λόγω του 
υποκειμενικού χαρακτήρα της και των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που συχνά 
υπεισέρχονται στη διαδικασία.  

Επομένως, η διαδικασία επιλογής των διοικητικών στελεχών πρέπει να βασίζεται σε 
κριτήρια ‒επιστημονικά και ποιοτικά‒ που θα εξασφαλίζουν ότι τα στελέχη διαθέτουν 
εξειδικευμένες γνώσεις και τα κατάλληλα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα βρίσκονται 
σε πλήρη αντιστοιχία με την περιγραφή και ανάλυση της θέσης εργασίας (Ανδρέου, 2001). 
Ακόμη, τόσο τα καθήκοντά τους όσο και ο τρόπος επιλογής τους πρέπει να είναι σταθερά και 
να μην αποτελούν αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης (Κουλουμπαρίτση, 2007). 

Μέχρι σήμερα βαρύτητα δινόταν στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και τη διδακτική 
εμπειρία, παρόλο που είναι παραδεκτό ότι αποτελεσματικό διοικητικό στέλεχος δεν είναι ούτε 
ο αρχαιότερος ούτε ο καλύτερος εκπαιδευτικός, αλλά το άτομο —έστω και νέο σε ηλικία— 
που διαθέτει τις γνώσεις και τις ικανότητες να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει πάσης 
φύσεως προβλήματα και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους 
(Σαΐτης, 2008). Σύμφωνα με τους Σαΐτη (2008) και Ζαβλανό (1998) τα ηγετικά στελέχη δεν 
φέρουν μόνο έμφυτα χαρακτηριστικά αλλά μπορεί να αναπτυχθούν. Αν η ηγεσία 
αντιμετωπιστεί ως μια διαρκής εξελικτική διαδικασία, ως μια διά βίου προσπάθεια βελτίωσης 
και εξέλιξης και αξιοποιώντας παράλληλα τις άτυπες μορφές ηγεσίας με τις συμμετοχικές 
μορφές οργάνωσης και διοίκησης, τότε θα δοθεί η ευκαιρία και στους νεότερους συναδέλφους 
να αναπτύξουν σταδιακά τις ηγετικές τους ικανότητες (Κατσαρός, 2008). 

Απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχούς επιλογής είναι η αναλυτική τεχνική περιγραφή 
της θέσης εργασίας, των αρμοδιοτήτων και των συνθηκών εργασίας (πρακτική που δεν 
εφαρμόζεται στη χώρα μας) ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της θέσης. Για 
παράδειγμα, τα σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών έχουν διαφορετικές ανάγκες και ελλείψεις από 
αυτά των αστικών κέντρων και η πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτεί μεγάλη ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα εντοπισμού αδυναμιών, ενεργητικότητα και 
εποικοδομητική συνεργασία με το εξωτερικό περιβάλλον.  

Στον αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης είναι σαφές ότι η γενική μόρφωση και το 
πτυχίο των καθηγητικών σχολών δεν επαρκούν. Βέβαια, οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 
τίτλοι μοριοδοτούνται, όμως δεν αποτιμώνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του διοικητικού 
έργου. Επομένως, θα πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενος ο τίτλος στη Διοίκηση. 
Πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να γίνουν η βάση για ουσιαστικότερη 
προετοιμασία των στελεχών, παρότι ο μεγάλος χρόνος παρακολούθησης και οι απαιτήσεις τους 
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γίνονται συχνά αποτρεπτικός παράγοντας (Κατσαρός, 2008). Κατά τους Everard & Morris 
(1999), και τα επιμορφωτικά σεμινάρια —όχι όμως με τη μορφή στείρων διαλέξεων αλλά με 
προσομοιώσεις των συνθηκών εργασίας, με παιχνίδια ρόλων, ανάλυση επιτυχημένων 
πρακτικών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων— ή και η 
ίδρυση αυτόνομης Σχολής Διοίκησης της Εκπαίδευσης συνδράμουν στην προσέγγιση των 
εξειδικευμένων γνώσεων και στην παροχή αποτελεσματικών κατευθύνσεων. Εντέλει, η 
εκπαίδευση των διευθυντών πρέπει να γίνεται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και 
να συνεχίζεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.  

Επιπρόσθετα, ως κριτήριο επιλογής διευθυντών ενδιαφέρον θα είχε και μια αξιολογική 
έκθεση από τους εκάστοτε υφισταμένους τους ή ακόμη και από τον σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση που θα αφορά στην καθημερινότητα του 
σχολείου. Μια σκέψη που μπορεί να αποβεί αποτελεσματική είναι και η δημιουργία ενός 
δελτίου αξιολόγησης που θα διερευνά τη δράση που σχεδιάστηκε ή υλοποιήθηκε το τελευταίο 
ακαδημαϊκό έτος σε σχέση τόσο με τα αποτελέσματα όσο και με τους στόχους (Κουτούζης, 
1999). Ακόμη, η ενεργοποίηση «της αρχής της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων» 
(Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, 2008) με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων 
της διοίκησης —ακόμα και σε επίπεδο σχολικής μονάδας— στο διαδίκτυο θα γνωστοποιούσε 
το έργο των διευθυντών και στους προϊσταμένους και στην τοπική κοινωνία και η εικόνα της 
δράσης του στελέχους θα ήταν εναργέστερη. Βέβαια, όλες οι αξιολογικές διαδικασίες θα πρέπει 
να στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση και όχι μόνο στην κριτική ή την αμφισβήτηση. 

Πτυχές της προσωπικότητας του αξιολογούμενου εκτιμώνται μέσω της προφορικής 
συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, που είναι και η μόνη μέθοδος που 
εφαρμόζεται προκειμένου να αναδειχτούν οι ηγετικές ικανότητες και η συναισθηματική 
σταθερότητα του υποψηφίου. Ωστόσο, τα θέματα που τίθενται περιορίζονται σε ζητήματα 
οργανωσιακά, διοικητικά και σε τακτικές αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων. 
Προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος η ψυχολογική κατάσταση των ατόμων, οι δεξιότητες της 
συναισθηματικής νοημοσύνης -αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, αυτοσυνείδηση- η 
καλοπροαίρετη διάθεση και η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, ωφέλιμο θα ήταν να 
ακολουθηθεί το παράδειγμα των επιχειρήσεων και να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια 
νοοτροπίας και προφίλ, με ερωτήσεις τύπου «τι», «πώς», «γιατί», τα οποία δίνουν μετρήσιμα 
αποτελέσματα και συνεπώς αντικειμενικότητα στη διαδικασία (Everard & Morris, 1999). 
Εξάλλου, πολλάκις έχει κατηγορηθεί η διαδικασία της συνέντευξης για διαβλητότητα, 
προώθηση «φίλων» των συνδικαλιστικών παρατάξεων και, εν πάση περιπτώσει, 
υποκειμενικότητα και αναξιοκρατία. 

Μια ακόμη σκέψη που συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια είναι η διενέργεια γραπτών 
εξετάσεων υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις 
θέσεις ευθύνης. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόταση, ωστόσο η επιτυχής έκβαση της 
συγκεκριμένης διαδικασίας κρίνεται αβέβαιη με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επειδή αφενός 
πρόκειται για μια χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία και αφετέρου στη χώρα μας δεν 
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή σε θέματα κατάρτισης εκπαιδευτικών διοικητικών στελεχών, 
αφού δεν λειτουργούν προγράμματα (και αν λειτουργούν, είναι βραχυχρόνια) τα οποία να 
προετοιμάζουν και να μετεκπαιδεύουν τους μελλοντικούς διευθυντές είτε σε θεωρητική είτε σε 
πρακτική βάση. 

Συμπεράσματα 
Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι κεφαλαιώδης για την αποτελεσματική 

λειτουργία της. Το πρόσωπο που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα καλός manager και χαρισματικός ηγέτης, με 
ισχυρή προσωπικότητα, εξειδικευμένες γνώσεις, μεγάλη επικοινωνιακή δεινότητα και 
πρωτίστως άτομο με αυτογνωσία ώστε να κάνει το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής πολιτικής 
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πραγματοποιήσιμο. Σε τελευταία ανάλυση, ο βαθμός επιτυχίας των στόχων του σχολείου 
εξαρτάται και από την ικανότητα στην επιλογή και τοποθέτηση των άξιων ατόμων στις 
διευθυντικές θέσεις των σχολικών οργανισμών, με άξονα την αξιοκρατία και την 
αντικειμενικότητα. Συμπερασματικά, όσο και αν η επιδίωξη της κεντρικής ηγεσίας είναι ένα 
ορθολογικό σύστημα οργάνωσης και διοίκησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη 
παιδεία των μαθητών και η επιθυμητή παραγωγικότητα του συστήματος χωρίς την ανάθεση 
του ρόλου της σχολικής διεύθυνσης στους κατάλληλους εκπαιδευτικούς. 
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Ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών 
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Msc Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
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Email: f.chaliamalias@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αποβλέπει στη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, για την εργασιακή τους ικανοποίηση αλλά και για τις περιπτώσεις που αισθάνονται 
ανασφαλείς και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή στην κατεύθυνση αυτή. Για την 
πραγματοποίησή της υιοθετήθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, 
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, με τη χρήση ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις 150 εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία του νομού Βοιωτίας. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζονται ιδιαίτερα θετικά για τη 
σημασία του ρόλου των διευθυντών στα σχολεία αλλά και για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος 
ως προϋπόθεση να αποφεύγονται καταστάσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας. Η 
διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το σημερινό ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται ο εκπαιδευτικός, καθιστά αναγκαία τη δημιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολυσύνθετου ρόλου του μέσα στο 
σχολείο. 

 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών, διευθυντής, επικοινωνία 

ABSTRACT 
The present assignment intends to research the primary school teachers’ opinions as 

concerns job satisfaction, as well as job insecurity and the role the headteacher plays in these. 
The quantitative research approach has been used for the purposes of the present research. To 
be more specific, the answers of 150 primary school teachers in the prefecture of Voiotia have 
been collected and analyzed with the use of a questionnaire. The analysis of the results shows 
that most teachers consider that the headteacher plays a constructive role in the school 
environment,as he/she contributes to the development of positive conditions under which 
feelings of anxiety are avoided. This finding, along with the competitive framework the present 
teachers are involved in, demand the development of appropriate conditions so that they can 
meet the expectations of their new complicated role in the school. 

 KEY WORDS: teachers’ job satisfaction, headteacher, communication 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας σε μια νέα μορφή, με τις ραγδαίες 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται στην εποχή μας, επέφερε σημαντικές 
αλλαγές και στο σχολικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις ενός πολυσύνθετου ρόλου, να φανεί αντάξιος στις αυξημένες απαιτήσεις των 
γονέων και της κοινωνίας και φυσικά στις προσδοκίες των μαθητών του. Επιχειρεί να 
επιτελέσει το έργο του μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που οι συνθήκες που 
διαμορφώνονται του εξασφαλίζουν την επαγγελματική του ικανοποίηση κατά την πραγμάτωση 
των στόχων του, χωρίς να λείπουν οι περιστάσεις όμως που δημιουργούν συχνά αίσθημα 
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ανασφάλειας. Η αξία μιας ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχολείου, 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και σε συνδυασμό με τις ενέργειες του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια να επιτύχουν οι εκπαιδευτικοί τα μέγιστα 
δυνατά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, μακριά από αντιδικίες και προβλήματα. Είναι 
σαφές ότι απαιτείται η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και 
αλληλεγγύης, θέτοντας από κοινού ξεκάθαρους στόχους. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 
σκοπός της έρευνας τέθηκε η μελέτη των απόψεων εκπαιδευτικών για το ρόλο του διευθυντή 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων που ευνοούν τη δημιουργία του αισθήματος της 
επαγγελματικής ικανοποίησης, αλλά και για την αξία της επικοινωνίας που μπορεί να 
αποτρέψει συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Το επαγγελματικό άγχος είναι ιδιαίτερα έντονο στη σημερινή εποχή, καθώς η οικονομική 
κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες στον 
εργασιακό χώρο, με κύριο χαρακτηριστικό την ανασφάλεια. Αποτελεί μια ακόμη αιτία 
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον που επιφέρουν ακόμη και νομικές αντιδικίες, γεγονός 
που καθιστά την ενημέρωση για θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας απαραίτητη. Η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος, με ποσοστό 55% (European 
Agency for Safety and Health at Work, 2009). Πολύ συχνά επικρατεί η άποψη, για το «εύκολο» 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με αναφορές στο μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπών και το 
περιορισμένο εργασιακό ωράριο. Φυσικά, όσοι συμμερίζονται τη συγκεκριμένη άποψη 
αγνοούν τα αποτελέσματα ερευνών που το κατατάσσουν στα τρία πιο στρεσογόνα 
επαγγέλματα παγκοσμίως (Johnson et al., 2005). O.E.C.D., 2013a. Travers & Cooper,1993). 
Διερευνώντας το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών οι Kyriacou και Sutcliffe (1977), το 
όρισαν ως ένα σύνολο δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων (λ.χ. θυμός, στενοχώρια, 
κατάθλιψη) που ενδέχεται να βιώνει ο εκπαιδευτικός εξαιτίας διαφόρων πτυχών του 
επαγγέλματός του και το αισθάνεται ως απειλή απέναντι στην αυτοεκτίμηση και την ευτυχία 
του. Έρευνες έδειξαν ότι περίπου το 1/3 των εκπαιδευτικών θεωρεί το επάγγελμά του 
εξαιρετικά στρεσογόνο (Jepson & Forrest,2006), ενώ σε σύγκριση με άλλους επαγγελματίες, 
οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους (Borg & Riding, 1991). Στη χώρα 
μας, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στρες σε ποσοστό 54% (E.A.S.H.W., 2009).  

