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Χαιρετισμός
Το Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού διαθέτει ένα
σημαντικό ερευνητικό δυναμικό σε επίπεδο διδακτόρων/ισσών και υποψηφίων διδακτόρων/ισσών, το
οποίο και αποτυπώνει το χάρτη των ερευνητικών προσπαθειών και ενδιαφερόντων του. Ο χάρτης αυτός
αφενός αναδεικνύει τη δυναμική της αλληλεπίδρασης και της αλληλοδιείσδυσης ανάμεσα στους
σχεδιασμούς των τομέων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και της δραστηριότητας των
εργαστηρίων του Τμήματος, αφετέρου δε, αναπτύσσεται σε συσχετισμό με την εξέλιξη των πεδίων
έρευνας στο διεθνή και ελληνικό χώρο αλλά και με τη διαμόρφωση των αναγκών των κοινωνιών, μέσα
στις οποίες και σε σχέση με τις οποίες δραστηριοποιείται το Τμήμα, συστηματοποιώντας με αυτό τον
τρόπο τη θέση και την κίνησή του στο χώρο των επιστημών και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η
προσπάθεια επομένως, της ανάδειξης της ερευνητικής φυσιογνωμίας του είναι δυνατόν από τη μια να
λειτουργήσει ως έναυσμα συστηματικής καταγραφής, ταξινόμησης και περαιτέρω κατανόησης των
επιμέρους στοιχείων που τη διαμορφώνουν, ενώ, από την άλλη να επιτρέψει την κριτική αξιολόγηση
των ήδη ενεργών ερευνητικών κατευθύνσεων, την επανασυγκρότηση και επαναπλαισίωση επιλογών, την
καθαρότερη αντίληψη κενών αλλά και προοπτικών ανεκμετάλλευτων ή αναδυόμενων, όπως και την
καθαρότερη εμφάνιση των πολλαπλών επιπέδων που εμπλέκονται στις ποικίλες ερευνητικές
δραστηριότητες επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό των σπουδών.
Mε την πρώτη διημερίδα συνάντησης ερευνητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων/ισσών του
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και αυτόν τον πρώτο τόμο Πρακτικών, εγκαινιάζεται μία σχεδιαστική πρακτική που
αφορά στην οργάνωση των Διδακτορικών Σπουδών. Συνεχίζεται έτσι, μιας ερευνητική πολιτική που
θεμελιώνεται στρατηγικά στη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των ίδιων μελών της κοινότητας του
Τμήματος αλλά και των μελών αυτών με τα εξωτερικά περιβάλλοντα (εκπαιδευτικά, κοινωνικά,
πολιτισμικά,πολιτικά) με άξονα τη διδακτορική έρευνα, καθώς αυτή κεφαλαιοποιεί τις επιστημονικές
κατακτήσεις και προβάλλει στο μέλλον τις ερευνητικές σκοπεύσεις. Στόχος είναι η καλλιέργεια
απόψεων και θέσεων αλλά και η δημιουργία συνειδητών πυρήνων ερευνητικού ενδιαφέροντος. Ο
επιστημονικός διάλογος μεταξύ των φορέων που οργανώνουν το πεδίο των διδακτορικών σπουδών σε
ένα Τμήμα με σκοπό τη συνεχή εξέλιξή των σπουδών αυτών συνιστούν σημαντική στιγμή στην ιστορία
του. Συνεργούν, η επικοινωνία και ο διάλογος, στην απόκτηση και επίταση συνείδησης της ένταξης σε
μια επιστημονική και ερευνητική κοινότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μια κοινότητα ωστόσο
ανοιχτή, που συνδιαλέγεται και αλληλεπιδρά με το ευρύτερο ερευνητικό περιβάλλον στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.

Έλενa K. Θεοδωροπούλου, Πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
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Le Département des Sciences de l’Education Préscolaire et de l’Ingénierie Educative possède un
potentiel de recherche important au niveau de docteurs et de doctorants qui crée la carte de ses
efforts et intérêts concernant la recherche. Cette carte d’une part met en valeur la dynamique de
l’interaction entre les secteurs et des masters du Département tandis que d’autre part elle s’étend en
fonction de l’évolution des champs de recherche dans l’espace grec et international mais aussi de la
formation des besoins des sociétés au sein desquelles et par rapport auxquelles le Département
déploie son activité en systématisant ainsi sa position et son mouvement dans l’espace des sciences et
de la réalité éducative. Par conséquent, l’effort de mise en valeur de son profil peut en premier lieu
fonctionner en tant que point de départ afin d’inventorier et classifier systématiquement les éléments
particuliers traçant ce profil, tandis qu’en deuxième lieu permettre l’évaluation critique des
directions de recherche déjà actives, la reconstruction et le recadrage des choix, la conception plus
claire des lacunes mais aussi des perspectives non exploitées ou émergeant qui s’impliquent aux
activités de recherche diverses et qui permettent ainsi le déploiement plus efficace de l’ingénierie
éducative.
Le premier Colloque centré sur le travail de chercheurs et des doctorants du D.S E.P.I.E.et ce
premier tome des Actes, inaugurent une pratique d’ingénierie concernant l’organisation tant des
Etudes Doctorales que d’une politique de recherche fondée stratégiquement sur la communication
constante entre les membres eux-mêmes de la communauté du Département tout aussi bien qu’entre
ces derniers et les environnements extérieurs (éducatifs, sociaux, culturels, politiques) sur l’axe de la
recherche doctorale, au fur et à mesure qu’elle capitalise les acquisitions scientifiques et projette à
l’avenir les visées de recherche dans le but de la création de noyaux conscients d’intérêts de
recherche. Le dialogue scientifique entre les agents organisant le champ d’études doctorales au sein
du Département constitue un moment important de son histoire contribuant à l’acquisition et le
renforcement d’une conscience d’intégration dans une communauté scientifique aux caractéristiques
particulières, une communauté pourtant ouverte conversant et interagissant avec l’environnement de
recherche plus large en Grèce et à l’extérieur.
Elena K. Théodoropoulou, Chef du D.S.E.P.I.E
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Σημείωμα των επιμελητών/τριών
Ο Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής (ΠΑΙ.Σ.ΓΕ.ΔΙ.) αναπτύσσεται
μέσα από τις σαράντα περίπου διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των
ερευνητικών του περιοχών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών που διασχίζουν τη θεωρία και την πράξη
της παιδαγωγικής πράξης και της διδακτικής της. Παρακολουθεί ο χάρτης των θεματικών τόσο
εσωτερική δομή της πράξης αυτής στα πολλαπλά της επίπεδα όσο και τις σχέσεις της με τις
εξωτερικές της ορίζουσες. Ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια, ευρωπαϊκά και διεθνή που έχουν
οργανωθεί από τον Τομέα, διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ τα
οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του τροφοδοτούν με υλικό και ανοίγουν διαδρομές τις οποίες οι
διδακτορικές διατριβές ακολουθούν προεκτείνοντάς τες προς τη διαμόρφωση νέων ερευνητικών
περιοχών. Ενδεικτικά εδώ καταχωρούνται ορισμένες από τις θεματικές που απασχολούν τις υπό
εκπόνηση διατριβές αναδεικνύοντας τη διείσδυση της έρευνας του Τομέα σε κάθε πτυχή της
παιδαγωγικής δραστηριότητας. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της έρευνας σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο προσαρμόζει τις κατευθύνσεις του αναζητώντας την καινοτομία σε μία συνεχή
αναδιοργάνωση της σχέσης της παιδαγωγικής θεωρίας με την πρακτική, σχέσης θεμελιώδους για την
κατανόηση και την ερμηνεία του πολυσχιδούς εκπαιδευτικού φαινομένου (από το αναλυτικό
πρόγραμμα στην τάξη και από τον πολιτισμό στα εκπαιδεύοντα και εκπαιδευόμενα σώματα). Στα
κείμενα συμπεριλαμβάνονται και οι παρουσιάσεις δύο συνεργατών του Τομέα από το εξωτερικό, οι
οποίοι αναδεικνύουν ακριβώς την κρισιμότητα της κατανόησης του φαινομένου αυτού από πολλές
εισόδους και σε διαφορετικά αλλά συμπλεκόμενα ερμηνευτικά επίπεδα.
Στον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. έχουν εκπονηθεί θεωρητικές
μελέτες και έχουν διεξαχθεί σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που οδήγησαν σε δημοσιεύεις
μονογραφιών, κεφαλαίων σε συλλογικούς ελληνικούς και ξενόγλωσσους τόμους, άρθρων σε
εξειδικευμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και σε παρουσιάσεις σε πανελλήνια και
διεθνή συνέδρια.
Οι περισσότερες μελέτες και έρευνες εστιάζονται σε θεωρητικούς
προβληματισμούς και σε θέματα που άπτονται της μαθησιακής διαδικασίας και γενικότερα θεμάτων
αγωγής και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των δυο κατευθύνσεων του Τομέα, έχουν εκπονηθεί επίσης
διδακτορικές διατριβές, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν αξιοποιηθεί σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις και/ή έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει περιλήψεις αποτελεσμάτων από τις πιο πρόσφατες, ή υπό
εκπόνηση διδακτορικές διατριβές.
Η Ψυχολογία και η Ειδική Αγωγή αποτελούν δυο επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι έχουν
γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας, κυρίως κατά την τελευταία εικοσιπενταετία. Σήμερα
διδάσκονται πολλά μαθήματα ψυχολογίας και ειδικής αγωγής όχι μόνο στα τμήματα ψυχολογίας,
αλλά και στις φιλοσοφικές σχολές και στα παιδαγωγικά και σε άλλα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και διεξάγονται ερευνητικά
προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ενδιαφερόντων.
Η Ψυχολογία θέτει ερωτήματα που αφορούν σχεδόν κάθε τομέα της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η Ειδική Αγωγή μελετά, μεταξύ άλλων, τις αποκλίσεις των ατόμων στον τομέα της
νοημοσύνης, τις ψυχικές διαταραχές, αισθητηριακά προβλήματα, κινητικά προβλήματα, μαθησιακές
δυσκολίες κ.α.
Στον Tομέα Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου
Αιγαίου θεραπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα του Παιδικού Βιβλίου, της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας (Νεότερης και Σύγχρονης), της Θεατρικής αγωγής και του Θεατρικού παιχνιδιού, της
Λαογραφίας και των έμφυλων σχέσεων, της Μουσειοπαιδαγωγικής και της Μουσειολογίας, καθώς
και του Γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση.
Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και με ευθύνη του Τομέα λειτουργεί, ένα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο αφορά κατ’ εξοχήν στο παιδικό βιβλίο και το
παιδαγωγικό υλικό (Π.Μ.Σ. «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό»), όπου αναπτύσσεται έρευνα
και μελέτη του πεδίου της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, γενικότερα του παιδικού βιβλίου, αλλά
και σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά παιχνίδια,
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πολυμέσα γλώσσας, μαθηματικών, τέχνης και τεχνολογικού υλικού, βιωματική διδασκαλία, κ.λπ.) σε
όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της Διδακτορικής Έρευνας, ο Τομέας επιδιώκει να συνδέει το γνωστικό του
πεδίο «Λογοτεχνία, Γλώσσα και Πολιτισμός» με την ιστορία, τη θεωρία, την ερμηνεία, την
πρόσληψη και τη διδακτική πράξη. Πιστεύουμε ότι ο έλληνας εκπαιδευτικός που θα αποφοιτήσει από
το Τμήμα έχοντας, μάλιστα, εκπονήσει διδακτορική διατριβή, είναι ανάγκη να αντιμετωπίζει με ένα
πλουραλιστικό αλλά και ενιαίο τρόπο τα διδακτικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Τομέα,
συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών προκλήσεων, μέσα από
μια ριζική αλλαγή στάσεων και από μια ουσιαστική γνωριμία με νέες οπτικές και νέα εργαλεία.
Η έρευνα στον Τομέα Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών
Φύλου αναφέρεται στη μελέτη μιας σειράς εκπαιδευτικών φαινομένων στα οποία τα δημογραφικά,
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά ατόμων ή ομάδων και οι
κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες -τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες- έχουν βαρύνουσα σημασία:
Ερμηνεύουν στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές, καθορίζουν τρόπους αντιμετώπισης των
εκπαιδευτικών ζητημάτων, προσδιορίζουν τους ρόλους των εκπαιδευτικών και των λοιπών
παραγόντων της εκπαίδευσης και οδηγούν στη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων
εκπαιδευτικών παραδειγμάτων. Η εξειδίκευση και ιεράρχηση αυτών των παραγόντων και ο
προσδιορισμός της σημαντικότητάς τους δημιουργούν ερευνητικά πλαίσια, κατασκευάζουν
ερευνητικά πρότυπα και οδηγούν σε νέα γνώση που εμπλουτίζει τον ακαδημαϊκό διάλογο.
Παράλληλα, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εκπαίδευσης και
ο βαθμός συμβολής της στην ανάπτυξη αποτελεί κυρίαρχο προβληματισμό που οδηγεί στη
διαμόρφωση ερευνητικών σχεδίων. Η διαδικασία προσδιορισμού των εκπαιδευτικών μεταβλητών που
επηρεάζουν τη σχέση εκπαίδευσης και ανάπτυξης και των μεταβλητών που αντανακλούν τις
κοινωνικές, οικονομικές και αειφορικές διαστάσεις της ανάπτυξης οδηγούν στη διατύπωση
ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων που διερευνώνται και αναλύονται για να ερμηνεύσουν τόσο
την προσφορά εκπαίδευσης όσο και, αντίστοιχα, τη ζήτηση σε επίπεδο ατομικό και κοινωνικό.
Στην αναζήτηση απάντησης στους προβληματισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική
πλευρά της εκπαίδευσης τα εργαλεία των κοινωνικών ερευνών αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα. Η
αυτοτέλεια τόσο της ποσοτικής προσέγγισης όσο και των εναλλακτικών εξειδικεύσεων της ποιοτικής
προσέγγισης, αλλά και η συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με την ερευνητική
αξιοποίηση πρωτογενών αλλά και δευτερογενών δεδομένων, δημιουργούν δρόμους μελέτης των
φαινομένων στο πεδίο. Μέσα από ερευνητικές εφαρμογές προβάλλεται η αξία των προσεγγίσεων
αυτών και αναδεικνύεται η σχέση εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας.
Οι ερευνητικοί προσανατολισμοί του Τομέα Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΔΙ. Θ. Ε. ΝΕ.Τ.) του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ έχουν αφετηρία τις δυο
βασικές του κατευθύνσεις, τη Διδακτική των Μαθηματικών (ΔτΜ) και τη Διδακτική των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από τη συνάντηση αυτών των δυο
βασικών κατευθύνσεων αναδύονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις και σύνθετες ψηφιακές ή
δικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων, στο πλαίσιο των
οποίων προσδιορίζονται πρωτότυπα ερευνητικά πεδία και θέματα εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών.
Ο στόχος και ο τρόπος οργάνωσης των διδακτορικών σπουδών του Τομέα προϋποθέτει τη
συστηματική παρουσία και συνεργασία των υποψηφίων διδακτόρων στο Εργαστήριο Μαθησιακής
Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής για την ανάπτυξη κοινής γνώσης και τεχνογνωσίας, καθώς
και για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.
Η ερευνητική μεθοδολογία, τα εργαλεία παρατήρησης και το εκπαιδευτικό υλικό που
παράγουν οι διδακτορικές σπουδές αξιοποιούνται για τη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, για
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, για κατάθεση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για τον
εμπλουτισμό των προπτυχιακών μαθημάτων, των μεταπτυχιακών σεμιναρίων και των επιμορφωτικών
δραστηριοτήτων του Τομέα.
Στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών έχουν εκπονηθεί επτά διδακτορικές διατριβές,
ενώ τέσσερις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τρέχουσα διδακτορική έρευνα αναπτύσσεται στους
ακόλουθους βασικούς άξονες: α) τη διερεύνηση μοντέλων γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης
του παιδιού σε διάφορα μαθηματικά θέματα, β) τη διερεύνηση του ρόλου του κοινωνικού και
πολιτισμικού πλαισίου στη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών, γ) το σχεδιασμό
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εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και δ) το σχεδιασμό μοντέλων εκπαιδευτικών μονάδων με
διεπιστημονικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό.
Η παρούσα συλλογή άρθρων απεικονίζει ένα μόνο συνδυασμό, μία μόνη διαδρομή από τις
πολλές που μπορούν να σχηματιστούν από τις ερευνητικές ενασχολήσεις των υποψηφίων
διδακτόρων/ισσών και των επιβλεπόντων/ουσών τους και ανοίγει ένα γόνιμο διάλογο τόσο στο
εσωτερικό του Τμήματος όσο και με εξωτερικούς/ές συνομιλητές/τριες. Ευχαριστούμε όσους και
όσες συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου, τη Σύνέλευση του Τμήματος που
αγκάλιασε την ιδέα, τους συγγραφείς του τόμου για τις ενδιαφέρουσες συμβολές τους, τα μέλη
Ε.Τ.Ε.Π., τις κ. Νατάσα Καμενίδου και Θεώνη Κερπηνιώτη για την οργανωτική στήριξή τους και την
κ. Υακίνθη Παπαϊωάννου, υποψήφια διδακτόρισσα του Τμήματος, για την επιμέλειά της στη
μορφοποίηση των κειμένων.