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Εκπαίδευσης 
(E.T.U.C.E., 2008),οι βασικοί παράγοντες άγχους στην εκπαιδευτική κοινότητα 
είναι ο εργασιακός φόρτος, ο αυξημένος αριθμός ευθυνών, ο μεγάλος αριθμός 
μαθητών ανά τάξη, η κακή συμπεριφορά των μαθητών, η κακή σχέση με τη 
διεύθυνση, η έλλειψη οικονομικών πόρων κλπ. (Kyriacou, 2001. Λεονταρή, Κυρίδης 
& Γιαλαμάς, 1997). Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω και τη μη έγκαιρη τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών σε σχολεία, τη διδασκαλία των μαθημάτων β΄ ανάθεσης, την ανεπαρκή γνώση 
για τη διαχείριση κρίσεων, τη διδασκαλία μαθημάτων εκτός ειδικότητας, τις περιορισμένες 
δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης, την αξιολόγηση των μαθητών κ.ά. (Μούζουρα, 2005), 
διαπιστώνουμε πόσο πιθανή είναι η ένταση μεταξύ συναδέλφων αλλά και η ύπαρξη 
ανασφάλειας. Την ίδια στιγμή έρχονται να προστεθούν μια σειρά από προβλήματα στην 
ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου εκπαιδευτικού, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα 
μας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι δραστικές περικοπές των μισθών και των επιδομάτων, η 
ανεργία, η υπέρογκη αύξηση της φορολογίας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι μειωμένες 
παροχές υγείας και πρόνοιας, που κάνουν πιο δύσκολη την εξασφάλισης αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου (Kondilis et al., 2013).  

Όταν ο εκπαιδευτικός λοιπόν πέρα από το άγχος στο χώρο εργασίας του αντιμετωπίζει 
παρόμοια ζητήματα και στην ιδιωτική του ζωή, αναπόφευκτα επέρχεται η εξουθένωσή του και 
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είναι πιο πιθανή η δημιουργία προβληματικών καταστάσεων, για την αντιμετώπιση των οποίων 
απαιτείται η προσφυγή στη νομική οδό. Η εκπαίδευση αποτελεί τον τομέα που υπέστη τις 
βαρύτερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας αλλά και μεταξύ άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών (Ο.E.C.D., 2013a), καθώς οι αλλαγές στην εκπαίδευση υπήρξαν και 
συνεχίζουν να παραμένουν ραγδαίες και αιφνιδιαστικές. Σύμφωνα με έρευνα που 
πραγματοποίηση η E.T.U.C.E. (2013), για το διάστημα 2008 έως το 2012 οι κρατικές δαπάνες 
για την παιδεία περικόπηκαν κατά 20% και οι έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν περικοπές 
αποδοχών πιο μεγάλες από κάθε υπάλληλο στο δημόσιο, καθώς αυτές έφτασαν σε ποσοστό 
40%.  

 Ο Νόμος 4024/2011, με τον οποίο καθιερώθηκε το Ενιαίο Μισθολόγιο δημοσίων 
υπαλλήλων, ήταν αυτός που επέφερε σαρωτικές αλλαγές στην βαθμολογική και 
μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, με μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες για 
τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα από δέκα χρόνια προϋπηρεσίας. Συνυπολογίζοντας τους 
μηδενικούς διορισμούς των τελευταίων ετών, τις μαζικές συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
σχολικών μονάδων και τις υπερβολικά μεγάλες περικοπές στους μισθούς, στη λογική των 
ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών, υπήρξαν έντονες μεταβολές στο εργασιακό πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών και εν τέλει οδήγησαν σε εδραίωση της ανασφάλειας και του εργασιακού 
άγχους (European Agency for Safety and Health at Work 2009). 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο 
εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει το έργο του, να επιτύχει τους στόχους του αλλά και να 
συνυπάρξει με όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι μέθοδοι που 
επιλέγονται και εφαρμόζονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η όποια διαφωνία ή σύγκρουση 
εμφανίζεται, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το κλίμα στο σχολείο και προφανώς περιορίζει 
την εργασιακή ανασφάλεια, εφόσον είναι επιτυχημένες. 

Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης είναι του διευθυντή της σχολικής μονάδας και οφείλει 
να προσπαθήσει ώστε να μην διαταραχθεί το σχολικό κλίμα. Είναι σημαντικό στην παρούσα 
εργασία να διερευνηθεί η σημασία του ρόλου του διευθυντή στην αποφυγή αντιδικιών και την 
επίλυση όσων δημιουργηθούν, καθώς μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αιτία προβληματικών 
καταστάσεων που δυσχεραίνουν την πραγμάτωση των κοινών στόχων. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑΣ 
Το έργο των εκπαιδευτικών που επιτελείται καθημερινά στις σχολικές μονάδες είναι 

πολύμορφο και συμμετέχουν σε αυτό πρόσωπα με διάφορες προσλαμβάνουσες έτσι ώστε 
συχνά να δημιουργούνται προστριβές και δυσχέρειες. Το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα κατέστησε 
επιτακτική ανάγκη την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το νομοθετικό πλαίσιο στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Everard & Morris (1999), η σύγκρουση στη 
σχολική κοινότητα, είτε ως έννοια ειλικρινούς διάστασης απόψεων η οποία πηγάζει από την 
παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως γνήσια αντιπαράθεση συμφερόντων ή 
προσωπικοτήτων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής. Ο ρόλος του/της 
Διευθυντή/ντριας- ηγέτη είναι καθοριστικός στο να διευθετήσει και αξιοποιήσει θετικά τις 
συγκρουσιακές περιπτώσεις που αναδεικνύονται. Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα 
με το εδ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985, είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των 
εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου 
Διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση. Τα ειδικότερα καθήκοντα 
του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
(Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014, ΦΕΚ αρ.2648 τ.Β΄/7-10-2014). 

Επομένως, για να επιτύχει τα προαναφερόμενα σκοπούμενα ο/η διευθυντής/ντρια του 
σχολείου πρέπει να είναι ο/η ίδιος/α αποτελεσματικός/ή, δηλαδή να διαθέτει κάποια 
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χαρακτηριστικά και ικανότητες, όπως επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα σύνθεσης, που 
να τον καθιστούν αποτελεσματικό στο έργο του/της (Παπαγεωργάκης, 2013). 

Με τα άρθρα 27 έως και 32 της υπουργικής απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 
ορίζεται ως υποχρέωση του Διευθυντή την ενημέρωση των υφισταμένων του 
αναφορικά με την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο της σχολικής 
μονάδας. Επιπλέον οφείλει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς τόσο 
για τις υποχρεώσεις τους, όσο και για τα δικαιώματα τους. Μία ακόμη υποχρέωση 
του είναι η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για την ισχύουσα κάθε φορά 
εκπαιδευτική νομοθεσία και για τις εγκυκλίους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις στο έργο τους. Γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαιδευτική νομοθεσία προσδίδει μεγάλο 
βάρος στον διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού, όσο αφορά τη δυνατότητα να μεταδώσει 
τις απαραίτητες πληροφορίες και να ενημερώσει τα μέλη του σχολείου του σωστά. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο καλείται να συνάψει διαπροσωπικές σχέσεις, δημιουργώντας 
αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας, προάγοντας έτσι ένα δημοκρατικό σχολείο, το 
οποίο είναι ανοιχτό προς τη κοινωνία (Καψάλης, 2005).  

Άτομα που έχουν ικανότητες διαχείρισης σύγκρουσης μπορούν να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικές λύσεις όταν προκύπτουν προβληματικές καταστάσεις (Kunaviktikul et al., 
2000). Ακολούθως, η επιτυχία ενός οργανισμού και η βιωσιμότητά του, εξαρτάται από τον 
τρόπο που χειρίζεται η διοίκηση αυτές τις συγκρούσεις και θα πρέπει οι οργανισμοί να 
επενδύουν σε άτομα που έχουν τις ικανότητες διαχείρισης διενέξεων (Oudeh, 1999). Αν οι 
προϊστάμενοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα προβλήματα των υφισταμένων τους, στη 
συνέχεια δε θα είναι και ικανοί να τους βοηθήσουν (Hayes, 2002). Σε κάθε περίπτωση όμως 
είναι σαφές ότι προϊστάμενος οφείλει να κατανοεί το πρόβλημα καλύτερα από τους 
εμπλεκόμενους και να μπορεί να τους βοηθήσει, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντάς τους, 
γνωρίζοντας σε βάθος όσα η νομοθεσία προβλέπει για κάθε περίσταση. Οι εμπλεκόμενοι από 
την πλευρά τους, όταν η επίκληση της νομοθεσίας γίνεται απαραίτητη, περιμένουν και 
προσδοκούν από τον προϊστάμενό τους να γνωρίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 
συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν (Τέκος, 2009). 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Σε κάθε οργανισμό, οι σχέσεις μεταξύ των μελών του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην προσπάθεια αποτελεσματικής διοίκησης και στη συχνότητα εμφάνισης συγκρουσιακών 
καταστάσεων, πολλές από τις οποίες οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην αναζήτηση του 
νομοθετικού πλαισίου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις και κατ’ επέκταση η επικοινωνία αποκτά το 
ρόλο βασικής παραμέτρου για την ομαλή συνύπαρξη των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 
τους, άρα και στο σχολείο, με απώτερο στόχο την μέγιστη αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών 
αλλά και του οργανισμού που υπηρετούν. Η επικοινωνία λοιπόν, είναι ένα σύνθετο ανθρώπινο 
φαινόμενο, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα στις ανθρώπινες σχέσεις και αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη σύναψη είτε καλών, είτε κακών σχέσεων. Πρόκειται για ένα 
ψυχικό φαινόμενο, εφόσον αφορά τον άνθρωπο (Μπακιρτζής, 2004,σ.23). Σύμφωνα με τον 
Γιαννουλέα (1998), η επικοινωνία είναι «η διαδικασία δημιουργίας, ανταλλαγής, ερμηνείας και 
αξιολόγησης – αξιοποίησης συμβόλων, σημάτων, πληροφοριών και μηνυμάτων» (Πάνου, 
2009,σ.28).  

Όταν υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού 
οργανισμού συχνά παρατηρούνται εντάσεις, πολλές από τις οποίες παίρνουν το δρόμο της 
δικαιοσύνης. Είναι σαφές πως η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, που συζητούν και 
εκφράζουν τις απόψεις τους, ακόμη και αν δεν συμφωνούν, γίνεται επικοινωνώντας, με 
αιτιολόγηση και επιχειρήματα. Η ανθρώπινη επικοινωνιακή σχέση είναι πολύπλευρη και 
σίγουρα προκύπτουν, ανάλογα με τη μέθοδο και τα μέσα, διάφορες μορφές επικοινωνίας. Είναι 
σημαντικό βέβαια το πλαίσιο στο οποίο επικοινωνούν οι εμπλεκόμενοι, να είναι ευνοϊκό, ο 
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πομπός και ο δέκτης να έχουν θετική άποψη και να αλληλεπιδρούν, εκφράζοντας με ειλικρίνεια 
και σαφήνεια τις σκέψεις τους (Αγγελάκου, 2011). Όταν η επικοινωνία δεν έχει αυτά τα 
χαρακτηριστικά, η αποφυγή ή έστω η άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση μπορεί να 
επιτευχθεί ευκολότερα αν οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο σχολικό κλίμα 
και διαθέτουν βαθιά γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τον βαθμό της εργασιακής τους ικανοποίησης αλλά και το ρόλο του διευθυντή 
στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, καθότι, εκτός του γεγονότος ότι 
δεν απαντώνται σχετικές έρευνες στο ελληνικό πλαίσιο σε μεγάλο αριθμό, επιπλέον είναι πολύ 
σημαντικό να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στο μέτρο, βέβαια, του δυνατού. Η 
προσπάθεια διακρίβωσης των περιστάσεων, κατά τις οποίες αισθάνεται ικανοποίηση ή 
ανασφάλεια στον εργασιακό χώρο ο εκπαιδευτικός, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στην παρούσα έρευνα, η επιλογή της μεθοδολογίας έγινε σύμφωνα με τα ερωτήματα και 

τους στόχους που τέθηκαν. Ουσιαστικά, επιχειρείται να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την εργασιακή ικανοποίηση αλλά και για τις περιπτώσεις που αισθάνονται 
ανασφαλείς και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή στην κατεύθυνση αυτή. 
Επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος με σκοπό να υπάρξει γενίκευση συμπερασμάτων, 
με ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και μπορεί να 
απαντηθεί άμεσα, γρήγορα και ανώνυμα.  

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, είναι κατασκευασμένες 

σύμφωνα με την πεντάβαθμη ισοδιαστημική κλίμακα Likert με διαβαθμίσεις από 1 έως 5 όπου 
(1) Σχεδόν Καθόλου, (2) Σε μικρό βαθμό, (3) Σε μέτριο βαθμό, (4) Σε μεγάλο βαθμό, (5) Σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Οι κλίμακες Likert ενδείκνυνται για τη μέτρηση των στάσεων, και ζητούν 
από τους ερωτώμενους να καθορίσουν το μέγεθος διαφωνίας ή συμφωνίας σε μια σειρά από 
απαντήσεις (Bell, 1997:208). 

Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις αιτίες που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην αίσθηση 
εργασιακής ικανοποίησης ή ανασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται να καταγραφεί πόσο 
ασφαλείς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί στο εργασιακό τους περιβάλλον αλλά και πόσο σημαντικό 
ρόλο παίζει το σχολικό κλίμα και οι ενέργειες του διευθυντή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η έρευνα διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2018 έως και τον Ιανουάριο 2019. Για τις ανάγκες 

της έρευνας δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική εκδοχή του συνολικού ερωτηματολογίου 
(δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις διερεύνησης των ερευνητικών προβληματισμών) με τη 
βοήθεια ενός survey template του Google form, προκειμένου για τη διευκόλυνση της 
συγκέντρωσης του δείγματος. Μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου οι εκπαιδευτικοί είχαν 
πλήρη πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο (στην ηλεκτρονική του μορφή) καθώς και στις οδηγίες 
για την online συμπλήρωσή του. Η διαδικτυακή συλλογή δεδομένων προκρίθηκε της 
συμβατικής καθώς τα πλεονεκτήματά της στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκαν ότι ήταν 
συντριπτικά περισσότερα από τα μειονεκτήματα που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία 
(Metha & Sivadas, 1995; Medlin, Subroto & Theong, 2005; Van Selm & Janovski, 2006).  

ΔΕΙΓΜΑ 
Το δείγμα απετέλεσαν 150 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος οι περισσότερες ήταν γυναίκες (ποσοστό 71,3%) ενώ οι 
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ηλικίες σε μεγαλύτερο ποσοστό ήταν μεταξύ 31 και 40 ετών. Από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών οι 109 (72,7%) ήταν μόνιμοι, ενώ σε ποσοστό 40,0% ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι περισσότεροι είχαν αρκετά χρόνια εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία και δεν κατείχαν θέση ευθύνης. Τέλος, 57 εκπαιδευτικοί (38 %) δηλώνουν την 
πρόθεσή τους να διεκδικήσουν στο μέλλον θέση ευθύνης σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ 
μόλις 12 (8%) δεν το επιθυμούν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ιδιαίτερα θετικά εκφράζονται οι συμμετέχοντες, στη σημασία του ρόλου των διευθυντών 

στα σχολεία, για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος ως προϋπόθεση να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις ή αν δημιουργούνται να επιλύονται άμεσα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η 
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει πως με τη συγκεκριμένη άποψη συμφωνεί 
σε πολύ μεγάλο ή μεγάλο βαθμό (59,3% και 32% αντίστοιχα). Στην προσπάθεια για σωστή 
διοίκηση της σχολικής μονάδας, είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση του νομοθετικού πλαισίου 
και οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους, εκφράζονται θετικά στην άποψη 
αυτή. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων κάθε 
διευθυντή με τρόπο δίκαιο, σύννομο και αποτελεσματικό, επισημαίνουν ως ιδιαίτερα χρήσιμη 
τη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Τη θέση αυτή συμμερίζεται σχεδόν το σύνολο των 
εκπαιδευτικών, σε πολύ μεγάλο ή μεγάλο βαθμό (63,3% και 31,3% οι αντίστοιχες τιμές). 
Ανάλογη είναι η βαρύτητα που δίνεται και στο σύλλογο διδασκόντων, από τα μέλη του, σχετικά 
με την ενημέρωσή του σε θέματα νομοθεσίας, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
εκφράζονται και σε αυτή την ερώτηση θετικά. Ο ρόλος του διευθυντή στη δημιουργία 
κατάλληλου κλίματος στο σχολείο, ώστε να αποφεύγονται ή να επιλύονται άμεσα 
προβληματικές καταστάσεις, είναι καθοριστικός. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ένα ακόμη εύρημα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι 

ο διευθυντής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, 
τέτοιο που να αποφεύγονται ή να επιλύονται πιο εύκολα οι συγκρούσεις. Οι αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν μια πιο θετική στάση ως προς αυτό σε σχέση με τους μόνιμους 
συναδέλφους τους. Προφανώς και είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση του εκπαιδευτικού 
νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου από την πλευρά του 
διευθυντή. Τέλος, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι κάθε σύλλογος διδασκόντων στην προσπάθεια 
για μια επιτυχημένη λειτουργία, χρειάζεται να διαθέτουν τα μέλη του βαθιά γνώση, όλων 
εκείνων που προβλέπει η νομοθεσία για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ειδικά ως προς αυτό, είναι 
περισσότερο θετικοί οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση ευθύνης, ενώ αναφορικά με την 
προϋπηρεσία, εκφράζονται πιο θετικά εκείνοι που εργάζονται περισσότερο από 25 χρόνια.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η πραγματοποίηση, σε μελλοντικό χρόνο, έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο, με μεγαλύτερο 

δείγμα, σίγουρα θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί με 
περισσότερα εργαλεία έρευνας, όπως η συνέντευξη. Παράλληλα, θα μπορούσαν να 
καταγραφούν ακόμη περισσότερες από τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο. Χρήσιμη, επίσης, θα ήτανε και η 
ένταξη στο δείγμα, πέρα από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, πανεπιστημιακών, 
εκπροσώπων των υπηρεσιών της διοίκησης τόσο στο Υπουργείο όσο και στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης ώστε να διερευνηθούν ακόμη πιο αναλυτικά οι στάσεις και οι απόψεις γύρω από 
το συγκεκριμένο θέμα.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Σχολική Ηγεσία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε το φαινόμενο της σχολικής ηγεσίας. Στην αρχή γίνεται μια 

αποσαφήνιση των όρων «ηγεσία» και «διοίκηση» και στη συνέχεια παρουσιάζεται η αντίληψη του 
σχολείου ως ζωντανό σύστημα και ο σημαντικός ρόλος της ηγεσίας σε αυτό. Ακολουθεί η αναφορά 
στα θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και εξετάζεται η αποτελεσματική ηγεσία στο 
σχολείο. Έπειτα παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στην ηγεσία και τη διοίκηση στο σχολείο 
και εξετάζονται οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω 
στο θέμα αυτό και πιο συγκεκριμένα εάν ο ρόλος του διευθυντή πρέπει να είναι αυτός του 
μάνατζερ-διαχειριστή ή του μετασχηματιστικού ηγέτη ή ο συγκερασμός τους. Ολοκληρώνοντας την 
εργασία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο διευθυντής,-ντρια μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει 
ανάλογα με την περίσταση να μπορεί να υιοθετεί το ένα ή το άλλο δόγμα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ηγεσία, διαχειριστής-manager, μετασχηματιστικός ηγέτης 

ABSTACT 
In the present dissertation we are studying the phenomenon of educational leadership. At 

the beginning there is a clarification of the terms of “leadership” and “management” and 
afterwards there is a presentation of the perception of the school as an alive system and the 
significant role of leadership in it. Then there is a reference to the models of the educational 
leadership theory and a study of the effective educational leadership. Next there is a 
presentation of the differences between educational leadership and management and we study 
the attitudes and opinions of primary school teachers about it, specifically whether the 
headmaster’s role must be the one of the manager or the reforming leader or their combination. 
At the end we come to the conclusion that the headmaster of a school should act in the light of 
the situation by adopting the one or the other dogma. 

KEY WORDS: leadership, manager, reforming leader 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γεγονός ότι μέσα σε όλες σχεδόν τις ομάδες πάντα ξεχωρίζει ένα άτομο το οποίο 

διαθέτει ηγετικές ικανότητες, καταφέρνει και ασκεί επιρροή στα υπόλοιπα μέλη και χαίρει του 
σεβασμού τους. Όταν βέβαια καταφέρνει αυτό το άτομο να συντονίζει την ομάδα έτσι ώστε να 
μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, τότε όλα της τα μέλη λαμβάνουν ικανοποίηση.  

ΟΡΙΣΜΟΙ 
«Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μιας μεγάλης, τυπικής ή 
άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και 
πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να 
υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη 
φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον.» (Μπουραντάς, 2005) 

«Ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, 
όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά· πιο απλά, ηγέτης είναι αυτός που 
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έχει την ικανότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει.» 
(Πασιαρδής 2004) 

Σύμφωνα με τους δύο παραπάνω ορισμούς της ηγεσίας θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε 
ότι η ηγεσία βασίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες: την επιρροή του ηγέτη, τους στόχους και την 
προθυμία των μελών της ομάδας για την επιδίωξη των στόχων. 

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΗΓΕΣΙΑ» ΚΑΙ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 
Οι όροι Διοίκηση και Ηγεσία συχνά συγχέονται, μιας και οι δύο χρησιμοποιούνται για να 

υποδείξουν τους τρόπους με τους οποίους μία ομάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της 
(Μαλαγκονιάρη, 2010). 

Η Διοίκηση για να επιτύχει τους στόχους της μπορεί να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους 
πόρους και μέσα και να ασκήσει επιρροή στα μέλη της, αντλώντας την από την τυπική εξουσία 
που πηγάζει από τη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα η Ηγεσία για να επιτύχει τους στόχους της 
ομάδας ασκεί επιρροή στα μέλη της εφαρμόζοντας βασικές αρχές επικοινωνίας, χωρίς να 
διαθέτει επίσημη εξουσία (Χατζόγλου, 2010). 

Οι διοικητές προσπαθούν να διατηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, ακολουθώντας τις 
τυπικές διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων, ενώ οι ηγέτες έχουν όραμα και τους 
ενδιαφέρει η ουσία (Παυλάκη, 2009). 

Οι διοικητές επιβάλλουν τη νόμιμη εξουσία που κατέχουν στους υφισταμένους τους χωρίς 
αυτοί να διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου της και έτσι να πρέπει να αποδέχονται την ιεραρχική 
κλίμακα και την κατωτερότητά τους που απορρέει από αυτήν. Αντίθετα οι ηγέτες ασκούν 
εξουσία που τα μέλη της ομάδας τούς έχουν παραχωρήσει εθελοντικά και για όσο χρονικό 
διάστημα εμπιστεύονται τις ικανότητές τους, διατηρώντας το πλεονέκτημα να τους τη 
στερήσουν (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισε να διαμορφώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες η 

αντίληψη του σχολείου ως ζωντανό σύστημα, έπειτα από έρευνες που έγιναν στο χώρο της 
εκπαίδευσης για την εφαρμογή της θεωρίας της οργανωσιακής μάθησης. Σύμφωνα με αυτή, το 
σχολείο ως ένας οργανισμός (μάθησης) πρέπει να είναι ευέλικτος και να ανταποκρίνεται με 
επιτυχία στις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον ώστε να καταφέρει να επιβιώσει. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεωρείται αναγκαία η μεταμόρφωση του σχολείου σε 
κοινότητα μάθησης και δημιουργίας, όπως αναγκαία θωρείται και η διαρκής στόχευσή του 
στην πρόοδο και τη βελτίωσή του ως οργανισμός. Αυτό από τη μία απαιτεί χρόνο και εστίαση 
όχι τόσο στο αποτέλεσμα όσο στη διαδικασία και από την άλλη απαιτεί την υιοθέτηση 
πολλαπλών επιπέδων ηγεσίας στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (Senge, Cambron-McCabe, 
Lucas, & Smith, 2007). 

Κρίνεται, λοιπόν, πολύ σημαντικός ο ρόλος της ηγεσίας στο σχολείο, όπου ο ηγέτης 
καλείται να στηρίξει και να συντηρήσει το όραμα του σχολείου για συνεχή βελτίωση των 
οργανωσιακών αλλά και των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών (Kruze, Seashore-
Louis, & Bryk, 1995). 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  
Για την ηγεσία, η οποία αποτελεί ένα από τους πιο βασικούς κλάδους της διοικητικής 

επιστήμης, έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες. Το σύνολο αυτών των θεωριών μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί σε τρεις βασικές σχολές σκέψης (Ogunbawo, 2012): 

1. Προσωπική  
2. Μπιχεβιοριστική  
3. Περιστασιακή  
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Προσωπικές θεωρίες 
Οι θεωρίες αυτές δίνουν βαρύτητα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις 

ικανότητες ενός αποτελεσματικού ηγέτη όπως: νοημοσύνη, ηθικές αξίες, συναισθηματική 
νοημοσύνη, κίνητρα για εξουσία, αυτοπεποίθηση, ελκυστικότητα, ομιλητικότητα (Κοκκινάκη, 
2006). 