Έ.Κ. Θεοδωροπούλου, Μ. Καΐλα,
Ν. Πολεμικός, Ι. Παπαδόπουλος,
Σ. Καφούση, Π. Φώκιαλη

14

15

Πρόλογος
L’innovateur et le chercheur
Ο καινοτόμος και ο ερευνητής
Philippe Meirieu
Université Lumière-Lyon 2
philippe.meirieu@orange.fr
Μετάφραση:
Έλενα Θεοδωροπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
theod@rhodes.aegean.gr

Για έναν ερευνητή, όλη η αλήθεια είναι, εξ’ορισμού, καλή να λέγεται, ανώφελο να κρύβεται:
κάθε καινοτομία ωστόσο δεν είναι αναγκαστικά καλή καθεαυτής.
Στην πραγματικότητα, η γενναιοδωρία των προθέσεων και η αφοσίωση των δρώντων
προσώπων δεν αρκούν ποτέ για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών:
ορισμένες παιδαγωγικές ψηλαφίσεις μπορούν μάλιστα να είναι επιβλαβείς για τους μαθητές, να
βαθύνουν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 1, είχα αναλύσει τις ομαδικές
πρακτικές στο πλαίσιο των « ενεργών μεθόδων» και είχα δείξει ότι μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια
«διαίρεση της εργασίας» που όξυνε τις ανισότητες . είχα επίσης υπογραμμίσει σε ποιο σημείο η
πρωτοκαθεδρία του «επιτυγχάνειν» έναντι του «κατανοείν» ήταν ικανή να περιθωριοποιήσει
γνωστικά μαθησιακά επιτεύγματα. Την ίδια εποχή, είχα υπογραμμίσει τους συμμετρικούς κινδύνους
συμπεριφοριστικών μορφών ατομικισμού, ιδιαίτερα εγκλωβιστικών και φιλελεύθερων αποπειρών, με
ιδιαίτερη αφέλεια αυθορμησιακών.
Αυτή η δουλειά του «βάζω στο πιάτο» πρόκειται, προφανώς, να συνεχιστεί! Ακόμα
περισσότερο εάν ορισμένες έννοιες, όπως εκείνες της «παιδαγωγικής του project», της «δεξιότητας»,
του «πλαισίου αναφοράς», της «αυτονομίας», και λοιπών, έχουν τόσο χρησιμοποιηθεί, στο πλαίσιο
διαφορετικών παραδοχών και δίχως αναφορά στην ιστορία τους ή στα ιδεολογικά τους
συμφραζόμενα, ώστε πλέον έχουν χάσει την πραγματική διακριτική τους ισχύ.
Σε αυτές τις συνθήκες, η έρευνα στην παιδαγωγική οφείλει να εξακολουθήσει με τρόπο
απαιτητικό και δίχως, ποτέ, τα a priori του στρατευμένου να μας επιβάλλουν να σιωπήσουμε
μπροστά στις αμφιβολίες του ερευνητή. Από αυτήν την άποψη, η αρχή της ακεραιότητας που
αναπτύχθηκε από τον παιδαγωγό Édouard Claparède οφείλει να παραμείνει θεμελιώδης: αδύνατο να
«αποκρύψουμε ένα μέρος της αλήθειας, εις βάρος ενός αντιπάλου ή προς όφελος ενός εταίρου»,
διακινδυνεύοντας να υπολειπόμαστε του καθήκοντός μας για «πλήρη πληροφόρηση» 2.
Αλλά η επιστημονική αυστηρότητα των ερευνητών δεν οφείλει, να δημιουργήσει φόβο σε
όσους ασκούν έργο ως επαγγελματίες, όπως συμβαίνει, μερικές φορές, όταν οι «ειδικοί»,
απασχολούνται με εμμονή να αποδομούν όλες τις πρωτοβουλίες, να υπογραμμίζουν τα όριά τους και
να χειραγωγούν τη συστηματική καχυποψία απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία.
Με κίνδυνο μερικές φορές, να γίνει πιστευτό ότι δίνουν την ευρεία αποδοχή τους σε εκείνους
και εκείνες που χάνονται στο βάθος του πίνακα και ότι σέβονται των άρρητο κανόνα του θεσμού:
«όσο το δυνατόν λιγότερος θόρυβος, τόσο λιγότερες φασαρίες». Περίεργο παράδοξο αλήθεια: ενώ
οι καινοτόμοι εκφοβίζονται να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους και να δείχνουν ότι είναι
αποτελεσματικοί, οι άλλοι μπορούν να τριγυρνάνε δίχως καμιά ανησυχία!

1
2

Βλ. ειδικότερα : Meirieu, P. (1984). Apprendre en groupe? deux tomes. Lyon: Chronique sociale.
Claparède, É. (1947). Morale et politique ou les vacances de la probité. Neuchâtel, La Baconnière.
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Και ιδού, πώς αυτή κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο σήμερα από την
αντικειμενική συμμαχία των θετικιστών ερευνητών και των τεχνοκρατών φιλελεύθερων: και οι μεν
και οι δε, μετά χαράς μετατρέπουν την ιερή έννοια της αξιολόγησης σε έννοια τοτέμ. Πρέπει να
αξιολογούμε συνέχεια, να παράγουμε στατιστικές, να παρέχουμε δείκτες, να ποσοτικοποιούμε… με
κίνδυνο να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν σκοποί στην εκπαίδευση και στο σχολείο που δεν ανάγονται σε
«ποσοστά αποτελεσμάτων»: σκοποί μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι, ατομικά και συλλογικά
ψυχικά αναπτύγματα, ένα σχέδιο φιλοσοφικό και πολιτικό. Γι’ αυτό οι καινοτόμοι οφείλουν να
αντισταθούν στη δικτατορία της κοντόθωρης οπτικής που επιζητούν να τους επιβάλλουν σήμερα
μέσα από την «υποχρέωση των αποτελεσμάτων». Όχι για να καταφύγουν στο άρρητο, αλλά για να
οικοδομήσουν καταστάσεις εργασίας, όπου μπορούν να εξετάσουν με τρόπο απαιτητικό τις πρακτικές
τους.
Και στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές οφείλουν, προφανώς, να κρατήσουν μία ουσιώδη θέση.
Δίχως τίποτε να παραχωρούν από τις ειδικότητές τους, θα πρέπει να εγγραφούν αποφασιστικά, μαζί
με τους ανθρώπους της δράσης, σε μια διαδικασία, όπου τα επιτεύγματα θα γίνονται αμοιβαία, οι
παρατηρήσεις θα διασταυρώνονται, τα ερωτήματα θα είναι αμφίδρομα και, κυρίως, όπου θα υπάρχει
λύση ενεργή και συλλογική των προβλημάτων. Καμία επιστημονική άρνηση σε αυτή τη διαδικασία,
αλλά η αναγκαία άρθρωση ανάμεσα στην εξεζητημένη αποδόμηση και την εργαλειοποιητική
κατασκευαστικότητα. Μία απαιτητική αλληλεγγύη που δεν απομακρύνει ούτε τις επιταγές της
έρευνας ούτε την έγνοια της κινητοποίησης των εμπλεκόμενων. Διότι το να βοηθάς τους δασκάλους
να βλέπουν καθαρά είναι χρήσιμο. Και το να τους δίνεις το κουράγιο και τη δυνατότητα να πράττουν
καλύτερα δεν είναι, εξίσου, διόλου καταδικαστέο.
Ο Philippe Meirieu είναι καθηγητής στις Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο LUMIERE-Lyon 2. Ενεπλάκη στενά σε
πολλές περιστάσεις με τα σημαντικά ζητήματα της εθνικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, και εργάστηκε εντατικά στους χώρους
της επιμόρφωσης. Συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών συγγραμμάτων, δοκιμίων και βιβλίων για παιδιά, το έργο του
αναφέρεται στην ιστορία και την επικαιρότητα της παιδαγωγικής, στη φιλοσοφία της παιδείας και την εκπαίδευση
ενηλίκων. Ανάμεσα στα τελευταία του βιβλία: Faire l’Ecole, faire la classe (ESF éditeur, 2009), Lettre aux grandes
personnes sur les enfants d’aujourd’hui (Rue du Monde, 2011), Un pédagogue dans la Cité (DDB, 2012), Pédagogie : des
lieux communs aux concepts-clés (ESF éditeur, 2013). Στις μέρες μας, παράλληλα με τις πανεπιστημιακές του
δραστηριότητες, ασκεί καθήκοντα αντι-περιφερειάρχη στην περιοχή Rhône-Alpes της Γαλλίας, με ευθύνη τη δια βίου
εκπαίδευση.
Philippe Meirieu est aujourd’hui professeur des universités en sciences de l’éducation à l'université LUMIERE-Lyon 2.
Engagé à plusieurs reprises dans des chantiers importants de l’Éducation nationale, il a beaucoup travaillé sur le collège, le
lycée et la formation des enseignants. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques, d’essais, de livres pour enfants, ses
travaux portent sur l’histoire et l’actualité de la pédagogie ainsi que sur la philosophie de l’éducation et la formation des
adultes. Parmi ses derniers livres : Faire l’Ecole, faire la classe (ESF éditeur, 2009), Lettre aux grandes personnes sur les
enfants d’aujourd’hui (Rue du Monde, 2011), Un pédagogue dans la Cité (DDB, 2012), Pédagogie : des lieux communs aux
concepts-clés (ESF éditeur, 2013), Actuellement, à côté de ses activités universitaires, il est vice-président de la Région
Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie.
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Πτυχές Έρευνας στις Παιδαγωγικές Σπουδές

Ο Jean Houssaye επιχειρεί να διασαφηνίσει την έννοια της μετάδοσης και τις διαφορετικές
πτυχές της στο χώρο της εκπαίδευσης και δη του σχολείου εξερευνώντας τις εικόνες τις οποίες η ίδια
δημιουργεί. Οι βασικές εικόνες που συνδέονται με αυτήν είναι: η διεξέδρα, η απόλυτη απόσταση, η
παράβαση. Με όρους διεξέδρας, η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη μετάδοση δεν μπορεί
πλέον να

ανάγετα μόνο στο κλασικό ζήτημα των γνώσεων προς μετάδοση (διαβίβαση

περιεχομένων), που περιορίζει το πέρασμα σε έναν δεσμό ανάμεσα σε έναν έμπειρο ενήλικα και έναν
παθητικό υποδοχέα. Αντίθετα, το «ανάμεσα» συμπαρασύρει ένα ολόκληρο σύνολο διαδρομών,
αξιών, ανθρώπινων σχέσεων, επιθυμιών, επιλογών και αναπαραστάσεων. Στην προέκταση της
σκέψης του Foucault, διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να τελεσφορήσει, στο βαθμό κατά
τον οποίο, η μετάδοση συναρτάται κατεξοχήν με μια σχέση εξουσίας – αντί ωστόσο να καθιερώνεται
η απόλυτη απόσταση με τη μετάδοση, θα πρέπει να διεκδικηθεί η απόλυτη απόσταση μέσα στη
μετάδοση. Ενώπιον των κυρίαρχων πρακτικών τέλος, οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης και οι
παιδαγωγοί δεν παύουν να παραβαίνουν υπερβαίνοντας τα ειωθότα – η ιστορία της παιδαγωγικής
κατά βάση μεταδίδει μια ιστορία της παράβαση θέλοντας να υπερβεί τη σύνθλιψη λόγω της
μετάδοσης.
Ο Christoph Wulf διαπιστώνει ότι η παιδεία αντιμέτωπη με το φαινόμενο της
παγκοσμιοποίησης αλλά και της «ευρωπαιο-ποίησης», η παιδεία αποτελεί, σήμερα, περισσότερο από
ποτέ, μία διαπολιτισμική αποστολή, που ξεπερνά τα όρια μιας εθνικής κουλτούρας. Συνδέει έστι στο
παρόν κείμενο τις προοπτικές μιας πολιτισμικής ποικιλότητας με αυτές που αφορούν στην κατάσταση
της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Η διαμεσολάβηση ωστόσο ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία
αναφοράς δεν είναι απλή και συνιστά μια σημαντική πρόκληση τόσο για την εκπαίδευση όσο και για
την επιμόρφωση. Ανάμεσα δε στα μεγάλα, εσωτερικά αλληλοσυνδεόμενα, παγκόσμια προβλήματα τα
οποία αφορούν την ανθρωπότητα στο σύνολό της, συγκαταλέγονται η διατήρηση της ειρήνης, η
πρακτική της πολιτισμικής ποικιλότητας και η εκπαίδευση στη βιωσιμότητα.
Σήμερα, η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να γίνεται αντιληπτή μόνο μέσα στα όρια του
εθνικού χώρου. όπως επίσης, δεν μπορεί να υπάγεται στις σταθερές ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού
που λαμβάνει μετά βίας υπόψη την παγκόσμια πολιτισμική ποικιλότητα. Μέσα σε αυτή τη
διαδικασία, η συζήτηση για το Άλλο αποδεικνύεται σημαντική. Με τη βοήθεια ενός σχεδίου του
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις εικόνες του Άλλου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της
ιστορίας, έχει φανεί με ποιον τρόπο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία της
διαπολιτισμικότητας. Τα σχολεία στην Ευρώπη είναι ζώνες διαπολιτισμικών επαφών, μέσα στις
οποίες τα παιδιά διαφορετικών καταγωγών μαθαίνουν να ζουν και να μαθαίνουν μαζί. Μέσα σε αυτή
τη διαδικασία, η διαφορά, η παράβαση και η υβριδικότητα διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο.
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Οι Θεοδωροπούλου και Μονιούδη, διερευνούν το ζήτημα της κριτικής σκέψης, όπως αυτή
προτείνεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Εάν η Κριτική Σκέψη ορίζεται μεταξύ άλλων, ως η
διαδικασία αξιολόγησης της αυθεντικότητας, της ακρίβειας και της αξίας γνώσεων και επιχειρημάτων
και παρουσιάζεται σε δύο βασικά επίπεδα, αφενός μιας συγκεκριμένης νοητικής κατάστασης και
αφετέρου ενός αριθμού συγκεκριμένων διανοητικών λειτουργιών1, θα επιχειρηθεί να φανεί ότι, η μη
επαρκής διάκριση ανάμεσα στο λειτουργικό και κριτικό γραμματισμό, σε επίπεδο Προγράμματος
Σπουδών, υπονομεύει την ίδια τη σκοποθεσία του, στο βαθμό στον οποίο αυτή θέλει να δίνει
έμφαση στον κριτικό γραμματισμό. Η άτυπη μάλιστα διολίσθηση στο λειτουργικό γραμματισμό
υπονομεύει την καταρχήν θεωρητική αποδοχή της κριτικής διάστασης ως ανάγκης και ετοιμότητας
για συνεχή αξιολόγηση των πληροφοριών, της έφεσης για έλεγχο κάθε γνώμης και της επιθυμίας για
θεώρηση όλων των απόψεων ακυρώνοντας έτσι τον κριτικό ρόλο, τον οποίο καλείται να
διαδραματίσει η γλώσσα, ως «μηχανισμός κατασκευής ή και αναδόμησης στάσεων, αξιών,
κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας». Σκοπός είναι να φανεί, σε πρώτο στάδιο, με ποιον τρόπο οι
σχετικές διατυπώσεις (τόσο στο «Πρόγραμμα Σπουδών» όσο και, ειδικότερα

στο «Πρόγραμμα

Σπουδών νεοελληνικής γλώσσας & λογοτεχνίας στο Δημοτικό σχολείο»), θέτουν επαρκείς βάσεις,
προκειμένου να αναπτυχθούν διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, που θα επιτρέπουν την
ανάδυση και την εμπέδωση μιας σκέψης κριτικής. Η συνειδητοποίηση της αντίφασης αυτής καθώς
και των παιδαγωγικών και διδακτικών επιπτώσεών της είναι δυνατόν να ενισχυθεί με την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης μέσω των φιλοσοφικών εργαλείων (όπως, για παράδειγμα, προτείνεται στο
πλαίσιο της Φιλοσοφία με τα Παιδιά), συνεισφέροντας σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη των στόχων
του ΝΠΣ.
Οι Καΐλα και Λιβέρη πραγματεύονται το ζήτημα της εμφάνισης της πολιτισμικής οικολογίας,
ως υποενότητας της ανθρωπολογίας, η οποία σχετίζεται επισήμως με τη δημοσίευση του βιβλίου
Theory of Culture Change του Julian Steward το 1955. Η εν λόγω οικολογική τάση αφορούσε την
εντατικότερη ενασχόληση με το ρόλο που διαδραματίζει το φυσικό περιβάλλον στην πολιτιστική
μεταβολή, σε αντίθεση με την επικρατούσα ερμηνεία που παρείχε ο πολιτιστικός ντετερμινισμός.
Όπως ακριβώς ορισμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι πιο στενά συνδεδεμένα με τη χρήση του
περιβάλλοντος μιας κοινωνίας, απ’ ότι κάποια άλλα, το ίδιο και ορισμένα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά είναι πιο σχετικά απ’ ό,τι άλλα με τις δραστηριότητες επιβίωσης· επομένως ασκούν
μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της εξέλιξης του πολιτισμού. Εν συντομία, η προσέγγιση της
πολιτιστικής οικολογίας υποστηρίζει, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών πόρων, της
τεχνολογίας επιβίωσης και της συμπεριφοράς που απαιτείται για να υποστηρίξει η τεχνολογία τους
πόρους.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ
– ICT:Information and Communications Technologies) έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που

1

Beyer, B.K. (1985). Critical thinking: What is it? Social Education, v.49, 4.
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επικοινωνούμε και εργαζόμαστε. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται αφενός οι τεχνολογίες που
επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της
πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των
άυλων μηνυμάτων. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις διεπιφάνειες ανθρώπουυπολογιστή (human – computer interfaces), το Διαδίκτυο (Internet), τα πολυμέσα (multimedia) και τα
υπερμέσα (hypermedia) και με τα σύγχρονα λογισμικά που, όλο και περισσότερο φιλικά με το
χρήστη, έχουν πλέον καταστεί κοινό σημείο αναφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διδακτική
αξιοποίηση του Διαδικτύου, που πρέπει να χρησιμοποιείται ως περιβάλλον ενεργού και προωθημένης
ποιοτικά μάθησης. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να
δημιουργούν, να διαχειρίζονται, αλλά και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πολιτιστικής τους
κληρονομιάς. Με τη βοήθειά τους ο χρήστης βιώνει περισσότερο εμπειρικά, σε οπτικό, ακουστικό
και κινητικό πεδίο, ή και σε συνδυασμό αυτών, παρά νοητικά την αλληλεπίδρασή του με το
περιβάλλον. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται με επιτυχία και στην εκπαίδευση.
Οι Ξανθάκου, Ματζάνος, Παπαδομαρκάκης, Τζαμπερής και Παπαβασιλείου παρουσιάζουν
έρευνα του 2011 σχετικά με τις γνώσεις και απόψεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Ρόδου

για

τα

τοπικά

περιβαλλοντικά

ζητήματα

στο

πλαίσιο

της

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης..Εξετάζει τις γνώσεις και τις απόψεις των μαθητών λυκείων της πόλης της Ρόδου,
σχετικά με τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητάματα. Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το
ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στις εξής διαπιστώσεις: 1. Η
πλειονότητα των μαθητών παρατηρεί επιδείνωση μάλλον παρά βελτίωση στο περιβάλλον της Ρόδου.
2. Οι γνώσεις των σχετικά με τα απειλούμενα είδη της Ρόδου είναι ανεπαρκείς. 3. Θεωρούν τα
σκουπίδια ως το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος. 4. Αγνοούν την
ύπαρξη τοπικών περιβαλλοντικών φορέων και συλλόγων οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία
του περιβάλλοντος.
Ο Παναγιώτης Σταμάτης προχωρά σε μία παρουσίαση της έρευνας στο πεδίο της Μη
Λεκτικής Επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς αυτό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία και ιδιαιτέρως στο χώρο της εκπαίδευση όπου αυξάνεται
σταδιακά, επίσης, το ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές επιδράσεις που προκύπτουν, ιδίως στη
διδακτική διαδικασία, από την αξιοποίηση παραμέτρων της μη λεκτικής επικοινωνίας και την ένταξή
τους σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης. Στην Ελλάδα, η
έρευνα σε ζητήματα μη λεκτικής επικοινωνίας άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με χώρες
του δυτικού κόσμου. Στο πλαίσιο μιας ιστορικής αναδρομής παρατηρείται πως, ακόμη και στο
διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, η αρχική έρευνα σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνιακής
συμπεριφοράς δεν συνδεόταν με το πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Όμως, από τη δεκαετία του
1970 συστηματικά έως σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά της πεδία,
εστιάζοντας σε σημεία διερεύνησης όπως η μικροδιδασκαλία, οι εκφραστικοί παράγοντες που
εκδηλώνονται κατά τη διδακτική διαδικασία, τα στοιχεία πολυπολυτισμικότητας, οι προσδοκίες των
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εκπαιδευτικών, οι ερμηνείες των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά των
μαθητών.
Οι Ανδρεαδάκης, Κόνσολας, Σταμάτης και Παναγιωτοπούλου ασχολούνται με το ζήτημα της
αξιοποίησης εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων με έμφαση στη Μουσειοπαιδαγωγική, με
στόχο την καλλιέργεια στάσεων σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, αναφορικά με την πολιτιστική
κληρονομιά. Η μελέτη τους αποσκοπεί στην αξιοποίηση της σύνθεσης των αρχών των εναλλακτικών,
διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές Δημοτικών
Σχολείων, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων θα
επιτρέψει στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, να συμβιώνουν ομαλά και να
συνεργάζονται παραγωγικά με τους άλλους, να συνδιαμορφώνουν σχέδια στην προοπτική της
αειφόρου ανάπτυξης.

25

Οι εικόνες της μετάδοσης 1

Jean Houssaye
Université de Rouen / Laboratoire CiViiC
jean.houssaye@univ-rouen.fr

Mετάφραση: Έλενα K. Θεοδωροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίο Αιγαίου, theod@rhodes.aegean.gr
Μανουήλ Κυνηγάκης, Υποψ. Διδ/ρας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν /μιο Αιγαίου, kinigakis@yahoo.gr

Θα θέσω το εξής στοίχημα: ένας από τους ενδεικνυόμενους τρόπους, προκειμένου να
φωτιστεί και να συλλθφθεί μία έννοια, είναι να εξερευνηθούν οι εικόνες που είναι δυνατό να της
αποδωθούν. Με άλλα λόγια, για να σκεφτούμε μία έννοια, μπορούμε να αρχίσουμε εξερευνώντας τις
εικόνες που δημιουργεί, με την ελπίδα ότι αυτές ξεδιπλώνουν σημαντικές πτυχές της. Επί του
προκειμένου λοιπόν, ποιες είναι οι εικόνες που αναδύονται, καθώς σκεφτόμαστε την έννοια της
μετάδοσης, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν της αναφοράς είναι κατεξοχήν το σχολικό πεδίο; Τρεις
εικόνες αναγνωρίζονταο προοδευτικά. Κατά πρώτο λόγο, η μετάδοση ως διεξέδρα. Κατά δεύτερο
λόγο η μετάδοση ως απόλυτη απόσταση. Η μετάδοση ως παράβαση και υπέρβαση, κατά τρίτο λόγο:
πρόκειται για τις δικές μου εικόνες της μετάδοσης.

1. Η μετάδοση ως διεξέδρα
Μπορούμε να σκεφτούμε τη μετάδοση με όρους διεξέδρας (πασαρέλας). Είναι αυτό που κάνει η
Νathalie Dupont (2006) σε σχέση με τα μαθήματα καλλιτεχνικών. Ας την ακολουθήσουμε πολύ πιστά
γενικεύοντας τα ορθά λόγια της. Η εκπαίδευση θα ήταν λοιπόν για το σχολείο μια διεξέδρα ανάμεσα
σε ένα πολιτιστικό αντικείμενο και ένα γνωστικό αντικείμενο προορισμένο για διδασκαλία, ανάμεσα
σε μια δημιουργία και μια πρόσληψη. Το «μετά» υποδεικνύει το πέρασμα. Ωστόσο, στην εκπαίδευση,
η μετά-δοση δεν επισυμβαίνει μέσα στην απλή συνέχεια. προϋποθέτει έναν διάπλου δύσκολο και
επικίνδυνο. Το πέρασμα αυτό είναι ασυνεχές. προϋποθέτει ένα αντικείμενο προς μετάδοση από ένα
άτομο που το ίδιο το έχει δεχτεί, προς ένα άτομο που θα το παραδώσει με τη σειρά του. Εκείνο που
ήταν πριν μετατοπίζεται, μεταμορφώνεται και γίνεται κάτι άλλο. Όμως, μπροστά στη διακινδύνευση
της περιπλάνησης, είναι μεγάλος ο πειρασμός να πασχίσουμε να βρούμε αντικείμενα προς μετάδοση,
τα πλέον σταθερά που είναι δυνατόν να υπάρξουν, ή, τέλος πάντων, τα (υπο)τιθέμενα ως τέτοια.
1

Μια εκδοχή του κειμένου αυτού έχει δημοσιευτεί στο: Itinerario de Filosofia da Educaçao, Porto, Ediçoes

Afrontamento, 2010.
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Εν πάση περιπτώσει, η μετάδοση εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων: τα περιεχόμενα
που πρόκειται να μεταβιβαστούν, τις ιστορίες τους, τους παραλήπτες, τους μεταδότες, τα
συμφραζόμενα. Το να σκεφτόμαστε τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη μετάδοση με όρους
διεξέδρας, μας υποχρεώνει να μην παραμένουμε μόνο στις γνώσεις προς μετάδοση, να μην
περιορίζουμε το πέρασμα σε έναν δεσμό ανάμεσα σε έναν έμπειρο ενήλικα και έναν παθητικό
υποδοχέα. Το «ανάμεσα» δεν μπορεί να περιοριστεί στο στη διαβίβαση περιεχομένων. Συμπαρασύρει
ένα ολόκληρο σύνολο διαδρομών, αξιών,

ανθρώπινων σχέσεων,

επιθυμιών, επιλογών και

αναπαραστάσεων.
Όμως η διεξέδρα πηγαίνει πιο μακριά από το πέρασμα. Σ’ αυτό το ταξίδι και σ’ αυτόν το
διάπλου της εκπαίδευσης, η διεξέδρα παραπέμπει σ’ ένα κινητό σημείο ανάμεσα σε δύο διαστήματα
που είναι χωρισμένα. Η γέφυρα κλίνει προς τη μία πλευρά ή την άλλη. μπορεί να είναι ανοιχτή για να
επιτρέπει το πέρασμα ή κλειστή και να αποτελεί εμπόδιο. Ακόμα περισσότερο, η διεξέδρα επιτρέπει
το πέρασμα και

στις δύο κατευθύνσεις. Όμως, εκείνο που κυκλοφορεί ανάμεσα στις δύο

κατευθύνσεις, είναι της ίδιας τάξης; Ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυκλοφορίας αυτής; Ποιος
μπορεί να το αναλάβει αυτό και σε ποια στιγμή; Ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
και ποιες οι υποχρεώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν; Είμαστε επιτηρούμενοι και παρατηρούμενοι;
Ποιοι είναι οι διαβάτες και ποιες οι απαιτήσεις τους;
Ο Michel Serres (1991) είχε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα του προς διάπλου ποταμού,
προκειμένου να κάνει περισσότερο κατανοητή την έννοια της εκμάθησης. Η περιπέτεια της
εκμάθησης σημαδεύεται από τη σφραγίδα του αβέβαιου για εκείνο που συνιστά η μεταβίβαση και την
ανά-ληψη

αναπόφευκτων διακινδυνεύσεων για εκείνο που συνιστά την πορεία της μάθησης.

Αμφιβολία, απώλεια αναφορών, δημιουργική αποσταθεροποίηση: ιδού τα δεδομένα της εκμάθησης.
Το «μετά» στην έννοια της μεταβίβασης, αποκτά νόημα και αξία εντός της υπέρβασης των ορίων για
ένα ταξίδι προς κάτι άλλο. Μαθαίνω σημαίνει, για τον καθένα, αναζητώ το κατώφλι του περάσματος
και το δικό μου μονοπάτι. «Η “διεξέδρα” είναι λοιπόν μια ενδιάμεση ζώνη αντίστασης ανάμεσα σε
δύο διαφορετικούς χαρακτήρες και μία ζώνη σύγκρουσης ανάμεσα στα πρόσωπα, τις διαδρομές και
τις ασύμφωνες προσδοκίες των εμπλεκομένων προσώπων. Τα άτομα εκεί κρύβονται πίσω από
προσωπεία ή δείχνουν τον εαυτό τους» (Dupont, 2006: 17).
Κατευθυντήριο νήμα, συνεχίζει η συγγραφέας , η διεξέδρα, πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση
με άλλες έννοιες δορυφόρους: τη διαμεσολάβηση, τη συνοδεία, την εταιρικότητα, τη συνεργασία, την
καθοδήγηση, την υποστήριξη, την εποπτεία ή τη δι-αγωγή. Ας πάρουμε, καταρχάς, τη
διαμεσολάβηση, εφόσον αυτή η έννοια έχει γίνει αρκετά πληθωριστική. Η διαμεσολάβηση
προϋποθέτει μια μεσιτεία, μια παρεμβολή επιβεβλημένη, προκειμένου για συμβιβασμό και
συμφιλίωση των προσώπων. Ως παραγωγή μιας συμφωνίας, διαιτησία σε μια διαφορά, η
διαμεσολάβηση θίγει εξίσου τόσο τον διάμεσο – ήτοι ό,τι είναι στη μέση – όσο και το μέσο ή το
φάρμακο – ήτοι αυτό που καταπολεμά ένα μειονέκτημα ή μια δυσφορία.
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Καθώς η έννοια της διαμεσολάβησης φαίνεται να περιορίζεται στη διαχείριση συγκρούσεων
ή στην επίλυση προβλημάτων, είναι ίσως ενδιαφέρον να τη συμπληρώσουμε με εκείνη της δι-αγωγής,
για να εμπλουτίσουμε την υπό μελέτη έννοια. Με την αγωγή οδηγούμε, λοιπόν, κάποιον κάπου, τον
κατευθύνουμε, περνάμε ή μεταβιβάζουμε κάτι σε κάποιο πρόσωπο. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι η
πρωτοβουλία αυτού του προσώπου δεν μοιάζει να ευνοείται καθόλου: το μονοπάτι του είναι εξαρχής
χαραγμένο και το σχέδιο εντελώς καθορισμένο. Η έννοια της συνοδείας ενός προσώπου προϋποθέτει
την πράξη του να συνδέεσαι με αυτό, για να παε την ίδια στιγμή, εκεί όπου εκείνο πηγαίνει. Ο
συνοδός μπορεί να ακούει ή να αποσαφηνίζει την κατάσταση ή να προτείνει χωρίς να αποφασίζει στη
θέση του άλλου ή να διευκολύνει την κάθε τοποθέτηση. Η επί συνοδεία αγωγή, με τη σειρά της,
επιχειρεί να συνδέσει το άνοιγμα προς τον άλλον, τον συνοδευόμενο (πράγμα που αντισταθμίζει το
κλειστό σχέδιο της αγωγής) με το καθορισμένο σχέδιο της αγωγής (το οποίο αντισταθμίζει την
αδυναμία της κατεύθυνσης και προβολής της συνοδείας).
Όπως η διαμεσολάβηση ή η συνοδεία, η εταιρικότητα εμπλουτίζει τους τρέχοντες
εκπαιδευτικούς όρους. Έχουμε την τάση να ορίζουμε κάθε σχέση ως σχέση εταιρική. Η εταιρικότητα
κατέστη ένα υποχρεωτικό εκπαιδευτικό υπόδειγμα. Με τους κινδύνους της: την αναγωγή του άλλου
σε κάποιον ίδιο με εμένα, άρα το σβήσιμο της ετερότητας. τη μεταμφιεσμένη προώθηση μιας
δυνητικής συναίνεσης, η οποία

θέτει ότι είμαστε σύμφωνοι, προτού καν εκφραστούμε ή

δεσμευτούμε. Άρα, η εταιρικότητα προϋποθέτει μια ελεύθερη, αμοιβαία και συμβολαιακή δέσμευση
ανάμεσα στα υποκείμενα ‒υποκείμενα διαφορετικά αλλά ίσα, τα οποία αναπτύσσουν ένα πλαίσιο
δράσης προσαρμοσμένο στο σχέδιο που τα ενώνει, ώστε να δράσουν από κοινού στη βάση αυτού του
πλαισίου. Ας στοιχηματίσουμε τουλάχιστον, ότι οι εκπαιδευτικές καταστάσεις σπανίως είναι αυτού
του τύπου. Θα μας χρειαστούν πολλές ακόμα διεξέδρες για να φτάσουμε ως εκεί. Ας μείνουμε σ’
αυτό το σημείο και ας παραδεχτούμε, τουλάχιστον, ένα πράγμα: δεν είναι εντελώς ανώφελο να
σκεπτόμαστε τη σχέση μετάδοσης-εκπαίδευσης με όρους διεξέδρας. Κάτι μας μαθαίνει. Όμως, σε
κάθε περίπτωση, δεν είναι παρά μια δυνατότητα. Πρέπει να εξεταστούν και άλλες.