Σύμφωνα με τις προσωπικές θεωρίες διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα στερεότυπα για το 
πώς συμπεριφέρονται οι ηγέτες. Οι επιτυχημένοι ηγέτες, λοιπόν, θεωρείται ότι είναι πιο 
εξωστρεφείς, διαθέτουν δυναμισμό και μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι αρκετά ισχυρογνώμονες 
κ.τ.λ.  

Άξια αναφοράς είναι η ταξινόμηση του Stogdill σύμφωνα με την οποία τα χαρακτηριστικά 
του ηγέτη διακρίνονται σε 6 κατηγορίες. Σωματικά χαρακτηριστικά, κοινωνικό υπόβαθρο, 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά ευφυΐας, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 
τα καθήκοντα, κοινωνικά χαρακτηριστικά (Stogdill, 1948). 

Οι έρευνες, όμως , δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη θεώρηση μιας και τα αποτελέσματά τους δε 
δείχνουν να σχετίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με την αποτελεσματική ηγεσία.  

Μπιχεβιοριστικές θεωρίες 
Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά ενός ηγέτη είναι αυτή που τον ξεχωρίζει 

ως πιο αποτελεσματικό από κάποιον άλλον. 
Οι μπιχεβιοριστικές θεωρίες (θεωρίες της συμπεριφοράς) προσεγγίζουν το φαινόμενο της 

ηγεσίας μέσα από δύο διαστάσεις: 
 Τον προσανατολισμό του ηγέτη προς τους ανθρώπους, που δείχνει ενδιαφέρον για το 

πόσο ικανοποιημένοι είναι, το αν αισθάνονται δική τους την επιχείρηση, το αν οι 
ανάγκες τους καλύπτονται μέσα στον εργασιακό χώρο και τελευταία για όλα όσα 
σχετίζονται με την εργασία. 

 Τον προσανατολισμό προς την εργασία, που εστιάζει στη διαδικασία της εργασίας, 
στην τυπική άσκηση των καθηκόντων, στη διαδικασία της οργάνωσης και της 
διεκπεραίωσής της ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν. 

Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, τις θεωρίες η ηγετική ικανότητα είναι μια επίκτητη, πολύπλοκη 
και «κοινωνικά καλλιεργήσιμη» λειτουργία που μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα με πολλούς τρόπους και ανάλογα τις περιστάσεις (Κουτούζης,1999). 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τα πανεπιστήμια του Οχάιο (Ηοuse κ.ά., 2004) και 
του Μίσιγκαν (Lussier R.N & Αchua C.F, 2010) για τη συμπεριφορά του ηγέτη κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων οδηγεί σε ένα πιο αποτελεσματικό 
μοντέλο ηγεσίας. 

Περιστασιακές θεωρίες 
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι ένα στυλ ηγεσίας δεν μπορεί να λειτουργήσει με την 

ίδια επιτυχία σε όλες τις περιστάσεις. Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας εξαρτάται από δύο 
παράγοντες κάθε φορά: 

 Τις μεθόδους ηγεσίας που θα χρησιμοποιήσει ο ηγέτης  
 Το κατά πόσο οι περιστάσεις βοηθούν τον ηγέτη να ασκήσει επιρροή στα μέλη της 

ομάδας του 
Μια πολύ σημαντική ενδεχομενική (περιστασιακή) θεωρία είναι αυτή του Fiedler που 

υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του ηγέτη προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση της 
προσωπικότητάς του με τις καταστάσεις που επικρατούν στο ευρύτερο περιβάλλον. Η έρευνά 
του εστιάζει στην αξιολόγηση των κινήτρων του ηγέτη και του πόσο κατάλληλη ή ευνοϊκή 
είναι η συγκυρία για την εκπλήρωση των σκοπών του ηγέτη (Ζαβλανός, 2002). 

Νέες προσεγγίσεις 
Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες λαμβάνουν 

υπ’όψιν τους τη δυναμική των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ηγέτη και των υφισταμένων του 
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(Hogg and Vaughan, 2011). Από αυτές ξεχωρίζουν οι θεωρίες για τη συναλλακτική και τη 
μετασχηματιστική ηγεσία. 

Η συναλλακτική ηγεσία, όπως δηλώνει και όρος της, είναι μια διαδικασία αμοιβαίας 
συναλλαγής του ηγέτη με τα μέλη της ομάδας του. Ο ηγέτης καθοδηγεί και παρακινεί τα μέλη 
της ομάδας προς την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων. Όταν οι στόχοι της ομάδας 
επιτυγχάνονται, ακολουθεί αναγνώριση και αμοιβή, όταν όμως δεν επιτυγχάνονται, 
ακολουθούν κάποιες συνέπειες (Hogg and Vaughan, 2011). Βασίζεται, λοιπόν, η συναλλακτική 
ηγεσία σε ένα είδος εξωτερικών ως επί των πλείστων κινήτρων. 

Στη μετασχηματιστική ηγεσία ο ηγέτης προσπαθεί να εμπνεύσει τα μέλη της ομάδας του 
ώστε να ενστερνισθούν το ίδιο όραμα και να θέσουν στόχους, οι οποίοι να ξεπερνούν το 
ατομικό συμφέρον και να επικεντρώνονται στο κοινό καλό. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης 
δείχνει εμπιστοσύνη στα μέλη της ομάδας του, τους βοηθάει να αναπτυχθούν, αξιοποιεί τις 
ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός και όλα αυτά πάντα μέσα σε ένα κλίμα 
ομαδοσυνεργατικότητας (Bass, 1985). 

Στη μετασχηματιστική εξουσία διακρίνονται τρία βασικά χαρακτηριστικά (Bass, οπ. αναφ. 
στους Hogg and Vaughan, 2011, σελ. 328): 

 Το χάρισμα: η ικανότητα του ηγέτη να δημιουργεί το κίνητρο 
 Η εξατομικευμένη προσέγγιση: η ικανότητα του ηγέτη να εντοπίζει τις ιδιαίτερες 

ικανότητες και ανάγκες των μελών του 
 Η διανοητική διέγερση: η ικανότητα του ηγέτη να κινητοποιεί τα μέλη να σκεφτούν με 

διαφορετικούς τρόπους 

Μορφές (στυλ) ηγεσίας 
Οι ηγέτες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους να ασκήσουν εξουσία και να 

κινητοποιήσουν τα μέλη της ομάδας τους. Η αποτελεσματικότητα ενός ηγετικού στυλ 
καθορίζεται από την προσωπικότητα του ηγέτη και από τις συνθήκες (Μαλαγκονιάρη, 2010). 

Η πιο γνωστή ταξινόμηση είναι των Lippitt and White (1943) η οποία αναγνωρίζει τρία 
στυλ ηγεσίας: 

1. Το αυταρχικό, στο οποίο ο ηγέτης παίρνει μόνος του τις αποφάσεις, είναι απόμακρος, 
δίνει διαταγές, δεν εξηγεί το σκεπτικό του και χρησιμοποιεί το φόβο ως κίνητρο για την 
απόδοση των μελών του (Eagly and Johanessen Schmidt, 2001). 

2. Το δημοκρατικό, στο οποίο ο ηγέτης τάσσεται υπέρ των συμμετοχικών διαδικασιών, 
ενθαρρύνει τη συζήτηση με τα μέλη πριν τη λήψη των αποφάσεων. 

3. Το χαλαρό ή εξουσιοδοτικό, στο οποίο ο ηγέτης ουσιαστικά παραχωρεί όλη την εξουσία 
στα μέλη της ομάδας του, παρεμβαίνει ελάχιστα παρέχοντας πληροφορίες κι επιτρέπει 
στην ομάδα να διαγράψει μόνη της την πορεία της (Κοκκινάκη, 2006). 

Σύμφωνα με τους Coleman, Boyatzis, and McKee, (2004) τα στυλ ηγεσίας είναι τα 
ακόλουθα έξι: 

1. Οραματιστής (visionary): είναι ικανός να εμπνεύσει στην ομάδα του ένα νέο όραμα. Η 
ηγεσία του βασίζεται στις έννοιες της ενσυναίσθησης και της διαφάνειας. 

2. Ανθρωπιστικός (affiliative): εστιάζει στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών 
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις συναισθηματικές 
ανάγκες των μελών και χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση. 

3. Δημοκρατικός (democratic): διαχειρίζεται τις συγκρούσεις και προωθεί τη συνεργασία 
και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον και στρέφεται 
προς τη βάση για ιδέες, όταν δεν ξέρει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει. 

4. Συμβουλευτικός (coaching): δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών 
της ομάδας του, αναγνωρίζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και διαθέτει 
ενσυναίσθηση. 

5. Καταπιεστικός (commanding): περιμένει από τα μέλη της ομάδας του να τον υπακούν, 
χωρίς να δίνει εξηγήσεις και δε διαθέτει ενσυναίσθηση. Ο ίδιος βασίζεται στην 
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επίτευξη, την επιρροή και την πρωτοβουλία για να λειτουργήσει. Μπορεί να είναι 
αποτελεσματικός σε περιόδους κρίσεων. 

6. Καθοδηγητικός (pace-setting): έχει εμμονή με την απόδοση και δε διαθέτει 
ενσυναίσθηση, γι’ αυτό δεν κατανοεί τις δυσκολίες των άλλων μελών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Οι σχολικές μονάδες είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη των στόχων που θέτει το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Το αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και 
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, χωρίς να υποτιμάται και η επίδραση άλλων 
παραγόντων (Πασιαρδής και Πασιαρδή, 2000). Οι μαθησιακές διαδικασίες, όπως η βελτίωση 
της επίδοσης των μαθητών, οι συναδελφικές και εργασιακές σχέσεις, τα καθήκοντα διοικητικής 
φύσης (Γερασίμου, 2008) και όλα αυτά μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με 
εκρηκτικές αλλαγές στη δομή της κοινωνίας, στην οικονομία και στην ταχύτητα μετάδοσης της 
πληροφορίας, είναι οι λόγοι που υποδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού 
σχολικού ηγέτη. Ο ρόλος, λοιπόν, του σχολικού διευθυντή είναι πολυδιάστατος και απαιτεί την 
ύπαρξη πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο 
δύσκολο έργο του, αυτό της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (1995) τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποτελεσματικό 
τον σχολικό ηγέτη είναι: 

 Συνεργασία: μέσα στη σχολική μονάδα δραστηριοποιούνται πολλά και διαφορετικά 
άτομα με κοινό στόχο την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας και ο σχολικός 
ηγέτης πρέπει να προάγει τη μεταξύ τους συνεργασία. H έρευνα του Mulford (2003) 
επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία 
τους και έχουν θετικές αντιλήψεις για το σχολείο, όταν ο διευθυντής τους είναι 
συνεργατικός και υποστηρικτικός. 

 Επικοινωνία: η επικοινωνία του σχολικού ηγέτη θα πρέπει να αφορά το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, τους εκπαιδευόμενους και τους γονείς. Θα πρέπει να ενημερώνονται από 
αυτόν για τους στόχους του και για νέες μεθοδολογίες που αφορούν τη βελτίωση της 
απόδοσης των μαθητών και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκπαιδευτικών 
(Σαΐτης, 2005). 

 Προώθηση μαθησιακής διαδικασίας: ο σχολικός ηγέτης πρέπει να καθοδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς να υιοθετούν τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για να 
μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους στη γνωστική και κοινωνικό- 
συναισθηματική τους ανάπτυξη (Πασιαρδής, 2004). 

 Καινοτομία: είναι η ικανότητα του ηγέτη να δημιουργεί ένα όραμα και να μπορεί να το 
επικοινωνεί στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους ώστε να το ενστερνιστούν 
και να το υλοποιήσουν. Η ικανότητά του να χρησιμοποιεί πρωτοποριακές ιδέες και 
μεθόδους για να προωθεί το όραμά του, αυξάνει περισσότερο την αποδοτικότητα των 
άμεσα εμπλεκομένων (Fullan, 2003). 

 Διοικητικές δεξιότητες: η διοίκηση μιας σχολικής μονάδας είναι μια ικανότητα που 
καλλιεργείται μέσα από επαγγελματική κατάρτιση/ επιμόρφωση, εμπειρία ετών και 
περιέχει και στοιχεία προσωπικότητας του σχολικού ηγέτη. Ο σχολικός ηγέτης οφείλει, 
λοιπόν, να ενημερώνεται και επιμορφώνεται συνεχώς για να μπορεί να ανταποκρίνεται 
επιτυχώς στα καθήκοντά του και για να βελτιώνει την παραγωγικότητα της σχολικής 
μονάδας (Σαΐτης, 2005). 

Στο σχολείο, λοιπόν, σήμερα δημιουργούνται συνθήκες άσκησης ηγεσίας με τον διευθυντή 
να είναι κύριος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της 
σχολικής ζωής (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1985:11), εφόσον πρέπει να είναι ικανός να εμπνέει και να 
συντονίζει όλους τους συμμετέχοντες μέσα από ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε 
να μη χάνουν τον ενθουσιασμό, τη ζέση και την πρωτοβουλία για την ανάληψη καινοτόμων 
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δράσεων οι οποίες βοηθούν στην αλλαγή νοοτροπίας, πρακτικών, ρόλων και κλίματος της 
σχολικής κοινότητας (Σταύρου, 2019). 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ηγεσία δεν είναι απλώς η διοικητική ικανότητα αλλά 

περιλαμβάνει την κατεύθυνση προς το όραμα, την έμπνευση και την καθοδήγηση των 
εμπλεκομένων.  