2. Η μετάδοση ως απόλυτη απόσταση
Ενθυμούμαστε, ίσως, την τουλάχιστον ριζοσπαστική θέση του Foucault,

ως προς την

μετάδοση στη διδασκαλία: «η μετάδοση της γνώσης μέσω της ομιλίας, της καθηγητικής ομιλίας μέσα
στις αίθουσες, μέσα σε έναν χώρο, μέσα σ’ ένα ίδρυμα όπως το πανεπιστήμιο ή ένα κολέγιο, λίγο
ενδιαφέρει. Αυτή η μετάδοση της γνώσης είναι τώρα εντελώς ξεπερασμένη. Πρόκειται για έναν
αρχαϊσμό, ακριβέστερα για ένα είδος σχέσης εξουσίας που σέρνεται ακόμα σαν ένα αδειανό κέλυφος
[…] ο λόγος του καθηγητή είναι αναγκαστικά ένας λόγος αρχαϊκός» (συνέντευξη που δημοσιεύθηκε
στην Ιαπωνία το 1973. επαναδημοσιεύθηκε το 2001, σελ. 1279). Όπως υπογραμμίζει ο Kambouchner
(2006), εάν στο πλαίσιο της φουκωικής προβληματικής, η διδασκαλία διατηρεί ένα νόημα ως
προσωπική δοκιμασία ή ως τόπος σκόπιμης πρόκλησης, αυτό δεν υφίσταται πλέον, στο βαθμό που
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είναι δραστηριότητα κοινωνικά ρυθμισμένη και αυθεντικά λειτουργική. Γιατί; Διότι, μέσα στην
κοινωνική της πραγματικότητα,

συνιστά εγγενώς αναπαραγωγή μια σχέσης εξουσίας. είναι η

ατελέσφορη επιβίωση μιας εσωτερικής αρχής, εκείνης της πειθαρχούμενης κοινωνίας, την οποία ο
Foucault καταγγέλλει στο «Επιτήρηση και Τιμωρία». Η αρχή αυτή είναι έωλη, ακόμα και αν τίποτα
το καθορισμένο δεν έρχεται να την εκτοπίσει. Τι απομένει, λοιπόν, από τη μετάδοση; Από αυτό που
είναι η μετάδοση; Η διεκδίκηση, ενάντια σε κάθε κανονιστικά προδιαγεγραμμένη πρακτική, μιας
χειρονομίας καλλιτεχνικής, χειρονομίας που δεν προσφέρεται ακριβώς ούτε προς θαυμασμό ούτε
προς μίμηση, αλλά που παίρνει κατεξοχήν την αξία μιας ερωτικής πρόκλησης (έξω από την
εποικοδομητική οπτική ενός Σωκράτη).
Άρα, ακολουθώντας τον Foucault, η μετάδοση βουλιάζει σε μια σχέση εξουσίας, στην οποία
η εκπαίδευση δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Βλέπουμε ότι το μεταδίδειν και το εκπαιδεύειν
καταλήγουν να είναι τουλάχιστον βαθιά προβληματικά. Η έξοδος από αυτήν την κατάσταση μπορεί
να υπάρξει όχι πλέον με την καθιέρωση αυτής της απόλυτης απόστασης με τη μετάδοση, αλλά,
αντίθετα, διεκδικώντας την απόλυτη απόσταση μέσα στη μετάδοση. Πρόκειται για εκείνο που
εκθειάζει ο Levinas, αν πιστέψουμε τον Lamarre (2006). Γνωρίζουμε καλά τη χρησιμοποίηση της
σκέψης του Levinas, προκειμένου να τεθεί και να αιτιολογηθεί η ριζοσπαστικότητα της ετερότητας
ενός υποκειμένου που μαθαίνει. Ο Philippe Meirieu (1995: 73-75) έχει συχνά επικαλεστεί τον
Levinas, υπό αυτήν την έννοια. Εάν το πρόσωπο του άλλου είναι συνάμα κλήση σε φόνο και κλήση
για συνάντηση, ως προς το ότι μου προσφέρει συνάμα τη δυνατότητα να το απομακρύνω και τη
δυνατότητα να δεσμευτώ μαζί του σε μια περιπέτεια που δεν θα είναι μια δοκιμασία ισχύος, η ηθική
εμπαίζεται, όταν η αντίσταση του άλλου δεν με στρέφει στην εξουσία που θα μπορούσα να ασκήσω
πάνω του, αλλά σε εκείνη που οφείλω να ασκήσω σε εμένα, όταν δεν ζητώ να συντρίψω την
αντίσταση του μαθητή, αλλά να κάμψω αυτό που μέσα μου προκαλεί αυτήν την αντίσταση. Η ηθική
με παραπέμπει στην ίδια μου την ευθύνη, στον τρόπο με τον οποίο είμαι ικανός να προσφέρω στον
άλλο τη δυνατότητα μιας συνάντησης, την ευτυχία της κατανόησης και τη χαρά της γνώσης.
Συνάντηση, ευθύνη, ετερότητα… η μετάδοση θα μπορούσε, λοιπόν, να αναζητήσει την ηθική
της στο σεβασμό και τη συνάντηση. Αλλά, ομοίως, στην ακατάβλητη δική μου ευθύνη έναντι του
άλλου. Είμαι υπεύθυνος για τον άλλο και είναι εμένα που ο άλλος επερωτά μέσα από την αντίστασή
του, την ενδόμυχή μου σχέση με τη δική μου γνώση, τη σχέση μου με τον ίδιο μου το λόγο.
Εναπόκειται σ’ εμένα ως μεταδίδοντα να αναλάβω αυτήν τηνεργασία σε σχέση με τη διδασκαλία
μου, είμαι εγώ που οφείλω να αφεθώ, ώστε να με φτάνει, να με αγγίζει, να με ρωτά συνέχεια το
βλέμμα του άλλου. Δεν θα υπήρχε, ωστόσο, πρόβλημα εκεί, στον ορισμό αυτής της ηθικής στάσης;
Έχω την τάση να σκέφτομαι κάτι τέτοιο, στη συνέχεια του συλλογισμού του Jean-Marc Lamarre
(2006). Διότι επικαλούμενοι τον Levinas, για να θέσουμε την προτεραιότητα της δραστηριότητας και
της ετερότητας του υποκειμένου που μαθαίνει, σημαίνει, ομοίως, ότι περνούμε στην πλευρά της
ριζοσπαστικής τοποθέτησης του Levinas ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας.
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Ο Levinas θέτει την προτεραιότητα του Δασκάλου ως άλλου. Μόνη η ετερότητα διδάσκει,
αλλά πρόκειται για εκείνην του Δασκάλου. Μόνος ο λόγος του δασκάλου διδάσκει. Η δισυμμετρία
μεταξύ Δασκάλου και εμού ως διδασκομένου είναι ριζική. Ο άλλος δεν είναι μόνο το alter ego μου,
αλλά ο απολύτως Άλλος. Η αποκατάσταση του από καθέδρας λόγου και της ιδέας για τη διδασκαλία
ως μετάδοση είναι ολική. «Διδάσκω σημαίνει εισάγω, απ’ έξω και από το ύψος του Δασκάλου, μέσα
στο πνεύμα του μαθητή αυτό που εκείνος δεν είναι. Η ετερότητα μόνη διδάσκει και αυτή η
διδασκαλία είναι μια “μη βίαιη μεταβατικότητα”» (Lamarre, 2006: 71). Ο Δάσκαλος, με το Λόγο του,
μου προσφέρει περισσότερα απ’ όσα περιέχω. ο διδασκόμενος δέχεται περισσότερα απ’ όσα μπορεί
να δεχτεί, υποδέχεται τον άλλον, το Δάσκαλο και τη διδασκαλία του, πέρα από την ικανότητα του
Εγώ. Η διδάσκουσα ετερότητα, η ετερότητα του Δασκάλου, είναι μια ετερότητα ξένη και υπερβατική.
Υπάρχει ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο μια δισυμμετρία και μια μη αναγώγιμη μηαμοιβαιότητα. το ύψος και η υπεροχή του Δασκάλου είναι άφθαστες.
Υπάρχει, ωστόσο, μια σχέση εξουσίας; Όχι, απαντά ο Levinas. Ο Δάσκαλος δεν είναι
βεβαίως έναν μαιευτήρας ενός πνεύματος που φέρει ήδη τον καρπό του. δεν είναι ένας
διαμεσολαβητής. αλλά το κύρος του δεν είναι μια κυριαρχία, ούτε, ασφαλώς μια εξουσία. Ο
Δάσκαλος παρουσιάζεται μέσα στο ενώπιος ενωπίω του Προσώπου. Το ύψος του είναι παραδόξως
μια αδυναμία. Η ετερότητά του πρέπει να συνδεθεί με εκείνη, τη βιβλική, του φτωχού, του ξένου, της
χήρας και του ορφανού. Ο Δάσκαλος φανερώνεται μέσα στο λόγο, ο λόγος είναι το βασίλειό του.
Μόνος ο λόγος είναι η σχέση του ενώπιος ενωπίω, εντός της οποίας κρατιούνται η απόσταση και ο
χωρισμός. Ο κόσμος προτείνεται και δίνεται από την ομιλία του Δασκάλου. Είναι η από καθέδρας
ομιλία που ανοίγει και καθιστά δυνατό τον χώρο του ερωτήματος, του διαλόγου και της γνώσης. Ο
Δάσκαλος με καλεί να είμαι προσεκτικός και η προσοχή μου στον δάσκαλο προηγείται της προσοχής
στα πράγματα και στις ιδέες και την καθορίζει. Η ηθική προηγείται της γνώσης και την καθιστά
δυνατή. Η ελευθερία μου δεν μπορεί μόνη να αναλάβει την ευθύνη της γνώσης, της Αλήθειας. Ο
Δάσκαλος θέτει υπό ερώτηση την ελευθερία μου και είναι, καταρχάς, η ηθική σχέση με τον δάσκαλο
που υποτείνει την ελευθερία της ένταξής μου στο αληθινό. Με άλλα λόγια, για να επιτευχθεί η γνώση
μέσα από και μέσω της μεταβίβασης του Δασκάλου, ο μαθητής οφείλει να δεχτεί την απόλυτη
απόσταση της σχέσης του με τον Δάσκαλο και να την αποδεχτεί. Ελλείψει αυτού, η μετάδοση δεν
είναι δυνατόν να επιχειρηθεί. Ελλείψει ποιου; Του να αποδεχθεί τον άλλον, τον Δάσκαλο, εν
προκειμένω, μέσα στη ριζική ετερότητά του, μέσα στην απόλυτη απόστασή του. Μόνη η ετερότητα
του Δασκάλου διδάσκει. Ας μας παραχωρήσουν, ένα πράγμα τουλάχιστον: η ριζοσπαστικότητα αυτής
της αντίληψης κινείται εξολοκλήρου αντίστροφα τόσο προς τη σκέψη του Foucault, που αποκηρύσσει
τη διδασκαλία στο όνομα της ισχύος, όσο και προς τη σκέψη του συρμού, που θέλει να βλέπει στον
Levinas τον στοχαστή της ηθικής του μανθάνοντος υποκειμένου. Καμία γέφυρα. Μόνο μια απόσταση
απόλυτη.
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3. Η μεταβίβαση ως παράβαση/υπέρβαση
Θα ήθελα τώρα να αλλάξω οπτική και να στραφώ προς την κατασκευή και τη μετάδοση της
παιδαγωγικής. Διότι μου φαίνεται ότι η εξέταση της ιστορίας της παιδαγωγικής μάς οδηγεί στο να
θεωρήσουμε ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη μετάδοση από την παράβαση/υπέρβαση. Η
παιδαγωγική, ως πρακτική θεωρία της εκπαιδευτικής πράξης, έχει τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της
(Houssaye, 2002). Εντούτοις

η ρήξη αποτελεί μέρος αυτής της «φύσης» της παιδαγωγικής. Να

τοποθετούμαι ως παιδαγωγός, σημαίνει ν’ αρχίζω από μια παράβαση/υπέρβαση. Και να μεταδίδω την
ιστορία της παιδαγωγικής, σημαίνει να μεταδίδω την ιστορία διαδοχικών παραβάσεων/υπερβάσεων.
Κινημένος από την επιθυμία της δράσης, στηριγμένος στις ρίζες του, ο παιδαγωγός θα
αντιληφθεί τις ρήξεις. Τα παραδείγματα είναι πληθωρικά. Είναι ο Pestalozzi, που αρνείται να
παραδοθεί στη μόνη πολιτική βούληση και που θέλει, στο εξής, να θεμελιώσει την πολιτική στην
εκπαίδευση. Είναι ο Ferrière που ύστερα από τη φώτισή του, εξαιτίας της επαφής του με τον H. Lietz
και τη γνήσια κλίση του για τη Νέα Αγωγή, θα ήθελε να σταματήσει τον πόλεμο με τη βοήθεια του
ενεργητικού σχολείου. Είναι ο Robin, που δεν θα σταματήσει να καταπολεμά τον κληρικαλισμό και
τον μιλιταριστικό πατριωτισμό στο σχολείο, χωρίς να αναφέρουμε τον διαχωρισμό των φύλων. Είναι
ο Dewey, ο Decroly, ο Cousinet και ο Rogers, που θα αγωνιστούν κατά της αυταρχικής
παραδοσιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας στο όνομα της εμπιστοσύνης στο παιδί και στη μάθηση.
Είναι ακόμη ο Robin, ο Fröbel, ο Makarenko, ο Freinet, ο Ferrer, ο καθένας από τους οποίους, για να
ενθαρρύνει την άνθιση του «νέου ανθρώπου» όπως τον σκέφτεται, δεν θα διστάσει να αντιμετωπίσει
την εχθρότητα επισήμων και επιθεωρητών. Είναι ο Neill που θα ήθελε να πολεμήσει ενάντια την
εξαθλίωση της βιομηχανικής κοινωνίας, ενάντια στους πολέμους, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
ενάντια στη θρησκεία και στον ηθικισμό, τα πάντα στο όνομα της ψυχανάλυσης, του έρωτα και της
ελευθερίας. Εν ολίγοις, η ιστορία της παιδαγωγικής είναι καταρχάς η ιστορία της άρνησης και των
επαναστάσεων

των εξεγερμένων,

οι οποίοι δεν μπορούσαν πια ν’ αποδέχονται τους

προδιαγεγραμμένους και παραδεδεγμένους κανόνες.
Εκείνο που είναι αληθινό για την ίδια τη φύση της παιδαγωγικής, είναι επίσης και για τις
συστατικές θεματικές της. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το ερώτημα περί της αυθεντίας. Ακόμα και
εκεί η παιδαγωγική ιστορία της δεν είναι παρά μια ιστορία παραβάσεων και υπερβάσεων, σε τέτοιο
σημείο, που το να θέλουμε να συνοψίσουμε την αυθεντία στους παιδαγωγούς, ισοδυναμεί με την
μετάδοση μιας διαδοχής παραβάσεων. Το να καταγράψει κανείς την ιστορία της αυθεντίας, σημαίνει,
καταρχάς, να εξιστορήσει τη μακρά πορεία μιας δυσαρέσκειας παράγωγης του καταναγκασμού. Ήδη,
στους αρχαίους, δεσπόζει σε σχέση με άλλες μεθόδους. Ο καταναγκασμός θα βρει λαβή στη
σύμπραξη θρησκείας-εκπαίδευσης. Τάχιστα, η τιμωρία θα μεταμορφωθεί σε αμάρτημα γεννώντας μια
ηθική κρίση που εκβάλλει σε μία ενοχή, την οποία μόνο η θρησκευτική εξιλέωση μπορεί να
θεραπεύσει. Η πειθαρχία και οι τιμωρίες συμμαχούν με μια αντίληψη περί της παιδικής ηλικίας σε
κίνδυνο. Το παιδί γίνεται αντιληπτό ως ένα ον ακάθαρτο, ως μια ψυχή που πρέπει να σωθεί, εν
ανάγκη και παρά τη θέλησή του. χρέος που ανήκει στους υπεύθυνους ενήλικες, οι οποίοι το
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περιβάλλουν. Στον 16ο αιώνα πλέον βλέπουμε να ξεπροβάλλει εντονότερα αυτό το ακάθαρτο παιδί,
το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί για να εξασφαλιστεί η σωτηρία του.
Περιέργως, την ίδια στιγμή αναδύεται μια άλλη εικόνα, ανταγωνιστική, του παιδιού ως ενός
όντος αθώου, αγνού και ευάλωτου, που πρέπει να προστατευθεί, εφόσον τελεί εν κινδύνω. Μέσα
στην ίδια λογική εν τούτοις: πρέπει να φυλακίσουμε το παιδί και να το απομονώσουμε από τον κόσμο
των ενηλίκων. Πέραν αυτής της αντίστιξης, η αυστηρή πειθαρχία θα γίνει νόμος: η επιτήρηση θα
είναι συνεχής, η κατάδοση θα αναγορευτεί σε αρχή της διακυβέρνησης, οι σωματικές τιμωρίες
εκτεταμένες και μόνιμες. Στη συνέχεια, παρά το ότι ο Kant, ο Rousseau και η επιστήμη,

θα

μεσολαβήσουν, οι αντιλήψεις για την παιδική ηλικία θα εξελιχθούν σημαντικά, η καθημερινή
σχολική πραγματικότητα του καταναγκασμού θα παραμείνει μαζικά σφοδρή.
Ιστορικά, υπό αυτό το πρίσμα του καταναγκασμού, η διάσπαση ανάμεσα σε θεωρία και
πράξη είναι κατάφωρη. Η θεωρία (υπό την έννοια της πομπής) των παιδαγωγών που θέλησαν να
ευνοήσουν άλλους τρόπους από το μαστίγιο, είναι εντυπωσιακή. Σε σημείο ώστε να πιστέψουμε ότι
στο μεγάλο παράπονο που έχει εκφραστεί από τα παιδιά, για τα χτυπήματα που δέχονταν, απαντά σε
ηχώ ο θρήνος των παιδαγωγών. Θα έπρεπε εδώ να υπενθυμίσω πώς ο Gerson τον XIV αιώνα
εγκωμιάζει την ηπιότητα και την καλοσύνη, πώς οι Ιησουίτες περιγελούν την άμιλλα και τη
συνεργασία, πώς οι Oρατοριανοί ποντάρουν στην ηπιότητα και τη φρόνηση, πώς οι Γιανσενιστές δεν
παραδέχονται παρά την τρυφερότητα και τον οίκτο, πώς ο Locke καταδικάζει τη χρήση του
μαστιγίου, πώς ο Rousseau δεν θέλει να αναγνωρίσει παρά την αναγκαιότητα, την έρευνα του
χρήσιμου, την καρδιά, πώς ο Kant προσδένεται στον σεβασμό της ελευθερίας του μαθητή, πώς… Θα
μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στο άπειρο τη λιτανεία αυτών των παιδαγωγικών ιδεών που
ορθώθηκαν κατά του καταναγκασμού.
Με ποιο αποτέλεσμα; Το παιδί του Διαφωτισμού, παρότι δεν είναι πια οντολογικά κακό,
παραμένει φυσικά εύθραυστο και πολιτισμικά αναμορφώσιμο. Παρά τις αλλαγές στις αντιλήψεις, οι
κυρίαρχες πρακτικές, καθαυτές, δεν τροποποιήθηκαν διόλου, διότι συνεχίζουν να τρέφονται με
δικαιολογήσεις μέσα σε εύπλαστες θεωρίες, στην υπηρεσία των συνήθων πρακτικών. Η πειθαρχία
βασιλεύει. Και τα παράπονα αυτή τη φορά των διευθυντών και των καθηγητών υψώνονται για άλλη
μια φορά: χαμηλό επίπεδο των μαθητών, μόνιμη έλλειψη εφαρμογής, αποστροφή για τις σπουδές,
απουσία κοσμιότητας και ευπείθειας.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, η ιστορία των παιδαγωγικών πρακτικών είναι μια βίαιη ιστορία. Και
δεν μπορούμε καν να ισχυριστούμε ότι ήταν αυτονόητο. Όχι, εφόσον εξαρχής, βρίσκουμε
πολυάριθμους θεωρητικούς και παιδαγωγούς να το καταγγέλλουν και να επιθυμούν να
αντικαταστήσουν για παράδειγμα την πυγμή με την ηπιότητα. Οι θεωρίες έδωσαν συνεχείς μάχες
ενάντια στη σωματική βία, το μαστίγιο, την ταπείνωση και όλα τα υπόλοιπα. συγκρούονταν πάντα με
τις κυρίαρχες πρακτικές και επιχειρήματά τους. Έτσι, στη Γαλλία, λόγου χάριν, από την εποχή των
μεγάλων κοσμικών νόμων (1882), τα επίσημα κείμενα εγκωμιάζουν πάντα την ενορατική διαδικασία
και την ενεργητική μέθοδο. Οι πρακτικές πάλι έχουν, στην πλειονότητά τους, επιβεβαιώσει κάτι
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άλλο: δηλαδή τη διαδικασία της επιβολής και τη μέθοδο του εξαναγκασμού. Το ζήτημα της αυθεντίας
διασχίζει τους αιώνες μαζί με το σχολείο που το διαρθρώνει –δεν μπορεί μάλιστα παρά να είναι
σύμφυτο με το σχολείο: ένα ζήτημα από το οποίο δεν μπορούμε να απαλλαγούμε ό,τι και αν κάνουν
οι θεωρίες. Οι πρακτικές αρέσκονται στις θεωρίες. Όμως ενώπιον των κυρίαρχων πρακτικών, τόσο οι
θεωρητικοί της εκπαίδευσης όσο και οι παιδαγωγοί δεν παύουν να παραβαίνουν/υπερβαίνουν σε
τέτοιο βαθμό, ώστε, στην πραγματικότητα, η ιστορία της παιδαγωγικής να μεταδίδει μια ιστορία της
παράβασης/υπέρβασης.
Παραβαίνουμε. Όμως, γιατί; Επειδή, ειδεμή, γινόμαστε συνένοχοι. Σε τι; Πολύ απλά, στη
σύνθλιψη λόγω της μετάδοσης. Αν δεν παραβώ, αν δεν υπερβώ, η εκπαιδευτική μηχανή θα κάνει το
έργο της. Ποιο έργο; Ας ακούσουμε εδώ τον Albert Thierry, έναν αναρχικό εκπαιδευτικό που πέθανε
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος στο «Ο άνθρωπος λεία των παιδιών» [L’homme en proie aux
enfants ] (1908) δείχνει καλά το έργο της εξημέρωσης καθημερινά στο σχολείο: «έχω έρθει να
αφυπνίσω τις προσωπικότητες, οφείλω να αγωνίζομαι και να περιορίζω τα παιδιά […] αυτομάτως, σε
κάθε τους λόγο, κάθε φορά που εκπληρώνω το “εκπαιδευτικό μου καθήκον”, “αποχαρακτηρίζω” τα
θύματά μου. Μου έχουν εμπιστευθεί νέα χωράφια, τα οποία οφείλω να ξεβοτανίσω -ξεριζώνοντας
τόσο τα φιντάνια όσο και τα βάτα- και υπακούω» (1986: 69-70).
Ως εργασία εξημέρωσης, η μετάδοση στο σχολείο δεν οφείλει μόνο να συνδέει τις
προσωπικότητες με τη δράση του. οφείλει εξίσου να παραπέμπει στην κοινωνική του λειτουργία. Ο
Thierry έτσι έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη εργασία εξημέρωσης (μέσα στον σχολικό οργανισμό της
εποχής του): «η διδασκαλία στα ανώτερα πρωτοβάθμια σχολεία, που θέλαμε να αντιτάξουμε σε
εκείνη των γυμνασίων και των λυκείων, έχει γίνει σαν ένα όργανο της εξημέρωσης του λαού. Αν η
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το διδακτικό προπύργιο των εκμεταλλευτών και αν η πρωτοβάθμια
είναι το διδακτικό προπύργιο των εκμεταλλευομένων, η ανώτερη πρωτοβάθμια είναι το σεμινάριο
των προδοσιών, το διδακτικό προπύργιο των απεργοσπαστών» (1986: 79). Καμία επιλογή, λοιπόν:
εάν η παιδαγωγική, μέσω του έργου της μετάδοσης, δεν θέλει να είναι απλώς ένας μηχανισμός
εξημέρωσης, δεν της μένει παρά να ακολουθήσει το μονοπάτι της παράβασης/υπέρβασης.
Αλλά είναι ικανή για κάτι τέτοιο; «Ο υπηρέτης και ο απελεύθερος» [Le domestique et
l’affranchi] τιτλοφορούσε το βιβλίο του o Hameline στα 1977. Ας μην ονειρευόμαστε, μας έλεγε ήδη
από τότε. Αλλά, εάν οι παιδαγωγοί δεν έπαψαν να παραβαίνουν/υπερβαίνουν, η καθημερινότητα της
εκπαίδευσης είναι εγκλωβισμένη σε μια ανυπέρβλητη αντίφαση: η εκπαίδευση εξημερώνει και
απελευθερώνει μέσα στην ίδια κίνηση. Επομένως τι να κάνει κανείς; Να πράττει, να παραβαίνει και
να μην ονειρεύεται: εκπαιδευτικά εγχειρήματα λαθραίας απασφάλισης πρόκειται να επιχειρηθούν. δεν
είναι αμελητέα, παρότι είναι καταδικασμένα να αποκαλυφθούν χωρίς προεκτάσεις ή χωρίς
μελλοντικές συνέπειες στην κλίμακα ενός συστήματος. Οι παιδαγωγοί είναι εκεί, ως μάρτυρες όσων
διαδραματίζονται, ατελεύτητα, ασταμάτητα (χωρίς ελπίδα;). Να παραβαίνουμε/υπερβαίνουμε για να
μεταδώσουμε, θα λέγαμε. Ο ίδιος ο Hameline θα προσέθετε: «έτσι προχωρούν οι εκπαιδευτικοί που
δεν απελπίζονται τελείως από το γεγονός ότι είναι, μαζί με τους μαθητές ή τους σπουδαστές τους, οι
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δράστες μιας πράξης κρυφά απελευθερωτικής, εκεί όπου το σύστημα της εκπαίδευσης τους ρυθμίζει
και τους προσαρμόζει στις εξημερωμένες θέσεις τους, μέσα στο σχηματισμό των πραγμάτων και των
φαντασιώσεων» (1977: 181). Πρέπει επομένως, να γνωρίζουμε εκείνο που εναποτίθεται υπό τον όρο
της μετάδοσης. Ένας καλός τρόπος, ενδεχομένως, είναι να διέλθουμε μέσα από τις εικόνες τις οποίες
συνδέουμε με αυτόν τον όρο. Διότι είναι το ίδιο να σκεφτόμαστε τη μετάδοση ως διεξέδρα, ως
απόλυτη απόσταση ή ως παράβαση/υπέρβαση.
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Je vais faire le pari suivant: un des moyens appropriés pour éclairer et comprendre un concept, c’est
d’explorer les images que l’on peut lui adjoindre. Autrement dit, pour penser un concept, on peut
commencer par explorer les images qu’il génère. Avec l’espoir que ces images déploient des facettes
significatives du concept. La transmission, voilà le concept qui nous est donné à penser et sur lequel
nous sommes sommés de nous exprimer. Quelles sont donc les images qui me sont venues à son sujet,
sachant que mon univers de référence en la matière est plutôt le champ scolaire? Trois images se sont
progressivement dégagées, que je vais parcourir avec vous maintenant. La transmission comme
passerelle en premier lieu. La transmission comme distance absolue en deuxième lieu. La
transmission comme transgression en troisième lieu. A moi de vous exprimer ces images, mes images
de la transmission.