Οι Bennis & Nanus (1985) αναφερόμενοι στη διαφορά μεταξύ διευθυντών και ηγετών, 
τονίζουν ότι οι πρώτοι «κάνουν τα πράγματα σωστά», ενώ οι δεύτεροι «κάνουν τα σωστά 
πράγματα». 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί δύο βασικά είδη μοντέλων εκπαιδευτικής 
ηγεσίας:  

a. Τα εκπαιδευτικά μοντέλα στα οποία οι διευθυντές είναι πάνω/κατά-πάνω στους 
εκπαιδευτικούς, είναι ρεαλιστικοί και εστιάζουν στο στόχο, είναι επιφυλακτικοί στις 
αλλαγές, σταθεροί, ανταμείβουν και δημιουργούν ζητήματα.  

b. Τα μετασχηματιστικά μοντέλα: αφοσίωση σε ένα ξεκάθαρο συμφωνημένο 
εκπαιδευτικό όραμα, κοινή λήψη αποφάσεων μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές 
διαδικασίες, ανάθεση «ηγετικών» αρμοδιοτήτων στο προσωπικό με σκοπό την αύξηση 
της υπευθυνότητάς του, ανοιχτά στις αλλαγές (Κυριατζάκου Κ., 2009). 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005) οι διαφορές ανάμεσα σε μάνατζερ (διευθυντή) και 
ηγέτη είναι αυτές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: 

Ο μάνατζερ Ο ηγέτης 

Διορίζεται Αναδεικνύεται 
Χρησιμοποιεί νόμιμη-«δοτή» εξουσία Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 
Δίνει εντολές, χρησιμοποιεί ανταμοιβές ή 
τιμωρίες και η παρακίνηση αναφέρεται σε 
ανάγκες κατώτερου επιπέδου 

Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει και η 
παρακίνηση αναφέρεται σε ανάγκες 
ανώτερου επιπέδου 

Επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα συστήματα 
και στη λογική 

Επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα 
συναισθήματα 

Ελέγχει Κερδίζει εμπιστοσύνη και αγάπη 
Κινείται σε προκαθορισμένα τυπικά πλαίσια Ανοίγει νέους ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια 
Ενδιαφέρεται για το «πώς» Ενδιαφέρεται για το «γιατί» 
Κάνει διαχείριση της παρούσας κατάστασης Προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές 
Αποδέχεται την πραγματικότητα Ερευνά την πραγματικότητα 
Δίνει έμφαση στο τώρα Δίνει έμφαση στο μέλλον 
Κάνει τα πράγματα σωστά Κάνει τα σωστά πράγματα 

Πίνακας 1: Διαφορές μάνατζερ και ηγέτη 

Ο διευθυντής-μάνατζερ είναι φορέας τυπικής ηγεσίας, διορισμένος από ανώτερο όργανο, 
ηγείται της ομάδας βασιζόμενος στη δύναμη που πηγάζει από τη θέση την οποία κατέχει και 
είναι επικεντρωμένος στην πιστή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών. Ο ηγέτης 
αναδεικνύεται από την ομάδα του, εμπνέει, πείθει και παρακινεί τα μέλη της, διευρύνει τους 
ορίζοντες του οργανισμού και εστιάζεται στο μέλλον του. Μπορεί να είναι φορέας τυπικής 
αλλά και άτυπης ηγεσίας και ασκεί προσωπική δύναμη- επιρροή στους άλλους (Κυριατζάκου 
Κ., 2009). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός: 
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Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στο θέμα της σχολικής ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα εάν ο 
ρόλος του διευθυντή πρέπει να είναι αυτός του μάνατζερ-διαχειριστή ή του μετασχηματιστικού 
ηγέτη ή ο συγκερασμός τους. 

Ερευνητικά ερωτήματα: 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 
1. Σε μια σχολική μονάδα ο ρόλος του διευθυντή,-τριας θα πρέπει, κατά την άποψη των 

εκπαιδευτικών, να είναι αυτός του διαχειριστή- manager ή του μετασχηματιστικού 
ηγέτη; 

2. Ποια άλλα χαρακτηριστικά πρέπει, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, να διαθέτει 
ένας επιτυχημένος διευθυντής-ντρια; 

3. Θα μπορούσαν, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, τα παραπάνω δύο στυλ ηγεσίας 
να συνδυαστούν; 

Μεθοδολογία έρευνας: 
Η μέθοδος η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για την παρούσα εργασία είναι η ποιοτική 

έρευνα μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις (Καδδά Αν. σημειώσεις) εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών. 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι περιγραφικές-δημογραφικές και μικτού τύπου 
ερωτήσεις. Συνδυάζουν, δηλαδή, χαρακτηριστικά ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. 
Όλες πάντως είναι ερωτήσεις γνώμης που έχουν ως σκοπό να διερευνήσουν τις στάσεις και τις 
απόψεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών πάνω στα θέματα της σχολικής ηγεσίας. 

Στη συνέχεια, αφού το υλικό των συνεντεύξεων συγκεντρώθηκε, έγινε η προετοιμασία του, 
ομαδοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα και τα δημογραφικά στοιχεία με στόχο 
την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Δομή ερωτήσεων ημιδομημένης συνέντευξης: 
Οι ερωτήσεις της συνέντευξης, που διατυπώθηκαν για τη διερεύνηση στάσεων και 

απόψεων των εκπαιδευτικών, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.  
Η πρώτη περιλαμβάνει ερωτήσεις συλλογής δημογραφικών στοιχείων, όπως: το φύλλο, 

την ηλικία την επαγγελματική ιδιότητα, τα έτη υπηρεσίας και τις σπουδές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Η δεύτερη περιλαμβάνει δεκατρείς ερωτήσεις από τις οποίες οι έντεκα είναι διπλής 
επιλογής και οι δύο τελευταίες είναι ανοιχτού τύπου, όπου οι ερωτώμενοι μπορούν να γράψουν 
τη γνώμη τους. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά: 
Στην έρευνα συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, δύο άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Ένας από αυτούς ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
56 και άνω, τρεις στην ηλικιακή ομάδα 46-55, μία στην ομάδα 36-45 και μία στην ομάδα 25-
35. Δύο από αυτούς είναι διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής, 
μία δασκάλα μόνιμα διορισμένη, μία δασκάλα αναπληρώτρια και μία εκπαιδευτικός Τμήματος 
Ένταξης. Τρεις από αυτούς έχουν προϋπηρεσία 26 έτη και πάνω, ένας 16-25, μία 6-15 και μία 
0-5. Δύο από αυτούς δεν έχουν άλλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις έχουν 
μεταπτυχιακό και μία έχει και διδακτορικό. 

Απόψεις εκπαιδευτικών για το αν ο/η διευθυντής/ντρια πρέπει: 
να διορίζονται ή να αναδεικνύονται μέσα από την ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου: 

πέντε εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 2ο και μία το 1ο. (Σχήμα 1) 
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Σχήμα1:Διορίζεται ή αναδεικνύεται 

να χρησιμοποιεί τη νόμιμη εξουσία που του έχει δοθεί από τη θέση του ή να χρησιμοποιεί 
την προσωπική του επιρροή: τρεις εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 1ο και τρεις το 2ο. (Σχήμα 2) 

 
Σχήμα 2: Νόμιμη εξουσία ή προσωπική επιρροή 

να δίνει εντολές και να χρησιμοποιεί ανταμοιβές ή να περνά όραμα, να εμπνέει και να 
πείθει: και οι έξι επέλεξαν το 2ο. (Σχήμα 3) 

 
Σχήμα 3: Εντολές ή όραμα 

να επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα συστήματα και στη λογική ή να επικεντρώνεται 
στους ανθρώπους και στα συναισθήματα: τρεις εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 1ο και τρεις το 2ο. 
(Σχήμα 4) 

 
Σχήμα 4: Λογική ή συναίσθημα 

να ελέγχει ή να κερδίζει εμπιστοσύνη και αγάπη: πέντε εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 2ο και 
μία το 1ο. (Σχήμα 5) 
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Σχήμα 5: Ελέγχει ή κερδίζει εμπιστοσύνη 

να κινείται σε προκαθορισμένα τυπικά πλαίσια ή να ανοίγει νέους ορίζοντες και να 
διευρύνει τα πλαίσια: και οι έξι επέλεξαν το 2ο. (Σχήμα 6) 

 
Σχήμα 6: Ελέγχει ή κερδίζει εμπιστοσύνη 

να ενδιαφέρεται για το «πώς» ή το «γιατί»: τέσσερις επέλεξαν το 1ο και δύο το 2ο. (Σχήμα 
7) 

 
Σχήμα 7: Πώς ή γιατί 

να κάνει διαχείριση της παρούσας κατάστασης ή να προκαλεί και να προβαίνει σε αλλαγές: 
και οι έξι επέλεξαν το 2ο. (Σχήμα 8) 

 
Σχήμα 8: Διαχείριση ή αλλαγές 

να αποδέχεται την πραγματικότητα ή να ερευνά την πραγματικότητα: και οι έξι επέλεξαν 
το 2ο. (Σχήμα 9) 
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Σχήμα 9: Αποδέχεται πραγματικότητα ή την ερευνά 

να δίνει έμφαση στο τώρα ή στο μέλλον: τέσσερις επέλεξαν το 2ο και δύο το 1ο. (Σχήμα 
10) 

 
Σχήμα 10: Έμφαση στο τώρα ή στο μέλλον 

να κάνει τα πράγματα σωστά ή να κάνει τα σωστά πράγματα: τρεις εκπαιδευτικοί επέλεξαν 
το 1ο και τρεις το 2ο. (Σχήμα 11) 

 
Σχήμα 11: Κάνει τα πράγματα σωστά ή κάνει τα σωστά πράγματα 

Απόψεις εκπαιδευτικών για άλλα χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι πρέπει να διαθέτει 
ένας επιτυχημένος διευθυντής-ντρια: οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν να διαθέτει 
ευελιξία, αποφασιστικότητα, ενσυναίσθηση, ειλικρίνεια, αίσθημα δικαίου, αξιοπιστία. Να 
είναι ηγέτης και να προστατεύει τους υφισταμένους του. Να είναι ικανός στη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού, να προάγει υγιείς συναδελφικές σχέσεις και να διασφαλίζει τη 
δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Να είναι προσιτός στους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου, συζητήσιμος, ανοιχτός σε οτιδήποτε νέο ή διαφορετικό του προταθεί και να έχει 
διάθεση να το επεξεργαστεί και να το εφαρμόσει, να ακούει τις απόψεις των συναδέλφων και 
να τις λαμβάνει υπ’όψιν του, όποτε θεωρεί πως αυτό είναι υπέρ του σχολείου. Να διαθέτει 
εργατικότητα, οργανωτικό πνεύμα, υπομονή και επιμονή, να μπορεί να διαχειριστεί τις 
ισορροπίες, να είναι παράγοντας συνοχής, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να διαθέτει επαρκεί 
παιδαγωγική κατάρτιση. Να είναι τολμηρός και καινοτόμος. 

Απόψεις εκπαιδευτικών για το ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά νομίζουν ότι θα 
μπορούσαν να συνδυαστούν: όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να 
συνδυαστούν όλα τα χαρακτηριστικά ανάλογα με την περίσταση. 