1 – La transmission comme passerelle
On peut concevoir la transmission sur le mode de la passerelle. C’est ce que fait Dupont
(2006) à propos des enseignements artistiques. Suivons-la très fidèlement sur cette passerelle, en
généralisant son propos pertinent. L’éducation serait alors pour l’école une passerelle entre un objet
culturel et une discipline d’enseignement, entre une création et une réception. «Trans» indique le
passage. Pour autant, en éducation, la trans-mission ne se fait pas dans la simple continuité, le passage
suppose une traversée difficile et périlleuse. Ce passage est discontinu ; il suppose un objet à
transmettre par un individu, qui a lui-même reçu, à un individu, qui deviendra passeur à son tour. Ce
qui était avant se déplace, se transforme et devient autre chose. Mais, devant le risque de l’errance, la
tentation est forte de s’efforcer de trouver des objets à transmettre le plus stables possible ou au moins
posés comme tels.
Quoi qu’il en soit, la transmission est dépendante d’une multitude de facteurs : des contenus à
transmettre, de leurs histoires, des destinataires, des passeurs, des contextes. Penser la relation entre
éducation et transmission en termes de passerelle contraint à ne pas s’en tenir aux seuls savoirs à
transmettre, à ne pas réduire le passage à un lien entre un adulte expert et un récepteur passif. L’entredeux ne peut pas se réduire au passage de contenus; il charrie tout un ensemble de parcours, de
valeurs, de relations humaines, de désirs, de choix et de représentations.
Cependant, passerelle va plus loin que passage. Dans ce voyage et cette traversée de
l’éducation, la passerelle renvoie au pont mobile entre deux espaces séparés. Le pont bascule d’un
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côté ou de l’autre; il peut être ouvert pour laisser le passage, ou fermé et faire obstacle. Qui plus est, la
passerelle permet le passage dans les deux sens. Mais ce qui circule entre les deux sens est-il du même
ordre? Quelles sont les priorités de circulation? Qui peut s’y engager et à quel moment? Quels sont les
obstacles à dépasser et les contraintes à intégrer? Est-on surveillé et observé ? Qui sont les passeurs et
quelles sont leurs exigences?
Serres (1991) avait déjà utilisé cette image du fleuve à traverser pour comprendre
l’apprentissage. L’aventure de l’apprentissage est marquée du sceau de l’incertain pour ce qui est de
la transmission et de la prise de risques inévitable pour ce qui est du cheminement de l’apprentissage.
Doute, perte de références, déstabilisation créatrice, voilà les éléments de l’apprentissage. «Trans»
prend sens et valeur dans le dépassement des limites pour voyager vers autre chose. Apprendre
suppose, pour chacun, la recherche du seuil de passage et de son propre chemin. «La «passerelle» est
alors une zone intermédiaire de résistance entre les caractères différents et une zone de conflits entre
les personnes, les parcours et les attentes discordantes des personnes engagées. Les individus s’y
dissimulent ou s’y affichent» (Dupont, 2006 : 17).
Fil conducteur, poursuit notre auteur, la passerelle est à situer par rapport à d’autres notions
satellites: la médiation, l’accompagnement, le partenariat, la collaboration, la guidance, l’étayage, le
tutorat ou la conduite. Prenons d’abord la médiation, puisque cette notion est devenue inflationniste.
La médiation suppose une entremise, une interposition imposée pour concilier ou réconcilier des
personnes. Production d’un accord, arbitrage dans un différend, la médiation évoque aussi bien le
médian, soit ce qui se trouve au milieu, que l’intermédiaire ou le remède, soit ce qui fait cesser un
inconvénient ou un malaise.
Comme la notion de médiation semble restée limitée à la gestion de conflits ou à la résolution
de problèmes, il est peut-être intéressant de la compléter par celle de conduite, pour enrichir notre
passerelle. Avec la conduite, il s’agit alors de mener quelqu’un quelque part, de diriger quelqu’un, de
faire passer ou de transmettre à quelqu’un. Le problème, c’est que l’initiative de ce quelqu’un ne
semble guère privilégiée: le chemin lui est tracé d’avance et le projet est déjà bien défini.
L’accompagnement, lui, suppose l’action de se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps.
L’accompagnateur peut écouter ou clarifier la situation ou proposer sans décider à la place ou faciliter
les prises de position. La conduite accompagnée, à son tour, tente de joindre l’ouverture à l’autre de
l’accompagnement, qui contrebalance le projet fermé de la conduite, avec le projet défini de la
conduite, qui contrebalance la faiblesse de direction et de projection de l’accompagnement.
Comme la médiation ou l’accompagnement, le partenariat fait la fortune des termes éducatifs
contemporains. On a tendance à définir toute relation comme une relation de partenariat. Le
partenariat est devenu un modèle éducatif obligé. Avec ses dangers : la réduction de l’autre au même
que moi, donc l’effacement de l’altérité; la promotion déguisée d’un consensus virtuel qui pose que
l’on soit d’accord avant de s’être exprimé ou engagé. Or le partenariat suppose un engagement libre,
mutuel et contractuel d’acteurs, différents mais égaux, qui élaborent un cadre d’action adapté au
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projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. Gageons pour le moins que les
situations éducatives sont rarement de ce type ! Il va nous falloir encore beaucoup de passerelles pour
y parvenir. Restons-en là et convenons au moins d’une chose : penser le rapport transmissionéducation en termes de passerelle n’est pas inutile pour ce que cela nous apprend. Mais, en tout état de
cause, ce n’est qu’une possibilité. D’autres sont à examiner.
2 – La transmission comme distance absolue
On se souvient peut-être de la position pour le moins radicale de Foucault à propos de la
transmission dans l’enseignement: «La transmission du savoir par la parole, par la parole professorale
dans des salles, dans un espace, dans une institution comme une université, un collège, peu importe,
cette transmission-là du savoir est maintenant complètement dépassée. C’est un archaïsme, une sorte
de rapport de pouvoir justement qui traîne encore comme une espèce de coquille vide… La parole du
professeur est forcément une parole archaïque» (entretien paru au Japon en 1973; repris en 2001, p.
1279). Comme le souligne Kambouchner (2006), dans la problématique foucaldienne, si
l’enseignement conserve un sens comme épreuve personnelle ou lieu de provocation, il n’en a plus en
tant qu’activité socialement réglée et authentiquement fonctionnelle. Pourquoi? Parce que, dans sa
réalité sociale, il est intrinsèquement reproduction d’un rapport de pouvoir; c’est une survivance
inassumable d’un ordre antérieur, celui de la société disciplinaire que dénonce Surveiller et punir. Cet
ordre est caduc, même si rien de déterminé ne vient le supplanter. Que reste-t-il alors pour ce qui est
de la transmission? La revendication, contre toute pratique normée, d’un geste artiste, geste qui ne se
propose précisément ni à l’admiration ni à l’imitation, mais qui prend plutôt valeur de provocation
érotique (en dehors de la visée édifiante d’un Socrate).
Donc, à suivre Foucault, la transmission sombre dans un rapport de pouvoir que l’éducation
ne peut assumer. On voit que transmettre et éduquer deviennent alors profondément pour le moins
problématiques. Comment en sortir ? Non plus en établissant cette distance absolue avec la
transmission, mais en revendiquant la distance absolue dans la transmission. C’est ce que prône
Levinas, si l’on en croit Lamarre (2006). On connaît bien l’utilisation de la pensée de Levinas pour
poser et justifier la radicalité de l’altérité du sujet qui apprend. Meirieu (1995: 73 - 75) a souvent
convoqué Levinas dans ce sens. Si le visage de l’autre est tout à la fois appel au meurtre et appel à la
rencontre, en ce qu’il m’offre à la fois la possibilité de l’écarter et la possibilité d’engager avec lui une
aventure qui ne soit pas une épreuve de force, l’éthique se joue quand la résistance d’autrui ne me
renvoie pas au pouvoir que je pourrais exercer sur lui, mais à celui que je dois exercer sur moi, quand
je ne cherche pas à briser la résistance de l’élève mais à briser ce qui en moi suscite cette résistance.
L’éthique me renvoie à ma responsabilité propre, à la manière dont je suis capable d’offrir à l’autre la
possibilité d’une rencontre, le bonheur de comprendre et la joie de savoir.
Rencontre, responsabilité, altérité… la transmission aurait donc trouver son éthique dans le
respect et la rencontre. Mais aussi dans l’irréductibilité de ma responsabilité à l’égard de l’autre. Je
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suis responsable de l’autre et c’est moi que l’autre interpelle par sa résistance, mon rapport intime
avec mon propre savoir, mon rapport avec ma propre parole. C’est à moi, transmetteur, d’engager ce
travail sur mon enseignement, c’est moi qui doit me laisser atteindre, toucher, réinterroger sans cesse
par le regard de l’autre. Certes, certes… N’y aurait-il pas cependant un problème dans la définition de
cette posture éthique ? J’ai tendance à le penser à la suite de Lamarre (2006). Car convoquer Levinas
pour poser la primauté de l’activité et de l’altérité du sujet qui apprend, c’est aussi passer à côté de la
position radicale de Levinas en matière d’enseignement (1971).
Levinas pose la priorité du Maître en tant qu’autre. Seule l’altérité enseigne, mais c’est celle
du Maître. Seule la parole du Maître enseigne. La dissymétrie entre le Maître et le moi enseigné est
radicale. Autrui n’est pas seulement mon alter ego, il est l’absolument Autre. La réhabilitation du
discours magistral et de l’idée de l’enseignement comme transmission est totale. «Enseigner c’est
introduire, de l’extérieur et de la hauteur du Maître, dans l’esprit de l’élève ce qui n’est pas lui.
L’altérité seule est enseignante et cet enseignement est « une transitivité non violente »» (Lamarre,
2006: 71). Le Maître, par son Discours, m’apporte plus que je ne contiens; l’enseigné reçoit plus qu’il
ne peut recevoir, il accueille autrui, le Maître et son enseignement, au-delà de la capacité du Moi.
L’altérité enseignante, l’altérité du Maître, est une altérité étrangère et transcendante. Il y a entre
l’enseignant et l’enseigné une dissymétrie et une non-réciprocité irréductibles ; la hauteur et la
supériorité du Maître sont inégalables.
Pour autant, s’agit-il d’un rapport de pouvoir ? Non, répond Levinas. Le Maître n’est certes
pas un accoucheur d’un esprit déjà porteur de son fruit ; il n’est pas un médiateur; mais sa magistralité
n’est pas une domination, ni même un pouvoir. Le Maître se présente dans le face-à-face du Visage ;
sa hauteur est paradoxalement une faiblesse. Son altérité est à relier à celle, biblique, du pauvre, de
l’étranger, de la veuve et de l’orphelin. Le Maître se manifeste dans la parole, la parole est son
royaume. Seule la parole est la relation de face-à-face dans laquelle la distance et la séparation sont
maintenues. Le monde est proposé et donné par la parole du Maître. C’est la parole magistrale qui
ouvre et rend possible l’espace du questionnement, du dialogue et de la connaissance. Le Maître
m’appelle à être attentif et mon attention au Maître précède et conditionne l’attention aux choses et
aux idées. L’éthique précède et rend possible la connaissance. Ce n’est pas ma liberté qui peut prendre
seule la responsabilité du savoir, du Vrai. Le Maître met en question ma liberté et c’est d’abord le
rapport moral avec le Maître qui sous-tend la liberté de mon adhésion au vrai. Autrement dit, pour
atteindre le savoir dans et par la transmission du Maître, l’élève doit d’abord admettre la distance
absolue de son rapport au Maître et l’accepter. Faute de quoi, la transmission ne peut s’opérer. Faute
de quoi? D’accepter autrui, le Maître en l’occurrence, dans son altérité radicale, dans sa distance
absolue. Seule l’altérité du Maître enseigne. On nous accordera au moins une chose: la radicalité de
cette conception va totalement à rebours tant de la pensée de Foucault, qui récuse l’enseignement au
nom du pouvoir, que de la pensée en vogue, qui veut voir dans Levinas le penseur de l’éthique du
sujet qui apprend. Pas de passerelle, juste une distance absolue.
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3 – La transmission comme transgression
Je voudrais maintenant changer de perspective et me tourner vers la construction et la
transmission de la pédagogie. Car il me semble que l’examen de l’histoire de la pédagogie nous
amène alors à poser que l’on ne peut pas séparer la transmission de la transgression. La pédagogie, en
tant que théorie pratique de l’action éducative, a sa spécificité (Houssaye, 2002). Or la rupture fait
partie de cette «nature» de la pédagogie. Se poser comme pédagogue, c’est commencer par
transgresser. Et transmettre l’histoire de la pédagogie, c’est transmettre l’histoire de transgressions
successives.
Mu par le désir d'agir, appuyé sur ses enracinements, le pédagogue va concevoir des ruptures.
Les exemples sont pléthoriques. C'est Pestalozzi qui refuse de s'en remettre à la seule volonté
politique et qui veut désormais fonder la politique sur l'éducation. C'est Ferrière qui, après son
illumination au contact de H. Lietz et sa véritable vocation pour l'Education nouvelle, voudra rompre
avec la guerre au moyen de l'école active. C'est Robin qui n'aura de cesse que de combattre le
cléricalisme et le patriotisme militariste à l'école, sans parler de la séparation des sexes. C'est Dewey,
Decroly, Cousinet et Rogers qui lutteront contre la pédagogie traditionnelle autoritaire et
l'enseignement au nom de la confiance en l'enfant et de l'apprentissage. C'est encore Robin, Fröbel,
Makarenko, Freinet, Ferrer qui, chacun pour favoriser l'épanouissement de leur homme nouveau,
n'hésiteront pas à affronter l'hostilité des notables et des inspecteurs. C'est Neill qui voudra lutter
contre la société industrielle de la misère, contre les guerres, les camps de concentration, contre la
religion et le moralisme, le tout au nom de la psychanalyse, de l'amour et de la liberté... Bref,
l’histoire de la pédagogie est d’abord l’histoire de refus et de révoltes d’insurgés qui n’en peuvent
plus d’accepter les normes en place et reconnues.
Ce qui est vrai de la nature même de la pédagogie l’est aussi de ses thématiques constitutives.
Prenons comme exemple la question de l’autorité. Là encore, l’histoire pédagogique de l’autorité n’est
qu’une histoire de transgressions, à tel point que vouloir récapituler l’autorité chez les pédagogues
revient à transmettre l’histoire d’une succession de transgressions. Faire l’histoire de l’autorité, c’est
en premier lieu retracer le cours de cette longue plainte issue de la coercition. Déjà, chez les Anciens,
elle dominait les autres méthodes. La coercition va se trouver prise dans la coalition religionéducation. Rapidement, la punition va se transformer en faute et donc générer un jugement moral qui
débouche sur une culpabilité que seule l’expiation religieuse peut traiter. La discipline et les punitions
s’allient à une conception de l’enfance en danger. L’enfant est perçu comme un être impur, comme
une âme à sauver, au besoin malgré lui, tâche qui appartient aux adultes responsables qui l’entourent.
C’est au XVIème siècle que l’on voit émerger le plus fortement cet enfant impur qu’il va falloir
corriger pour assurer son salut.
Curieusement, au même moment, une autre image antagoniste de l’enfant comme un être
innocent, candide, vulnérable, qu’il faut protéger puisqu’il est en danger, se donne à voir. Avec
cependant la même logique: il faut enfermer l’enfant et l’isoler du monde adulte. Malgré ce
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contrepoint, la discipline stricte va faire la loi: la surveillance sera constante, la délation érigée en
principe de gouvernement, les punitions corporelles étendues et permanentes. Par la suite, Kant,
Rousseau et la science auront beau passer par là, les conceptions de l’enfance auront beau avoir
évolué, la réalité quotidienne scolaire de la coercition restera massivement prégnante. Historiquement,
sous cet angle de la contrainte, la dissociation entre la théorie et la pratique est flagrante. La théorie
(au sens de procession) des pédagogues, qui ont cherché à privilégier d’autres moyens que le fouet,
est impressionnante. A croire qu’à la longue plainte des coups émise par les enfants répond en écho la
complainte des pédagogues. Il faudrait ici rappeler comment Gerson au XIVème siècle prône la
douceur et la bonté, comment les Jésuites jouent de l’émulation et de la coopération, comment les
Oratoriens misent sur la douceur et la prudence, comment les Jansénistes n’admettent que la tendresse
et la pitié, comment Locke condamne l’usage du fouet, comment Rousseau ne veut reconnaître que la
nécessité, la recherche de l’utile et le cœur, comment Kant s’attache à respecter la liberté de l’élève,
comment… On pourrait poursuivre à l’infini la litanie de ces idées pédagogiques dressées contre la
contrainte.
Avec quel résultat? L’enfant des Lumières a beau ne plus être ontologiquement mauvais, il
reste naturellement fragile et culturellement redressable. Les conceptions ont beau changé, les
pratiques dominantes, elles, ne se modifient guère car elles continuent à s’alimenter en justifications
dans des théories malléables au service des pratiques habituelles. La discipline règne. Et les plaintes
cette fois des régents et des professeurs s’élèvent une fois de plus: bas niveau des élèves, manque
constant d’application, dégoût des études, absence de modestie et de docilité.
Qu’on le veuille ou non, l’histoire des pratiques pédagogiques est une histoire violente. Et on
ne peut même pas dire que cela allait de soi. Non, puisque, dès le départ, on trouve nombre de
théoriciens et de pédagogues pour le dénoncer et vouloir substituer par exemple la douceur à la force.
Les théories ont constamment lutté contre les coups, le fouet, l’humiliation et tout le reste; elles se
sont toujours heurtées aux pratiques dominantes et à une récupération dans les justifications. Ainsi, en
France par exemple, depuis les grandes lois laïques (1882), les textes officiels ont toujours prôné la
démarche intuitive et la méthode active. Les pratiques, elles, ont toujours majoritairement affirmé
autre chose, soit la démarche impositive et la méthode de la contrainte. La question de l’autorité
traverse les siècles avec l’école, elle la structure, elle lui est consubstantielle. Les théories ont beau
faire : on ne peut s’en débarrasser. Les pratiques s’y complaisent. Mais, face à ces pratiques
dominantes, les penseurs de l’éducation et les pédagogues n’ont cessé de transgresser, tant et si bien
que l’histoire de la pédagogie, elle, revient à transmettre une histoire de la transgression.
Transgresser. Mais pourquoi transgresser ? Parce que, sinon, on se rend complice. De quoi?
De l’écrasement par la transmission, tout simplement. Si je ne transgresse pas, la machine éducative
fait son œuvre. Quelle œuvre ? Ecoutons ici Albert Thierry, enseignant anarchiste mort à la première
guerre mondiale, qui, dans L’homme en proie aux enfants (1908), montre bien l’œuvre de
domestication de l’école au quotidien: «Venu pour éveiller les personnalités, je dois combattre et
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réduire les enfants… Automatiquement, à chaque parole, chaque fois que j’accomplis mon «devoir
d’éducateur», je «décaractérise » mes victimes. On m’a confié de jeunes champs que je dois sarcler, pousses comme ronces; et j’obéis» (1986: 69-70).
Œuvre de domestication, la transmission à l’école n’est pas seulement à relier à son action sur
les personnalités, elle est aussi à renvoyer à sa fonction sociale. Thierry y est ainsi confronté (dans
l’organisation scolaire de son époque): «L’enseignement des écoles primaires supérieures, qu’on a
voulu dresser contre celui des collèges et des lycées, est devenu comme un instrument de la
domestication du peuple. Si le secondaire est le préceptorat des exploiteurs, si le primaire est le
préceptorat des exploités, le primaire supérieur est le séminaire des traîtres, le préceptorat des Jaunes»
(1986: 79). Pas le choix, donc : si la pédagogie, par son œuvre de transmission, ne veut pas être
simplement une machine de domestication, il lui reste à poursuivre sur son chemin de transgression.
Mais le peut-elle? Le domestique et l’affranchi, titrait si justement Hameline en 1977. Ne
rêvons pas, nous disait-il déjà. Même si les pédagogues n’ont cessé de transgresser, le quotidien de
l’éducation est pris dans une contradiction insurpassable: l’éducation domestique et affranchit dans le
même mouvement. Alors que faire? Faire, transgresser et ne pas rêver: des opérations éducatives de
déverrouillage furtif sont à mener; elles ne sont pas négligeables, même si elles sont condamnées à se
révéler sans prolongements ni lendemains à l’échelle d’un système. Les pédagogues sont là pour en
témoigner, sans fin, sans cesse (sans espoir ?). Transgresser pour transmettre, dirions-nous. Hameline,
lui, ajouterait: «Ainsi vont les enseignants qui ne désespèrent pas totalement d’être, avec leurs élèves
ou leurs étudiants, acteurs de quelque affranchissement furtif là où le système d’enseignement les
agence et les appareille à leurs places domestiques dans la configuration des choses et des fantasmes»
(1977 : 181). Encore faut-il savoir ce que nous mettons sous le terme de transmission ! Un bon
moyen, peut-être, n’est-il pas de passer par les images que nous joignons à ce terme? Car il ne revient
pas au même de penser la transmission comme passerelle, comme distance absolue ou comme
transgression. Chacun aura compris quelle est l’image que, pour ma part, je privilégie pour penser…