Διαπιστώσεις: 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν προτιμούν 

τον διευθυντή του σχολείου να περνά όραμα στους συναδέλφους του, να εμπνέει και να πείθει, 
να ανοίγει νέους ορίζοντες και να διευρύνει τα πλαίσια, να προβαίνει σε αλλαγές και να ερευνά 
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την πραγματικότητα. Σχεδόν όλοι προτιμούν ο διευθυντής να αναδεικνύεται μέσα από την 
ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου και να μπορεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη και την 
αγάπη τους. Οι περισσότεροι τον θέλουν να ενδιαφέρεται για το «πώς» και να είναι 
εστιασμένος στο μέλλον. Οι μισοί προτιμούν να χρησιμοποιεί τη νόμιμη εξουσία που του έχει 
δοθεί και οι άλλοι μισοί να χρησιμοποιεί την προσωπική του επιρροή. Οι μισοί πάλι προτιμούν 
να επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα συστήματα και στη λογική και οι άλλοι μισοί να 
επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα συναισθήματα. Οι μισοί να κάνει τα πράγματα 
σωστά και οι άλλοι μισοί να κάνει τα σωστά πράγματα. Όλοι όμως δήλωσαν ότι όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να συνδυαστούν ανάλογα με την περίσταση που έχει 
να διαχειριστεί κάθε φορά ο διευθυντής,-ντρια. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι ο διευθυντής-ντρια μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει 

ανάλογα με την περίσταση να μπορεί να υιοθετεί το ένα ή το άλλο δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι 
θα πρέπει να: 

 χρησιμοποιεί την προσωπική του επιρροή 
 ασχολείται με το όραμα του σχολικού οργανισμού 
 εμπνέει, πείθει και παρακινεί τους άλλους 
 ασχολείται με τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους 
 αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τα μοναδικά ταλέντα και τις ικανότητες του κάθε ατόμου 
 εμπνέει εμπιστοσύνη 
 διευρύνει τους ορίζοντες 
 ενδιαφέρεται για το «πώς»  
 ενδιαφέρεται για το «γιατί» 
 κάνει διαχείριση της παρούσας κατάστασης  
 προχωρά σε αλλαγές όπου και όταν χρειάζεται 
 ασχολείται με την εφαρμογή των αποφάσεων αλλά χωρίς εμμονή 
 ασχολείται με θέματα σωστής λειτουργίας του σχολείου 
 έχει την εποπτεία της κατάστασης 
 κάνει χρήση δοτής εξουσίας μόνο σε έκτακτες καταστάσεις που χρειάζονται άμεση 

αντιμετώπιση 
 δίνει εντολές μόνο σε έκτακτες καταστάσεις που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση 
 σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες και να τις τηρεί 
 προωθεί τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες  
 δίνει έμφαση στο τώρα  
 προετοιμάζει το μέλλον του σχολείου 
 κάνει τα πράγματα σωστά  
 κάνει τα σωστά πράγματα 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Απόψεις μαθητών/τριων για τη μετάβαση τους από το Δημοτικό 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα κομβικό 

σημείο στην προετοιμασία των εφήβων για την ομαλή ένταξή τους σε μια ανώτερη γνωστική 
βαθμίδα. Είναι μία σημαντική εμπειρία στη μαθητική ζωή και ανάλογα με τον τρόπο που τη 
βιώνει κάθε παιδί μπορεί να επιφέρει μια σειρά αρνητικών ή θετικών επιπτώσεων στην 
ψυχολογία του. Η εργασία αυτή αποτελεί μια άτυπη έρευνα και παρουσιάζει τις απόψεις 
μαθητών/τριών της Α’ τάξης ενός Γυμνασίου του Νομού Ημαθίας για το πώς βίωσαν τη μετάβαση 
τους κατά το σχολικό έτος 2019-2020 από το γνώριμο περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου στο 
άγνωστο και απαιτητικό περιβάλλον του Γυμνασίου, παράγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για το 
πόσο οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται για αυτήν, καθώς και για την ύπαρξη παραγόντων που 
καθιστούν τη μετάβαση μια δύσκολη διαδικασία. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετάβαση, Μαθητής, Δημοτικό Σχολείο 

ABSTRACT 
The transition from Primary to Secondary Education is a key point in preparing 

adolescents for their smooth integration into a higher cognitive level. It is an important 
experience in student life and depending on the way each child experiences it, it can have a 
number of negative or positive effects on their psychology. This project is an informal research 
and presents the views of students of the 1st grade of the 1st High School of the Prefecture of 
Imathia on how they experienced their transition during the school year 2019-2020 from the 
familiar environment of the Primary School to the unknown and demanding environment of the 
High School, producing useful conclusions about how well students prepare for it, as well as 
the existence of factors that make the transition a difficult process. 

KEY WORDS: Transition, Student, Primary School 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο άνθρωπος συνεχώς βρίσκεται σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, τόσο με το κοινωνικό 

σύνολο, όσο και με το περιβάλλον το οποίο ζει. Για να προσαρμοστεί κάθε φορά αναγκάζεται 
να προβεί σε αρκετές αλλαγές και να περνάει διάφορες φάσεις μετάβασης οι οποίες, απαιτούν 
ικανότητες προσαρμογής, προσωπικό αναπροσανατολισμό και αλλαγές των συνθηκών ζωής 
(Αλευριάδου κ.ά., 2008). Με έναν απλό ορισμό μπορούμε να οριοθετήσουμε τη μετάβαση ως 
το πέρασμα από μια γνωστή και δεδομένη κατάσταση σε μια άλλη άγνωστη. Οι Rous και 
Hallam (2006) αναφέρουν ότι η μετάβαση έχει οριστεί ως μια διαδικασία μετακίνησης ή 
αλλαγής από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο, ενώ η Αλευριάδου και οι συνεργάτες της (2008) 
αναφέρουν τη μετάβαση ως μια πολύπλοκη διαδικασία μετακίνησης ενός ατόμου από ένα 
οικείο σε ένα άλλο καινούριο περιβάλλον με δικούς τους κανόνες λειτουργίας, στους οποίους 
το άτομο πρέπει να προσαρμοστεί. Οι μεταβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή 
του ανθρώπου συμβαίνουν πολύ συχνά και πλαισιώνουν τις απαραίτητες φάσεις για την ανάπτυξη 
και εξέλιξή του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταβάσεων είναι η αλλαγή τόπου κατοικίας, 
η αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, η μετακίνηση σε μια ξένη χώρα, το πέρασμα από την 
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παιδική στην εφηβική ηλικία. Η Γουργιώτου (2014) υποστηρίζει πως ανάλογα με τον τρόπο 
που τις βιώνει και τις αντιμετωπίζει το κάθε άτομο, αποδίδει σε αυτές θετικά η αρνητικά 
χαρακτηριστικά. 

Εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές μεταβάσεις μπορούμε να πούμε ότι τέτοιες συμβαίνουν 
κατά τη μετακίνηση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
στη Δευτεροβάθμια, από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Τριτοβάθμια αλλά και από το 
σχολείο στην αγορά εργασίας. Οι Fabian και Dunlop (2007), θεωρούν την εκπαιδευτική 
μετάβαση ως μια διαδικασία αλλαγής περιβάλλοντος, και την προσαρμογή που υφίστανται τα 
παιδιά κατά τη μετακίνηση από τη μία φάση εκπαίδευσης στην άλλη. Σημαντικό είναι να 
αναφερθεί πως οι Βούλγαρης και Ματσαγγούρας (2007) καταγράφουν τους όρους transition 
και transfer από τη διεθνή βιβλιογραφία ως τη μετακίνηση μέσα στην ίδια βαθμίδα 
εκπαίδευσης, με την έννοια του προβιβασμού από μία τάξη στην επόμενη στο ίδιο σχολικό 
περιβάλλον (transition) και στη μετάβαση από μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη με 
ταυτόχρονη αλλαγή συνολικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (transfer). 

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί κομβικό σημείο για τους/τις 
μαθητές/τριες και δεν είναι μια ομαλή διαδικασία με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο 
(Μπότσας κ. ά., 2012). Η Δημητριάδου (2011) καταγράφει μια σειρά παραγόντων που 
καθιστούν δύσκολη αυτή τη μετάβαση, όπως, η μετακίνηση από το οικείο και άνετο 
περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου σε νέο και άγνωστο, η απομάκρυνση από τους φίλους και 
γνώριμους συμμαθητές/τριες, η έκθεση σε νέες προκλήσεις και δυσκολίες ως προς τα 
μαθήματα, τη διαχείριση χρόνου και φόρτου εργασίας. Επιπλέον, η επαφή με μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών διαφορετικών προσωπικοτήτων και τρόπων διδασκαλίας, η αύξηση των 
γνωστικών αντικειμένων και του διαφορετικού συστήματος αξιολόγησης, καθιστούν τη 
μετάβαση ούτε εύκολη αλλά ούτε και αυτονόητη. Όλα τα παραπάνω επιφέρουν μια σειρά 
αρνητικών επιπτώσεων σε μια σημαντική μερίδα μαθητών/τριών, όπως, την ύπαρξη των 
συναισθημάτων της ανησυχίας, της ανασφάλειας και του φόβου (Galton et al., 1999), άγχους, 
αγωνίας, λύπης αλλά και χαράς (Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2011), ενώ ο Κακαβούλης (1984) 
σε μια ερευνά του εντόπισε ψυχολογικές επιπτώσεις. Συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο της 
δυσκολίας της προσαρμογής στο περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο οδηγεί 
στην εμφάνιση μη σωστής συμπεριφοράς, που με τη σειρά της επιφέρει χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
κοινωνική απομόνωση, άρνηση, και χαμηλή σχολική επίδοση (Χατζηχρήστου κ. ά., 2011). Οι 
Jindal-Snape και Foggie (2008) αναφέρουν ότι η επιτυχία μιας μετάβασης από το Δημοτικό 
στο Γυμνάσιο εξαρτάται από παραμέτρους όπως η οικογένεια, τα σχολικά συστήματα, οι 
εκπαιδευτικοί, η προσωπικότητα των μαθητών/τριών και γενικά ολόκληρη η σχολική 
κοινότητα, ενώ ο Erdley (2007) υποστηρίζει πως οι μαθητές χρειάζεται να έχουν εκπαιδευτεί 
στο Δημοτικό Σχολείο, ώστε, κατά τη μετακίνηση τους στην επόμενη βαθμίδα να κατέχουν τα 
απαραίτητα εφόδια για να διαχειριστούν επαρκώς τις δυσκολίες, που θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν στο νέο σχολικό περιβάλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Οι μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι για να διατυπώσουν 

προσωπικές απόψεις για τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και κυρίως τους πρώτους μήνες προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον καθώς έχουν βιώσει 
πρόσφατες εμπειρίες. Η έρευνα υλοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 σε 55 
μαθητές/τριες της Α΄ ενός Γυμνασίου του Νομού Ημαθίας, οι οποίοι, προέρχονταν από πέντε 
διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία και αποτελούν το ερευνητικό δείγμα, καθώς σχηματίζουν μια 
ενδιαφέρουσα ομάδα διερεύνησης των αντιλήψεων για τη διαδικασία της μετάβασης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Ο σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι να καταγράψει και στη συνέχεια να 
διερευνήσει τις απόψεις των παιδιών για τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
αυτή της Δευτεροβάθμιας, στοχεύοντας να παράγει χρήσιμα συμπεράσματα για τους 
παράγοντες που καθιστούν τη μετάβαση μια δύσκολη διαδικασία. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας και στη συνέχεια την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, χωρίς κανένα προσωπικό 
δεδομένο, το οποίο περιλάμβανε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Φύλο. 
2. Είχατε επισκεφθεί το Γυμνάσιο της περιοχή σας για να γνωρίσετε τον χώρο του, όταν 
φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη; 
3. Ενημερωθήκατε για τη δομή του Γυμνασίου (τάξεις, μαθήματα, περιβάλλον, 
αξιολόγηση) όταν φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη; 
4. Σας δυσκόλεψε η διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο; 
5. Σας φάνηκε δύσκολη η εναλλαγή πολλών καθηγητών σε μια ημέρα στο Γυμνάσιο; 
6. Η χρήση της βαθμολογικής κλίμακας 1-20 στο Γυμνάσιο σας φάνηκε δυσνόητη; 
7.Δυσκολευτήκατε στη διαχείριση του χρόνου που απαιτείται καθημερινά για να 
ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις (διάβασμα, εργασίες, κλπ) του Γυμνασίου; 
8. Είχατε ανασφάλεια και άγχος κατά τις πρώτες ημέρες στο Γυμνάσιο; 
9. Δυσκολευτήκατε τους πρώτους τρεις μήνες να προσαρμοστείτε στο Γυμνάσιο; 
10. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο; 
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δομημένο καθώς αυτός είναι ο τύπος που 

εφαρμόζεται περισσότερο σε ποσοτικές έρευνες (Sandhusen, 2010). Περιλάμβανε ερωτήσεις 
με καθορισμένη σειρά, κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής με ένα σύνολο πιθανών 
απαντήσεων, με τις ερωτήσεις 1 και 2 να είναι διχοτομικές και να έχουν ως απαντήσεις τις 
τιμές «Αγόρι», «Κορίτσι» και «Ναι», «Όχι» αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες ήταν ερωτήσεις της 
κλίμακας Likert με τρεις τιμές απαντήσεων: «Καθόλου», «Λίγο», «Πολύ», καλύπτοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις βασικές πιθανές απαντήσεις των ερωτώμενων. Η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου έγινε με παρουσία του εκπαιδευτικού ώστε, να λυθούν τυχόν απορίες και 
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Στην συγκεκριμένη έρευνα τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

Ε1: Ήταν προετοιμασμένοι οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου για τη 
μετάβαση τους στο Γυμνάσιο; 

Ε2: Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες κατά τη μετάβαση από 
το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο; 

Ε3: Επηρεάστηκε η ψυχολογία των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης τους πρώτους μήνες στο 
Γυμνάσιο; 

Ε4: Πόσο εύκολη είναι η μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
Το ερευνητικό ερώτημα Ε1, διερευνήθηκε από τις ερωτήσεις 2 και 3 του ερωτηματολογίου, 

αντίστοιχα το ερευνητικό ερώτημα Ε2, από τις ερωτήσεις 4, 5, 6 και 7, ενώ το ερευνητικό 
ερώτημα Ε3 διερευνήθηκε από την 8η ερώτηση και τέλος το ερευνητικό ερώτημα Ε4 από τις 
ερωτήσεις 9 και 10 του ερωτηματολογίου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η ανάλυση τους, η καταγραφή και η 

κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το φύλο 
των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
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Φύλο Συχνότητα 

Αγόρι 31 

Κορίτσι 24 

Σύνολο 55 

Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων 

Η αξιολόγηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος Ε1 αποτυπώνεται στους πίνακες 2 και 
3 αντίστοιχα. Προήλθε από τις απαντήσεις των ερωτημάτων «2. Είχατε επισκεφθεί το 
Γυμνάσιο της περιοχή σας για να γνωρίσετε τον χώρο του, όταν φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη;» 
και «3 Ενημερωθήκατε για τη δομή του Γυμνασίου (τάξεις, μαθήματα, περιβάλλον, 
αξιολόγηση) όταν φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη;» του ερωτηματολογίου. 