N.B. Une version de ce texte est parue en français dans la revue Itinerario de Filosofia da Educaçao, Porto,
Ediçoes Afrontamento, 2010, 8
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Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη με την οικοδόμηση του
έθνους. Συμβάλει στην οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής συνείδησης και στην
ανάπτυξη του έθνους-κράτους. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η εκπαίδευση έχει συνυφαστεί και
εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση για την εθνική ταυτότητα μέσα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Αυτός ο προσανατολισμός κυριαρχούσε κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση περιλαμβάνει επίσης την θεώρηση της ευρωπαϊκής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Σε
αυτά τα συμφραζόμενα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση μεταξύ δύο ορισμών του πολιτισμού. Ο
πρώτος θεωρεί ότι ο πολιτισμός περιλαμβάνει την τέχνη, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις
παραστατικές τέχνες και την αρχιτεκτονική. Ο δεύτερος ορισμός είναι ευρύτερος και, κατά συνέπεια,
περικλείει «πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και δεξιότητες - καθώς και εργαλεία,
αντικείμενα, χειροτεχνήματα και τους πολιτισμικούς χώρους που συνδέονται με αυτές - που οι
κοινότητες, οι ομάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα αναγνωρίζουν ως μέρος της
πολιτιστικής τους κληρονομιάς» (σύμβαση της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά
[Convention on Intangible Cultural Heritage]).
Η εκπαίδευση στην Ευρώπη αποτελεί ένα διαπολιτισμικό έργο το οποίο περιλαμβάνει
εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προοπτικές (Wulf & Merkel 2002, Wulf 2006): η διαπολιτισμικά
προσανατολισμένη εκπαίδευση δεν καθορίζεται από την ατομική πολιτισμική προοπτική. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα, όταν η εκπαίδευση συνδέεται με ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας. Σύμφωνα με
σύγχρονες απόψεις, δεν υπάρχει μια ενιαία αλήθεια η οποία να συνδέεται με μια εθνική ταυτότητα.
Πρόκειται πολύ περισσότερο για την ενσωμάτωση της οπτικής γωνίας του άλλου και για ερμηνεία
των περιεχομένων των προγραμμάτων σπουδών μέσα από την οπτική γωνία του άλλου. Αντί για
σαφείς απαντήσεις, η ασάφεια αποτελεί τον στόχο για μια εκπαίδευση που είναι ανοικτή στις
προοπτικές του άλλου.
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Η νοοτροπία του «ενός κόσμου» έναντι της πολιτισμικής πολυμορφίας
Παρά τις σημαντικές αλλαγές, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις, στις οποίες η
εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη προς τον σύγχρονο εξευρωπαϊσμό και την παγκοσμιοποίηση. Η
σημερινή εποχή χρειάζεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που συνδέονται με τη διαδικασία
της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που επιδρά βαθιά στον
τρόπο ζωής και στην ιδέα την οποία έχουν για τον εαυτό τους οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Η
παγκοσμιοποίηση είναι πλέον διάχυτη σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής στην Ευρώπη, με
αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των καταστάσεων κρίσης, όπως η σημερινή κρίση των χρηματοπιστωτικών
αγορών και των τραπεζών, να επιφέρονται όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μεταξύ πολλών άλλων διαστάσεων, οι ακόλουθες έξι διαστάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τη
διαδικασία της παγκοσμιοποίησης (Wulf 2006, Wulf & Merkel 2002):
•

διακρατικές χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, κινητικότητα του κεφαλαίου και αυξανόμενη
επιρροή της νεοφιλελεύθερης οικονομικής θεωρίας

•

εταιρικές στρατηγικές και αγορές με παγκόσμιες στρατηγικές παραγωγής, διανομής και
ελαχιστοποίησης κόστους μέσω υπεργολαβιών

•

διακρατικά πολιτικά όργανα και φθίνουσα επιρροή του έθνους-κράτους

•

πρότυπα κατανάλωσης, τρόπος ζωής, και πολιτιστικά υφη και η τάση τους προς την
ομοιομορφία

•

νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τουρισμός, έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία

•

νοοτροπία του «ενός κόσμου».
Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, πρέπει να προστεθεί η παγκοσμιοποίηση της φτώχειας, των

δεινών, του πολέμου, της τρομοκρατίας, της εκμετάλλευσης και της καταστροφής της φύσης, τα
οποία σχετίζονται με την αποικιοκρατία και τον καπιταλισμό και έχουν από καιρό αγνοηθεί. Οι
εξελίξεις αυτές οδηγούν στον διαχωρισμό της πολιτικής από την οικονομική σφαίρα, στην
παγκοσμιοποίηση του τρόπου ζωής και στην αύξηση της σπουδαιότητας των νέων μέσων
επικοινωνίας. Οι παραπάνω διαδικασίες δεν είναι γραμμικές. Διακόπτονται σε πολλά μέρη και
παράγουν αντιφατικά αποτελέσματα. Έχουν διαφορετικούς στόχους και δομές λήψης αποφάσεων και
οργανώνονται σε δίκτυα, σαν τα ριζώματα. Δε κινούνται παράλληλα με τον χώρο ή τον χρόνο και
υπόκεινται σε μια ευρεία γκάμα διαφορετικών ισχυρών δυνάμεων. Είναι διαδικασίες πολυδιάστατες
και πολυ-περιφερειακές και βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στα κέντρα του νεοφιλελεύθερου
καπιταλισμού. Η κυριαρχία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην πολιτική ζωή και η
παγκοσμιοποίηση των τρόπων ζωής μέσω της αυξανόμενης προβολής των εμπειριών ως εικόνων από
τα νέα μέσα ενημέρωσης, συμβάλλουν στο να συμβούν αλλαγές στον τρόπο εργασίας μας. Όλα τα
παραπάνω συνοδεύονται από τη μείωση της επιρροής των επιμέρους εθνών κρατών, ενώ συγχρόνως
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οι πολιτισμοί γίνονται ολοένα πιο διαπερατοί και ομοιογενείς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων
τρόπων και πεδίων ζωής.
Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα του τί σημαίνει ένα τέτοιο σενάριο για την εκπαίδευση και σε
ποιό βαθμό αυτή λαμβάνει κατάλληλα υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις. Όπως και να’ χει, υπάρχει
πλέον μια ισχυρή ανάγκη για συζήτηση στον τομέα της εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη και τις
αλλαγές που συνδέονται με τον εξευρωπαϊσμό και την παγκοσμιοποίηση. Αυτή η συζήτηση οδηγεί σε
μερική αναδιοργάνωση των τρόπων εκπαίδευσης, που επιφέρει σχετική μείωση της εξάρτησης από
τις εθνικές κουλτούρες ως επεξηγηματική βάση.
To Συμβούλιο της Ευρώπης (2008: 37-50) συστήνει τις ακόλουθες πέντε στρατηγικές για την
προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου:
•

δημοκρατική διακυβέρνηση και πολιτιστική πολυμορφία

•

δημοκρατική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και συμμετοχή

•

μάθηση και διδασκαλία διαπολιτισμικών δεξιοτήτων

•

χώροι για το διαπολιτισμικό διάλογο

•

διαπολιτισμικός διάλογος στις διεθνείς σχέσεις.
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης έχουν καταστήσει αναγκαία τη λεπτομερή μελέτη των

συνθηκών της ανθρώπινης ζωής ως έχουν σήμερα. Αυτό είναι το καθήκον μιας σύγχρονης
ανθρωπολογίας, η οποία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στην εθνολογία, τη φιλοσοφική
ανθρωπολογία ή σε θέματα ανθρωπολογίας των ιστορικών επιστημών, αλλά χρειάζεται να
αναδιατυπωθεί ως ιστορική και πολιτιστική ανθρωπολογία (Wulf, 2009; 2010). Σύμφωνα με τον
παραπάνω ορισμό, η ανθρωπολογία πρέπει να επιφορτιστεί με την επεξεργασία ενός σώματος
γνώσεων που συμβάλλει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν τον εαυτό
τους και τον κόσμο και που λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική πολυμορφία. Αυτή η ανθρωπολογική
γνώση πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα στοχασμό περί της ιστορικότητας και της πολιτισμικότητάς
της, παρέχοντας έτσι ένα πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση, το οποίο θα επιτρέπει ακριβώς να
συμπεριλαμβάνεται η ανθρωπολογική προοπτική. Εφόσον επιθυμούμε να συλλάβουμε επαρκώς την
κατάσταση των ανθρώπινων όντων σήμερα, χρειαζόμαστε, επίσης, να κατανοήσουμε, για
παράδειγμα, τις ιστορικές και πολιτιστικές συντεταγμένες της παγκοσμιοποίησης.

Ετερότητα και Ετερολογική Σκέψη
Υπό το πρίσμα της νοοτροπίας του «ενός κόσμου», που εξακολουθεί να κυριαρχεί στη
συζήτηση περί παγκοσμιοποίησης, είναι επιτακτική ανάγκη να τονιστούν οι ιστορικές και
πολιτισμικές διαφορές, ακόμη κι όταν τα φαινόμενα μπορεί να είναι παρόμοια σε απογοητευτικό
βαθμό. Αυτό ακριβώς

καθιστά δυνατή την επικοινωνία με τον άλλο. Εάν οι άνθρωποι είχαν
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επίγνωση της διαφορετικότητας του εαυτού τους και των δικών τους πολιτισμών, θα προέκυπταν νέες
δυνατότητες για την κατανόηση της ετερότητας των άλλων ανθρώπων και των άλλων πολιτισμών και
για την ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης από την οπτική γωνία του άλλου – ενός ετερολογικού τρόπου
σκέψης. Με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των διαφορών και την ετερότητα, καθώς και την
αναγνώριση της πολιτισμικής πολυμορφίας, ο εντοπισμός των κοινών στοιχείων των διαφόρων
πολιτισμών και η κατάρρευση των φραγμών μεταξύ τους είναι ολοένα και περισσότερο δυνατό να
συμβούν. Η ικανότητα αντίληψης και αποδοχής των διαφορών είναι ουσιώδης και μπορεί επιπλέον να
βοηθήσει στην πρόληψη βίαιων συγκρούσεων. Ωστόσο, η αποδοχή της πολιτισμικής πολυμορφίας
έχει τα όριά της. Για πολλούς ανθρώπους, σχετίζεται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
παγκόσμιας ηθικής. Σε αυτά τα συμφραζόμενα, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι θα προκύψουν
διαφωνίες μεταξύ των μελών άλλων πολιτισμών - οι διαφορές αυτές πρέπει να επιλύονται χωρίς την
προσφυγή στη χρήση βίας.
Οι συνθήκες διαβίωσης στον 21ο αιώνα επηρεάζονται έντονα από την πάλη μεταξύ της
ομοιομορφίας της παγκοσμιοποίησης με τις κινήσεις που δίνουν έμφαση στις πολιτισμικές διαφορές
και την ποικιλομορφία. Αυτές περιλαμβάνουν τις συγκρούσεις μεταξύ του παγκόσμιου και του
τοπικού, του καθολικού και του μοναδικού, της παράδοσης και της νεωτερικότητας, του πνευματικού
και του υλικού, του αναγκαίου ανταγωνισμού και των ίσων ευκαιριών, των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων σκέψεων, της ταχείας διάδοσης της γνώσης και των περιορισμών της ανθρώπινης
ικανότητάς μας να την αντιμετωπίσουμε (Delors, 1996).
Προκειμένου να είμαστε σε θέση να χειριζόμαστε με επιδεξιότητα την πολιτισμική
ποικιλομορφία, χρειάζεται να έχουμε την εμπειρία των άλλων. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι πολιτισμοί
γίνεται να αναπτυχθούν ικανοποιητικά, αν δεν μπορούν να αντικατοπτρίζονται σε άλλους, αν δεν
έρχονται σε επαφή και δεν επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Τόσο οι πολιτισμοί, όσο και τα άτομα,
σχηματίζονται μέσω της ανταλλαγής με άλλους. Οι αμοιβαίες διαδικασίες ανταλλαγής επιτρέπουν
την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των ετεροτήτων τους και την διεύρυνση των
οριζόντων της ζωής τους και των εμπειριών τους μέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να επιτρέψουμε την επίγνωση του γεγονότος
ότι οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί έχουν αναπτύξει τρεις στρατηγικές για τη μείωση της ετερότητας στο
γνωστό και το αξιόπιστο. Μία εξ αυτών είναι η ευρωπαϊκή ορθολογικότητα – ο λογοκεντρισμός - ο
οποίος είχε ως αποτέλεσμα οι ξένοι πολιτισμοί και οι άνθρωποι να κρίνονται σύμφωνα με την
πρόσδεσή τους σε λογοκεντρικούς κανόνες. Σε περίπτωση κατά την οποία οι άλλοι πολιτισμοί δεν
καταφέρουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες, υποβαθμίζονται και δεν θεωρούνται ίσης
αξίας. Η δεύτερη στρατηγική επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ατομικότητα και τον εγωκεντρισμό
που συμβαδίζει με αυτήν. Αυτός ο εγωκεντρισμός οδήγησε στην ανάπτυξη μιας μεγάλης εκτίμησης
για το άτομο και στην αύξηση της ατομικιστικής αυτο-επιβεβαίωσης σε βάρος της κοινωνίας. Η τρίτη
στρατηγική που χρησιμοποιείται για να μειώσει την ετερότητα στα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι ο
εθνοκεντρισμός, ο οποίος έχει επίσης οδηγήσει σε μια υπερεκτίμηση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και
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στην αντίστοιχη υποτίμηση των άλλων. Τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών παραμένουν
ακόμα εμφανή στη δυναμική της παγκοσμιοποίησης σήμερα και αποτελούν εμπόδιο στην
παραγωγική αντιμετώπιση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας (Wulf & Merkel, 2002; Wulf, 2006). Αν
οι σπουδαστές συνειδητοποιήσουν τους μηχανισμούς αυτούς, ενδέχεται να μπορέσουν να
αποκτήσουν τη δυνατότητα να μειώνουν την επίπτωση που έχουν πάνω στην αντίληψη του άλλου.
Στην εκπαίδευση από διαπολιτισμική άποψη, οι σπουδαστές πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση
ότι σε πολλούς τομείς, οι διαδικασίες της επαφής, της συνάντησης και της ανταλλαγής καθορίζονται
από την κυκλοφορία του κεφαλαίου, των προϊόντων, του εργατικού δυναμικού και των συμβολικών
αγαθών. Η δυναμική αυτών των διαδικασιών οδηγεί σε συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και
πολιτισμών και δημιουργεί τόσο υλικές, όσο και άυλες σχέσεις. Αυτές απαντώνται στα πλαίσια των
παγκόσμιων δομών εξουσίας και είναι εγγενώς άνισες, καθώς καθορίζονται από παγιωμένες σχέσεις
εξουσίας, που έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία. Παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις
διαδικασίες επηρεάζονται από τις καπιταλιστικές κινήσεις της αγοράς και ως εκ τούτου πυροδοτούν
ανισότητες, συγχρόνως ενθαρρύνουν συναντήσεις με την ετερότητα άλλων λαών και πολιτισμών.
Οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί συγκροτούνται από την επαφή με την ετερότητα. Η εμπειρία
άλλων ανθρώπων και πολιτισμών έχει καίρια σημασία για την εξέλιξη των παιδιών και των εφήβων.
Οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους μόνον όπως αυτός αντικατοπτρίζεται στις
αντιδράσεις άλλων ανθρώπων και πολιτισμών καθώς και μέσα από τις αντιδράσεις τους. Αυτό
προϋποθέτει ότι η γνώση του εαυτού μας θα σημαίνει εξίσου την επίγνωση των ορίων που υφίστανται
στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ετερότητα.
Πώς είναι δυνατόν να δεχθεί κανείς εμπειρίες από άλλους λαούς, χωρίς την ενεργοποίηση
μηχανισμών που θα τις μειώσουν στο γνωστό και το αξιόπιστο; Υπάρχουν πολλές απαντήσεις στο
ερώτημα αυτό, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την περίσταση. Ένας τρόπος αποδοχής της
ετερότητας των ξένων βασίζεται στην γνωριμία με την ιδία αλλοτριότητα ενός ατόμου, δηλαδή, με το
να αισθάνεται κάποιος έκπληξη από τα ίδια του τα συναισθήματα και τις πράξεις. Παρόμοιες
εκδηλώσεις μπορούν να ενθαρρύνουν την ευελιξία και την περιέργεια για την ετερότητα άλλων λαών
και πολιτισμών.
Κατά συνέπεια, για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με την
ετερότητα, πρέπει να βιώσουμε τη δική μας αλλοτριότητα, την ιδιότητά μας του ξένου. Αυτή η
εμπειρία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της ικανότητας να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε
από την πλευρά του άλλου - ετερολογική σκέψη - στο πλαίσιο της οποίας η δέσμευση με το μηταυτόσημο έχει καίρια σημασία. Τέτοιες εμπειρίες αναμένεται ότι αυξάνουν την ευαισθησία και την
ετοιμότητα του να είναι κανείς δεκτικός σε κάτι που είναι νέο και άγνωστο. Αυτό, με τη σειρά του,
έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων συναισθηματικά και
διανοητικά, χωρίς την προσφυγή σε στερεότυπα.
Προφανώς, αυτές οι επιλογές για την ανθρώπινη εξέλιξη μπορούν επίσης να μεταλλαχθούν
στο αντίθετό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επαφή με την πολιτισμική παραλλαγή συναντά βίαιες
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δράσεις που έχουν ως στόχο την υποβάθμιση της διαφορετικότητας σε ομοιότητα. Επειδή αυτού του
είδους οι προσπάθειες ως επί το πλείστον αποτυγχάνουν, επακολουθεί ένας φαύλος κύκλος συνεχώς
κλιμακούμενων βίαιων δράσεων, ο οποίος προκύπτει από μιμητικές διαδικασίες αμοιβαίας μίμησης
(Wulf, 2006; 2005).
Προκειμένου η επαφή με την πολιτιστική πολυμορφία και την ετερότητα να μην καταλήξει
σε αντιπαλότητα και βία, χρειαζόμαστε κανονιστικές ρυθμίσεις. Αυτές έχουν διατυπωθεί στον Χάρτη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος έχει φτάσει να ασκεί εξουσία πολύ πέρα από τα όρια του
ευρωπαϊκού πολιτισμού από τον οποίο αναδύθηκε.