Είχατε επισκεφθεί το Γυμνάσιο της περιοχή 
σας για να γνωρίσετε τον χώρο του, όταν 

φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη; 

Συχνότητ
α 

Ποσοστό % 

Ναι 42 76,36 

Όχι 13 23,64 

Σύνολο 55 100 

Πίνακας 2: Αποτύπωση απαντήσεων του δεύτερου ερωτήματος του ερωτηματολογίου 

Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα του δείγματος δηλαδή, 42 μαθητές/τριες επί του συνόλου 
των 55, ποσοστό 76,37%, κατά τη διάρκεια της φοίτησή τους στην τελευταία τάξη του 
Δημοτικού Σχολειού τους, είχαν επισκεφθεί το Γυμνάσιο στο οποίο θα συνέχιζαν τις σπουδές 
τους, ενώ αντίστοιχα μόνο 13 στους/στις 55 μαθητές/τριες, ποσοστό 23,64% δεν το είχαν 
επισκεφθεί. 

Ενημερωθήκατε για τη δομή του 
Γυμνασίου (τάξεις, μαθήματα, περιβάλλον, 

αξιολόγηση) όταν φοιτούσατε στην ΣΤ΄ τάξη; 

Συχνότη
τα 

Ποσοστό % 

Καθόλου 6 10,91 

Λίγο 18 32,72 

Πολύ 31 56,37 

Σύνολο 55 100 

Πίνακας 3: Αποτύπωση απαντήσεων του τρίτου ερωτήματος του ερωτηματολογίου 

Από τον πίνακα 3, διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα του δείγματος. 49 μαθητές/τριες, 
ποσοστό 89,1%, απάντησαν ότι είχε ενημερωθεί για τη δομή και τη λειτουργία του Γυμνασίου 
κατά τη φοίτηση τους στην ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου, είτε λίγο (ποσοστό 32,72%) είτε 
πολύ (56,38%), ενώ μόνο 6 μαθητές/τρίες, ποσοστό 10,91% απάντησαν ότι δεν είχαν 
ενημερωθεί. 

Η αξιολόγηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος Ε2, προέκυψε από τις ερωτήσεις: 
«4. Σας δυσκόλεψε η διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο;», «5. Σας 
φάνηκε δύσκολη η εναλλαγή πολλών καθηγητών σε μια ημέρα στο Γυμνάσιο;», «6. Η χρήση 
της βαθμολογικής κλίμακας 1-20 στο Γυμνάσιο σας φάνηκε δυσνόητη;», «7.Δυσκολευτήκατε 
στη διαχείριση του χρόνου που απαιτείται καθημερινά για να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις 
(διάβασμα, εργασίες, κλπ) του Γυμνασίου;» του ερωτηματολογίου και αποτυπώνεται στον 
πίνακα 4. 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Σύνολο 

Σας δυσκόλεψε η διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο; 
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Συχνότητα 10 23 22 55 

Ποσοστό % 18,18 41,82 40 100 

 

Σας φάνηκε δύσκολη η εναλλαγή πολλών καθηγητών σε μια ημέρα στο Γυμνάσιο; 

Συχνότητα 14 28 13 55 

Ποσοστό % 25,45 50,91 23,64 100 

 

Η χρήση της βαθμολογικής κλίμακας 1-20 στο Γυμνάσιο σας φάνηκε δυσνόητη; 

Συχνότητα 37 12 6 55 

Ποσοστό % 67,27 21,82 10,91 100 

 

Δυσκολευτήκατε στη διαχείριση του χρόνου που απαιτείται καθημερινά για να ανταπεξέλθετε 
στις απαιτήσεις (διάβασμα, εργασίες, κλπ) του Γυμνασίου; 

Συχνότητα 8 19 28 55 

Ποσοστό % 14,55 34,54 50,91 100% 

Πίνακας 4: Αποτύπωση απαντήσεων για το ερευνητικό ερώτημα Ε2 

Μελετώντας τον πίνακα 4 βλέπουμε ότι η διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων 
στο Γυμνάσιο δυσκόλεψε αρκετά το 40% και ελάχιστα το 41,82% του δείγματος ενώ 10 
μαθητές/τριες, ποσοστό 18,18% δεν συνάντησαν καμία δυσκολία. Επίσης παρατηρούμε η 
εναλλαγή πολλών διαφορετικών καθηγητών σε μια ημέρα δυσκόλεψε λίγο τους 28, ποσοστό 
50,91% και καθόλου τους/τις 14 μαθητές/τριες, ποσοστό 25,45% του δείγματος, ενώ το 23,63% 
του δείγματος δυσκολεύτηκε αρκετά. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι η χρήση της βαθμολογικής 
κλίμακας 1- 20 που συνάντησαν οι μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου δεν τους φάνηκε 
δυσνόητη όπως δήλωσε η πλειονότητα του δείγματος, δηλαδή 37 μαθητές/τριες που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 67,27%. Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα του έβδομου ερωτήματος του 
ερωτηματολογίου ως προς τη διαχείριση του χρόνου που απαιτείται για να ανταπεξέλθει 
ένας/μια μαθητής/τρια στις απαιτήσεις του Γυμνασίου. Παρατηρούμε ότι περισσότεροι από 
τους/τις μισούς/μισές μαθητές/τριες του δείγματος ποσοστό 50,91% δυσκολεύτηκε αρκετά στη 
διαχείριση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ το 35,54% που αντιστοιχεί σε 19 μαθητές/τριες 
δυσκολεύτηκαν ελάχιστα και αντίστοιχα 8 μαθητές/τριες, ποσοστό 14,55% δήλωσε ότι δεν είχε 
κανένα πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου προετοιμασίας στις απαιτήσεις του σχολείου.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα Ε3, αξιολογήθηκε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
στο ερώτημα «8. Είχατε ανασφάλεια και άγχος κατά τις πρώτες ημέρες στο Γυμνάσιο;» με τα 
αποτελέσματα να εμφανίζονται στον πίνακα 5. 

Είχατε ανασφάλεια και άγχος κατά τις πρώτες 
ημέρες στο Γυμνάσιο; 

Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 5 9,1 

Λίγο 29 52,72 

Πολύ 21 38,18 

Σύνολο 55 100 

Πίνακας 5: Αποτύπωση απαντήσεων για το ερευνητικό ερώτημα Ε3 

Βλέπουμε ότι οι 29 μαθητές/τριες, δηλαδή το 52,72% του δείγματος απάντησε ότι 
αισθάνθηκε έστω και λίγο ανασφάλεια και άγχος κατά τις πρώτες ημέρες στο Γυμνάσιο, ενώ 
ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται σε 38,18% και αντιστοιχεί σε 21 μαθητές/τριες, δήλωσε 
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ότι αισθάνθηκε μεγάλη ανασφάλεια και άγχος. Αντίστοιχα ελάχιστοι ήταν οι μαθητές, μόνο 5 
στο σύνολο, που δεν είχαν κανένα συναισθηματικό πρόβλημα κατά τις πρώτες ημέρες στο νέο 
σχολικό περιβάλλον. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε το γεγονός κατά πόσο εύκολη ή όχι ήταν 
η προσαρμογή των μαθητών/τριων στο Γυμνάσιο, εκτιμήθηκε από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στα ερωτήματα «9. Δυσκολευτήκατε τους πρώτους τρεις μήνες να 
προσαρμοστείτε στο Γυμνάσιο;» και «10. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο 
στο Γυμνάσιο;» του ερωτηματολογίου όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 6. 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Σύνολο 

Δυσκολευτήκατε τους πρώτους τρεις μήνες να προσαρμοστείτε στο Γυμνάσιο; 

Συχνότητα 8 28 19 55 

Ποσοστό %  14,54 50,90 34,56 100 

 

Ήταν δύσκολη η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο; 

Συχνότητα 5 27 23 55 

Ποσοστό % 9,08 49,1 41,82 100 

Πίνακας 6: Αποτύπωση απαντήσεων για το ερευνητικό ερώτημα Ε4 

Αναλύοντας τον πίνακα 6, παρατηρούμε ότι περισσότερους από τους/τις μισούς/μισές 
μαθητές/τριες του δείγματος, δηλαδή οι 28 επί του συνόλου των 55, δυσκολεύτηκαν έστω και 
λίγο το πρώτο χρονικό διάστημα στο Γυμνάσιο ενώ υπήρχε και ένα σημαντικό ποσοστό του 
34,56% που δυσκολεύτηκε αρκετά, ενώ μόνο 8 ήταν τα παιδιά που δεν συνάντησαν κάποια 
δυσκολία στο νέο σχολικό περιβάλλον. Επίσης βλέπουμε ότι 27 μαθητές/τριες, ποσοστό 49,1% 
δήλωσαν ότι η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο ήταν λίγο δύσκολη, ενώ 23, 
ποσοστό 41,82% απάντησαν ότι ήταν πολύ δύσκολη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αν και τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν μπορούν να αποτελέσουν γενίκευση 

καθώς αναφέρονται σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, 
μπορούν όμως να αποτελέσουν το έναυσμα για προβληματισμό, συζήτηση αλλά και διενέργεια 
έρευνας μεγαλύτερης κλίμακας σχετικά με τη μετάβαση των μαθητών στο Γυμνάσιο.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ολοκληρώνοντας την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο/η κάθε μαθητής/τρια έρχεται 

αντιμέτωπος με δύο διαφορετικές καταστάσεις, τη μετάβαση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και την είσοδο στην εφηβεία όπου σύμφωνα με τους Cole και Cole (2002) επιφέρει επιπλέον 
δυσκολίες στη διαδικασία της μετάβασης καθώς επέρχονται αλλαγές στη φυσική κοινωνική, 
συναισθηματική και νοητική εξέλιξη του παιδιού. 

Αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας βλέπουμε ότι η πλειονότητα του δείγματος, 
ποσοστό, 89,1% κατά τη φοίτηση τους στην τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου είχε 
ενημερωθεί για τη δομή και τη λειτουργία του νέου σχολικού περιβάλλοντος το όποιο θα 
συναντούσαν σε λίγους μήνες ενώ παράλληλα το 76,37% από αυτούς είχε επισκεφθεί το 
Γυμνάσιο το οποίο θα φοιτούσαν. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πραγματοποιείται η 
κατάλληλη ενημέρωση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να 
προετοιμάζονται για την είσοδο τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης 
παρατηρούμε ότι το 81,82% του δείγματος αντιμετώπισε δυσκολίες, είτε λίγες, είτε πολλές, 
στο φαινόμενο της διδασκαλίας πολλών διαφορετικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο, ενώ δύσκολη 
φάνηκε και η εναλλαγή πολλών καθηγητών την ίδια μέρα, όπως δήλωσαν οι 41 συμμετέχοντες 
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της έρευνας επί του συνόλου των 55. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι περισσότεροι από 
τους/τις μισούς/μισές μαθητές/τριες του δείγματος ποσοστό 50,91% δυσκολεύτηκε αρκετά στη 
διαχείριση του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας στις απαιτήσεις του νέου σχολείου, ενώ η 
χρήση της βαθμολογικής κλίμακας αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί του 
Γυμνασίου δεν φάνηκε να αποτελεί πρόβλημα όπως δήλωσε το 67,27%. Από αυτά μπορούμε 
να αντιληφθούμε την ύπαρξη παραγόντων που δημιουργούν δυσκολίες κατά τη μετάβαση από 
την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως τα πολλά διαφορετικά μαθήματα που 
διδάσκονται στο Γυμνάσιο, η ύπαρξη πολλών καθηγητών σε αυτό, και κυρίως ο μεγάλος 
φόρτος εργασίας που οδηγεί στη δυσκολία διαχείρισης του χρόνου προετοιμασίας. Η έρευνα 
επίσης έδειξε ότι η μετάβαση επηρέασε την ψυχολογία των μαθητών/τριών καθώς το 90,9% 
αισθάνθηκε ανασφάλεια και άγχος κατά τις πρώτες ημέρες φοίτησης στο νέο σχολικό 
περιβάλλον ενώ το 90,92% βρήκε τη μετάβαση μια διαδικασία καθόλου εύκολη καθώς 
δυσκολεύτηκαν τα προσαρμοστούν στο απαιτητικό περιβάλλον του Γυμνασίου. 
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Οδηγίες Μορφοποίησης Εργασιών 

Γιώργος Παπαδόπουλος1, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου2 

1 PhD. ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου,  
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2Msc. Τμήματος Κοινωνικής και Εκπ/κής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Email:kpapad@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείμενο αυτό παρέχει τις οδηγίες μορφοποίησης των εργασιών που υποβάλλονται για 

δημοσίευση στο ηλεκτρονικό περιοδικό.  
Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία περίληψη 100 - 150 

λέξεων, που θα συνοδεύεται από μία λίστα με πέντε, το πολύ, λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της 
περίληψης θα είναι και στα αγγλικά και πρέπει να έχει μέγεθος χαρακτήρων 12, γραμματοσειρά 
Times New Roman, πλάγια γραφή. Η φράση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:» θα αναγράφεται με μέγεθος 
χαρακτήρων 12, γραμματοσειρά Times New Roman, κεφαλαία και Βold, ενώ οι λέξεις κλειδιά 
που ακολουθούν θα πρέπει να εμφανίζονται στην ίδια γραμμή (μέγεθος χαρακτήρων 12, 
γραμματοσειρά Times New Roman, πεζά, πλάγια γραφή). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φόρμα υποβολής, βιβλιογραφικές αναφορές, περιοδικό 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες μορφοποίησης των 

άρθρων. Το αρχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα προκειμένου να διευκολυνθεί 
σημαντικά το έργο των συγγραφέων.  

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή .doc (επεξεργαστής κειμένου 
Microsoft Word 2003 ή μεταγενέστερο). Σε όλο το κείμενο, χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά 
είναι η Times New Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς του τίτλου είναι 16 στιγμές, έντονη 
γραφή, κεντραρισμένη με διάστημα 18 στ. «μετά». Ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων 
με γραμματοσειρά 14 στιγμές, έντονα, κεντραρισμένα και διάστημα 12 στιγμές «μετά». 
Ακολουθούν η ιδιότητα και το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή χώρος εργασίας και στην επόμενη 
γραμμή το e-mail κάθε συγγραφέα (διαδοχικά για όλους τους συγγραφείς) με 12 στιγμές 
κανονικά, κεντραρισμένα. Στη συνέχεια ακολουθεί στοιχισμένη αριστερά η λέξη 
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ» μεγέθους 12 στιγμών, κεφαλαία και έντονα (Βοld) με διάστημα «πρίν» 12 
στιγμές. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένο με χαρακτήρες μεγέθους 12 
στιγμών και πλάγια γραφή. Στη συνέχεια ακολουθεί στοιχισμένη αριστερά η φράση «ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ:» με γραμματοσειρά 12 στιγμές, κεφαλαία και έντονη γραφή με διάστημα πριν 12 
στ. Την φράση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:» ακολουθούν πέντε λέξεις κλειδιά, με χαρακτήρες 
μεγέθους 12 στιγμές, πεζά και πλάγια γραφή διαχωρισμένες με κόμμα, όπως φαίνεται πιο πάνω. 
Πουθενά στο κείμενο δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενές γραμμές. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από το συνοδευτικό 

δελτίο στοιχείων συγγραφέων, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία κατηγοριοποίησης της 
θεματολογίας του άρθρου καθώς και η διαδικασία της κρίσης. Παρακαλούνται οι συγγραφείς 
να χρησιμοποιήσουν και να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα, που περιλαμβάνει τα εξής: 

 Τον τίτλο της εργασίας 
 Το όνομα του/των συγγραφέα/ων 
 Την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/των συγγραφέα/ων 
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 Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 Το είδος - μέγεθος του άρθρου 
Μέσα στα όρια των σελίδων των εργασιών που θα υποβληθούν περιλαμβάνονται το πλήρες 

κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, η περίληψη, οι πίνακες, τα σχήματα, οι αναφορές 
κ.τ.λ.  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά το είδος της εργασίας και τον αντίστοιχο αριθμό 
σελίδων. 

Κατηγορία Εργασίας Αριθμός Σελίδων 

Πλήρες άρθρο 6 - 10 

Σύντομο άρθρο 4 - 6 

Πίνακας 1: Οι τίτλοι των πινάκων πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 11 στιγμές, έντονη 
γραφή, στοίχιση στο κέντρο, διάστιχο μονό. Η λέξη «Πίνακας» πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New 

Roman 10 στιγμές, έντονη. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Διαμορφώνετε τη σελίδα επιλέγοντας το Μέγεθος Χαρτιού Α4 [210 X 297 mm]. Στη 

συνέχεια εφαρμόζετε τα ακόλουθα περιθώρια: τα διαστήματα να είναι 2,5 εκ. από όλες τις 
πλευρές 

Στοίχιση: Πλήρης  
Bullets: Κουκίδα απλή 

ΤΙΤΛΟΙ ENOTHTΩΝ - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ 
Ο τίτλος κάθε ενότητας θα είναι: Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 

12, κεφαλαία και έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, διάστιχο μονό, 12 στ. διάστημα «Πριν» 
και 0 στ. διάστημα «Μετά». 

Οι ενότητες δεν πρέπει να είναι αριθμημένες. 
Οι τίτλοι στις υποενότητες θα πρέπει να είναι: Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 

χαρακτήρων 12, πεζά και έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, διάστιχο μονό. Αποφύγετε τη 
χρήση τίτλων τρίτου επιπέδου. Αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει 
να έχουν μέγεθος 10στ. έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, διάστιχο μονό. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
Σε όλο το κείμενο των ενοτήτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες 

γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών, μονό διάστιχο και πλήρη στοίχιση. 
Θα πρέπει να υπάρχει εσοχή παραγράφου 0,7 στ. στην πρώτη γραμμή κάθε νέας παραγράφου 
(ώστε να βελτιώνεται η εμφάνιση του κειμένου). Μην αφήνετε διάστημα ή κενές γραμμές 
μεταξύ των παραγράφων. 

Για επιπλέον αρίθμηση κειμένου, η μορφή της αρίθμησης και των κουκκίδων μπορεί να 
αλλάξει κατά βούληση, π.χ. a), b), c) ή i), ii), iii) κλπ. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμοποιείτε 
αυτόματη αρίθμηση πουθενά στο κείμενο. 

Προσοχή: δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της έντονης και της πλάγιας ή της 
υπογραμμισμένης γραφής.  

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
Οι μαθηματικές εξισώσεις που δεν είναι σε ίδια γραμμή με κείμενο πρέπει να γράφονται 

σε ξεχωριστή γραμμή, κεντραρισμένες και θα πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστές παράγραφοι. 
Η αρίθμηση των εξισώσεων θα πρέπει να τοποθετείται στο δεξί περιθώριο σε έντονη γραφή. 

2 0ax bx c                                             (1) 
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Τα σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να εισάγονται στο κυρίως κείμενο, όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά τους (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Οι λεζάντες των σχημάτων πρέπει να είναι Times New Roman 10 στιγμές, στοίχιση στο κέντρο και η 
λέξη «Σχήμα» Times New Roman Bold με διάστημα 6 στ. πριν και 6 στ. μετά  

Κάθε σχήμα ή πίνακας θα πρέπει να αριθμείται και να έχει ένα συνοπτικό τίτλο 
περιγραφής. Κάθε σχήμα ή πίνακας θα πρέπει να αναφέρεται στο σώμα του κειμένου. Ως 
πίνακας θεωρείται η παρουσίαση δεδομένων κειμένου σε μορφή στηλών και γραμμών. Ως 
σχήμα θεωρείται η παρουσίαση δεδομένων σε μορφή όπως γραφήματα, σχέδια ή εικόνες. 

Τα σχήματα και οι πίνακες μπορούν, αν απαιτείται, να καταλάβουν ολόκληρο το πλάτος 
της περιοχής του κειμένου. Όλα τα σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να στοιχίζονται κεντρικά 
και σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Οι λεζάντες τοποθετούνται ακριβώς κάτω από τα σχήματα 
και τους πίνακες (χωρίς κενό). Ο Πίνακας 1 αποτελεί ένα παράδειγμα για τη μορφοποίηση 
πινάκων. Το πάχος της γραμμής του πίνακα να είναι 1/2 στιγμές.  

Είναι πολύ σημαντικό οι πίνακες και τα σχήματα να μετακινηθούν εύκολα ή/και να 
αλλάξουν μέγεθος. Για το λόγο αυτό, μη χρησιμοποιείτε εκφράσεις όπως «παραπάνω» ή 
«παρακάτω», όταν αναφέρεστε σε πίνακες ή σχήματα στο κείμενο. Χρησιμοποιείστε 
εκφράσεις όπως «Στον Πίνακα 2 δίνεται…», «Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται …» κ.λπ.. 

Τα σχήματα που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό εργαλείο του Word θα πρέπει να είναι 
ομαδοποιημένα. 

Η λεζάντα κάθε πίνακα και κάθε σχήματος θα πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times 
New Roman 10 στιγμές, στοίχιση στο κέντρο, διάστιχο μονό. Το διάστημα της λεζάντας θα 
πρέπει να είναι: πριν 6 στιγμές και μετά 6 στιγμές. Οι λέξεις «Πίνακας» ή «Σχήμα» της 
λεζάντας θα πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 10 στιγμές, έντονη. 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των σχημάτων. Να διασφαλιστεί το 
γεγονός ότι όλα τα σχήματα είναι σαφή, με καλή χρωματική αντίθεση. Μην παραμορφώνετε 
τις εικόνες που τοποθετείτε στο κείμενο. Διατηρήστε τις αναλογίες των διαστάσεών τους). 

ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΛΙΔΩΝ  
Κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμοί σελίδων θα εισαχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, 

κατά την τελική επεξεργασία του κειμένου.  

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποσημειώσεις ή τελικές σημειώσεις. Αν είναι 

απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κειμένου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Αν είναι απαραίτητη η χρήση παραρτήματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την ενότητα 

«Αναφορές». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Στην ενότητα «Αναφορές», στο τέλος του άρθρου, θα πρέπει να υπάρχει η αλφαβητική 

λίστα όλων των αναφορών της εργασίας, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα. Όλες οι 
βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται με αλφαβητική σειρά πρώτα οι 
ελληνόγλωσσες και μετά οι ξενόγλωσσες. Αναγράψτε όλες τις αναφορές σας με αλφαβητική 
σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.  

Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το APA style (American 
Psychological Association). Ενδεικτικά παραδείγματα αναφορών παρουσιάζονται στην 
τελευταία σελίδα του παρόντος υποδείγματος. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα 
των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών 
σελίδων. 

Οι αναφορές επισημαίνονται ονομαστικά και όχι αριθμητικά. Στο σώμα του κειμένου 
της εισήγησης θα πρέπει να αναφέρετε τις πηγές αναγράφοντας το κύριο όνομα του συγγραφέα 
και το έτος σε παρένθεση, πχ (Jonassen, 2000). Αν αναφέρετε δύο εργασίες του ίδιου 
συγγραφέα, ταυτόχρονα στο κείμενο, θα πρέπει να αναγράφετε και το έτος κάθε δημοσίευσης 
με χρονολογική σειρά σύμφωνα με το έτος δημοσίευσης. (Jonassen, 2000; 2003). Για την 
αναφορά εργασιών του ίδιου συγγραφέα που έχουν το ίδιο έτος δημοσίευσης, προσθέστε 
αλφαβητική αρίθμηση μετά την αναγραφή του έτους δημοσίευσης, πχ (Κυνηγός, 2002α; 
2002β), (Glezou & Grigoriadou, 2010a; 2010b). Χρησιμοποιείστε τον ίδιο τρόπο αρίθμησης 
και στην αλφαβητική λίστα αναφορών στην ενότητα Αναφορές. 

Αν αναφορά έχει δύο συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται και οι δύο, τόσο στη λίστα 
αναφορών όσο και στην αναγραφή της στο σώμα του κειμένου, πχ (Γλέζου & Γρηγοριάδου, 
2010). Αν μια αναφορά έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, θα πρέπει να αναγράφονται τα 
ονόματα όλων των συγγραφέων στην αλφαβητική λίστα αναφορών του άρθρου στην ενότητα 
«Αναφορές". Στην αναγραφή όμως της αναφοράς στο σώμα κειμένου χρησιμοποιείστε μόνο 
το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από «κ.ά.» για αναφορές στα ελληνικά, πχ 
(Δαπόντες κ.ά., 2003; Φεσάκης κ.ά., 2010) ή «et al.» για αναφορές στα αγγλικά (Resnick et al., 
2009).  

Στις αναφορές σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος 
δημοσίευσης ή πρόσφατης ενημέρωσης, η ημερομηνία προσπέλασης, καθώς και η πλήρης 
ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να ελέγχουν με 
προσοχή, ώστε να είναι ενεργός ο σύνδεσμος κάθε ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται 
στη λίστα αναφορών. 

Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι 12στ., με μια ειδική προεξοχή κατά 0,7 εκ. μετά τη 
πρώτη σειρά και μονό διάστιχο. Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να είναι 
πλήρης και να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, 
αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά, σε πρακτικά και σε κεφάλαια 
βιβλίων), εκδότες πρακτικών, εκδοτικό οίκο και πόλη έκδοσης (για βιβλία και τόμους). 

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό 
πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι 
ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών σελίδων. 
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