Διαφοροποίηση, Υπέρβαση, Υβριδισμός
Πολλά από τα σχολεία, ειδικά τα σχολεία που βρίσκονται στο αστικό κέντρο μεγάλων
πόλεων, μπορούν να θεωρηθούν ως ζώνες επαφής μεταξύ παιδιών και εφήβων από διαφορετικές
κουλτούρες. Η διαφοροποίηση, η μετατροπή και οι υβριδικά σχηματισμοί, ως όροι αλληλένδετοι,
αποκτούν εδώ ιδιαίτερη σημασία εδώ. Η διασύνδεσή τους είναι προφανής (Audehm & Velten, 2007).
Στον τομέα της εκπαίδευσης, από μια διαπολιτισμική άποψη, είναι σημαντικό να γίνει χρήση των
ακόλουθων τριών εννοιών για την ανάλυση ιστορικών και πολιτισμικών φαινομένων:
1) Η έννοια της διαφορετικότητα συνιστά έννοια σημαντική για τη δημιουργία ορίων, η οποία και
συμβάλει στο να καταστούν αυτά δυναμικά. Δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί μια εθνική και
ευρωπαϊκή ταυτότητα χωρίς την ύπαρξη διαφορών. Έτσι, για παράδειγμα, κατά τις διαδικασίες
ένταξης και αποκλεισμού που λαμβάνουν χώρα σε τελετουργίες, δημιουργούνται διαφορές οι οποίες
έχουν ζωτική σημασία για τον επιτελεστικό χαρακτήρα τους. Η κατηγορία της διαφοράς λαμβάνει
ιδιαίτερη σημασία στη σύμβαση της UNESCO για την πολιτισμική πολυμορφία, στην οποία η
πολιτισμική διαφορετικότητα ορίζεται ως ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα που αποτελεί τη βάση
της πολιτισμικής ταυτότητας (DUK, 2006). Οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται η
ετερογένεια και η ετερότητα παίζουν σημαντικό ρόλο γι’ αυτήν την πολιτιστική πολυμορφία, η οποία
έχει δημιουργηθεί από πράξεις διαφοροποίησης (Wulf, 2006).
2) Για την ανάλυση των κοινωνικών και πολιτιστικών εξελίξεων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
τις διαδικασίες της υπέρβασης. Η υπέρβαση συνίσταται από τη μία, στην παραβίαση των ορίων που
καθορίζονται από κανόνες, νόρμες και νόμους, και από την άλλη, στην παραβίαση ορίων που έχουν
δημιουργηθεί ιστορικά. Αυτές οι πράξεις υπέρβασης μπορεί να είναι μη βίαιες, αλλά συχνά
περιλαμβάνουν, επίσης, έκδηλη διαρθρωτική ή συμβολική βία. Κατά την αντιμετώπιση της
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, τα όρια συχνά παραβιάζονται, οδηγώντας στη δημιουργία κάτι νέου.
Οι υπερβάσεις αλλάζουν

νόρμες και κανόνες,

τρόπους ζωής και

πρακτικές. Αλλάζουν και

μετατοπίζουν τα όρια και δημιουργούν νέες πολιτισμικές σχέσεις και ομάδες κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Για να κατανοήσουμε αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει να προβούμε σε ενδελεχή
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ανάλυση των ιστορικών πλαισίων τους, εστιάζοντας στην προέλευση της εν λόγω αλλαγής ή
καινοτομίας.
3) Για να κατανοήσουμε τη δική μας εποχή, ζωτικής σημασίας είναι να αναλύσουμε τις νέες
υβριδικές μορφές πολιτισμού μέσω της διαφορετικότητας και της υπέρβασης. Καθώς η επικοινωνία
και η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων χωρών γίνονται ολοένα κοντινότερες και γρηγορότερες, και
οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές γίνονται ολοένα εντονότερες,
δημιουργούνται όλο και περισσότερες υβριδικές μορφές πολιτισμού. Ο Homi Bhabha (2004) έκανε
για πρώτη φορά χρήση του όρου υβριδισμός, προκειμε΄νου να ορίσει τις πολιτισμικές επαφές με ένα
μη-δυαδικό και μη-ουσιοκρατικό τρόπο, περιγράφοντας τες σε σχέση με την ιδιότητά τους να
δημιουργούν μια ταυτότητα μέσω ενός «τρίτου χώρου». Ο τρίτος χώρος είναι μεταιχμιακός⋅ είναι
ένας ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος τονίζει τη δική του ενδιαμεσότητα. Σε αυτόν τον μεταιχμιακό χώρο,
τα σύνορα υπόκεινται σε ανατροπή και αναδιάρθρωση, και οι ιεραρχίες και οι σχέσεις εξουσίας έχουν
αλλάξει. Τα κρίσιμα ερωτήματα αφορούν στο βαθμό στον οποίο αυτές οι διαδικασίες προκύπτουν
από επιτελεστικές πρακτικές και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται αυτές οι νέες μορφές
υβριδοποίησης. Πρόκειται για μεικτές μορφές, στις οποίες τα στοιχεία που ανήκουν σε διάφορα
συστήματα και πλαίσια, αλλάζουν το χαρακτήρα τους εντός μιας μιμητικής διαδικασίας, η οποία
οδηγεί σε μια νέα πολιτιστική ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα δεν συγκροτείται πλέον από τη διάκριση
ενός ατόμου από ένα άλλο, αλλά από τη μιμητική εξομοίωση του ενός με το άλλο.

Η Διερευνητική Μάθηση και μια Περιεκτική Αντίληψη της Μάθησης
Μια σύγχρονη αντίληψη της εκπαίδευσης δεν σημαίνει μόνο την εκμάθηση γεγονότων, αλλά
και την εκμάθηση του πώς να μαθαίνει κανείς, πώς να συμβιώνει, πώς να ενεργεί και πώς να είναι
(Delors, 1996). Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή στο σχολείο ενός
διεπιστημονικού έργου, το οποίο δεν θα μεταδίδει απλώς αλληλεξαρτώμενες σχέσεις γνώσης
συγκεκριμένων θεμάτων. Για παράδειγμα, η κοινωνική ζωή και οι συναφείς εξωσχολικές εμπειρίες
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων. Σε αυτές τις διαδικασίες, οι νέοι
μπορούν να μάθουν να είναι ανεξάρτητοι και να λειτουργούν με έναν αυτοδύναμο τρόπο με άλλα
μέλη της κοινωνίας. Χρησιμοποιώντας τα τελετουργικά της συνεργατικής μάθησης, οι σπουδαστές
μαθαίνουν να βασίζονται στον εαυτό τους για να διαχειρίζονται τις δικές τους διαδικασίες μάθησης.
Εδώ, οι τελετουργικές διευθετήσεις συμβάλλουν στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικά με το
πώς να μαθαίνουν αυτόνομα.
Η διερευνητική μάθηση αποκτά εδώ ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η μορφή μάθησης πασχίζει να
μάθει κατά τη διάρκεια της μάθησης πώς μαθαίνει κανείς. Η διερευνητική μάθηση απαιτεί χρόνο και
ενδελεχή ανάλυση του υλικού (πηγής) που πρέπει να βρεθεί, να διαρθρωθεί και να ερμηνευτεί. Όπως
προέκυψε από τη δική μας Μελέτη του Βερολίνου όσον αφορά στις Τελετουργίες, αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να ενσωματωθούν οι μιμητικές, επιτελεστικές και ποιητικές μέθοδοι μάθησης, προκειμένου να
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δημιουργηθούν εντατικές μαθησιακές εμπειρίες (Wulf, 2003; Wulf et al, 2001; 2004; 2007; 2010;
Werler & Wulf, 2006; Suzuki & Wulf, 2007).

Η επιτελεστική τροπή: η Επιτελεστικότητα ως Πρόκληση για την Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς μια γνωστική διαδικασία⋅ είναι επίσης μια κοινωνική
διαδικασία, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σπουδαστών διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι σωματικές διαδικασίες, διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο από
ό,τι γενικά πιστεύεται. Μια ανάλυση των κινήσεων στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας, καθιστά σαφές το βαθμό στον οποίο η μάθηση και η εκπαίδευση
οργανώνονται μέσω των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών και της στάσης του σώματος
(Wulf et al, 2010).
Μια ανάλυση της εκπαίδευσης δείχνει πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της ενδυνάμωσης
των μαθητών στην τάξη. Προκειμένου να γίνει η εκπαιδευτική γνώση ενσώματη, η παρουσίαση του
σώματος παίζει σημαντικό ρόλο. Τρεις πτυχές της επιτελεστικότητας είναι κεντρικής σημασίας, με
τρεις μάλιστα σαφείς τρόπους. Πρώτον, η εκπαίδευση είναι μια ιστορική και πολιτισμιική παράσταση.
Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο και τις συναφείς παραδόσεις της
σχολικής κουλτούρας, η εκπαίδευση διαφέρει στις διάφορες κοινωνίες και πολιτισμούς της Ευρώπης.
Σε ένα μεγάλο βαθμό, οι παραδόσεις αυτές καθορίζουν τις επιτελεστικές επιλογές που υπάρχουν για
την εκπαίδευση. Δεύτερον, στον τομέα της εκπαίδευσης, η γλώσσα είναι συχνά επιτελεστική καθώς
και ένας τρόπος δράσης. Ο John Austin (1979) το διασαφήνισε αυτό, όταν απέδειξε τη
σημαντικότητα του επιτελεστικού χαρακτήρα του λόγου για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.
Κατά συνέπεια, χρειάζεται να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση ως προς τη συγκεκριμένη
διάσταση. Και τρίτον, η εκπαίδευση έχει μια αισθητηριακή ή αισθητική διάσταση που χρειάζεται να
λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Wulf et al, 2004; Wulf,
2007; Suzuki & Wulf, 2007; Wulf & Zirfas, 2007). Εν γένει, η αισθητηριακή επικοινωνία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Αν αυτή δεν είναι επιτυχής, η εκπαίδευση
παραμένει αφηρημένη και ξένη. Μόνο μέσω αυτής, μπορεί η εκπαίδευση να βιώνεται ως πλήρης
νοήματος.
Η Μάθηση ως Μιμητική Διαδικασία
Δεδομένου επιπλέον ότι η μάθηση είναι συχνά θέμα οτπικοποίησης, είναι απαραίτητο να
υπάρχουν μιμητικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην αναπαράσταση, διαδικασίες κατά τις οποίες οι
αναπαραστάσεις ανασυγκροτούνται, τυγχάνουν αυτοψίας και βιώνονται. Σε αυτές τις διαδικασίες, τα
γεγονότα αναπαρίστανται στο φαντασιακό των παιδιών (Huppauf & Wulf, 2009). Στις μιμητικές
διαδικασίες, λαμβάνουν χώρα η παράσταση και η δημιουργική μίμηση των γεγονότων. Μέσω των
μιμητικών διαδικασιών, δημιουργείται τόσο το ατομικό, όσο και το συλλογικό φαντασιακό, δηλαδή η
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ατομική και η συλλογική συνείδηση. Χωρίς τις μιμητικές παραστάσεις, το φαντασιακό παραμένει
άψυχο (Wulf, 2007; Gebauer & Wulf 1995; 2004; 2005). Οι μιμητικές διαδικασίες όσον αφορά στους
μαθητές, σχετίζονται με το δάσκαλο, του οποίου τις μεθόδους για την εξέταση, την ανάλυση και την
ερμηνεία των γεγονότων μιμούνται πολλοί μαθητές. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές δεν
αντιγράφουν το ενδιαφέρον του δασκάλου, ούτε τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος ασχολείται με τη
διδακτέα ύλη. Όταν σχετίζονται μιμητικά με το δάσκαλο, αναπτύσσουν τη δική τους προσέγγιση
κάνοντας μιμητική αναφορά στο δάσκαλο και στον τρόπο με τον οποίο αυτός/ή σωματοποιεί τα
θέματα της διδακτέας ύλης, αλλά η συμβολή του δασκάλου είναι μείζονος σημασίας για τη μύηση και
τη διευκόλυνση αυτής της προσέγγισης.

54

55

Education in Europe an Intercultural Task
Christoph Wulf
Freie Universität Berlin
chrwulf@zedat.fu-berlin.de

In all European countries education has been related to nation building. It has contributed to
the building of national identity, national consciousness and the development of a nation state. In all
European countries, education has meant and still means educating for national identity within the
European context. This orientation was predominant in the 19th and 20th centuries. After the Second
World War and the fall of the Berlin Wall education in the European Union also includes a
consideration of European and cultural diversity. In this context I would like to distinguish two
definitions of culture. The first sees culture as including art, music, literature, the performing arts and
architecture. The second is broader and thus embraces “the practices, representations, expressions,
knowledge, skills – as well as instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith –
that communities, groups and in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage”
(UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage). Wenn wir Erziehung in Europa im Sinne
interkultureller Bildung in European civic societies begreifen, dann bedeutet dies die Zugrundelegung
eines weiteren Kulturbegriffs, der natürlich auch die mit demengeren Kulturbegriff bezeichnete
ästhetische Bildung umfasst (Imai & Wulf, 2007).
Education in Europe is an intercultural task which includes national, European and global
perspectives (Wulf & Merkel, 2002; Wulf, 2006): Education that is interculturally oriented is not
determined by an individual cultural perspective. This applies particularly when education is bound
up with questions of cultural identity. According to the contemporary view, a single truth associated
with a national identity does not exist. It is much more a matter of integrating the view and
interpretation of curricular contents through the other. Instead of clear answers, ambiguity is the
objective for an education that is open to the perspectives of the other.
One-World Mentality vs. Cultural Diversity
In spite of these important changes, there are still very few cases in which the education is
oriented towards our present-day Europeanization and globalization. Today, has to respond to new
challenges associated with the process of globalization. Globalization is a complex phenomenon
which has a profound influence on the lifestyles and self concepts of most Europeans. Globalization is
now all-pervasive in almost all areas of life in Europe, with the result that the effects of crisis
situations such as the current crisis of the financial markets and banks are exerted not only nationally,
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but worldwide. Among many other aspects, the following six dimensions are of constitutive
importance for the process of globalization (Wulf 2006; Wulf & Merkel, 2002):
•

transnational financial and capital markets, the mobility of capital and the increasing
influence of neoliberal economic theory;

•

company strategies and markets with global strategies of production, distribution and cost
minimization by means of outsourcing;

•

transnational political bodies and the declining influence of the nation state;

•

patterns of consumption, lifestyles and cultural styles and their tendency towards uniformity;

•

the new media and tourism; research, development and technology;

•

the one-world mentality.

To these characteristics we must also add the globalization of poverty, suffering, war, terror
and the exploitation and destruction of nature, which are related to colonialism and capitalism and
have long been ignored. These developments are leading to a separation of the political from the
economic spheres, to a globalization of lifestyles and to a rise in the importance of new
communication media. These are not linear processes. They are disrupted in many places and produce
contradictory results. They have different objectives and decision-making structures and are organized
in networks, like rhizomes. They do not run parallel in space or time and they are subject to a wide
variety of different dynamic forces. They are multi-dimensional and multi-regional and deeply rooted
in the centers of neoliberal capitalism. The dominance of a globalized economy over political life and
the globalization of lifestyles by means of the increasing presentation of experience as images in the
new media help to bring about changes in the way we work. All this has been accompanied by a
decline in the influence of the individual nation states, while cultures have become increasingly
permeable and homogeneous, resulting in the development of new ways and spheres of life.
The question arises as to what this scenario means for education and to what extent it takes
these developments suitably into account. Whatever the case may be, there is now a strong need for
discussion in education about the development of and changes associated with Europeanization and
globalization. This discussion is leading to a partial re-organization of ways of education, with an
associated reduction in the reliance on national cultures as explanatory basis.
Τhe strategies of the intercultural dialogue, according to the Council of Europe (2008, 35-70) are:
•

democratic governance and cultural diversity;

•

democratic citizenship and partizipation;

•

learning and teaching intercultural competences;

•

spaces for intercultural dialogue;

•

intercultural dialogue in international relations.
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The challenges of globalization have made it necessary to conduct a thorough investigation into
the conditions of human life as they stand today. This is the task of a contemporary anthropology,
which can no longer be reduced to ethnology, philosophical anthropology or anthropological issues in
the historical sciences, but must be reformulated as historical and cultural anthropology (Wulf, 2009;
2010). Thus defined, anthropology must set itself the task of elaborating a body of knowledge that
makes a contribution to improving human beings’ understanding of themselves and the world and
takes cultural diversity into account. This anthropological knowledge must include a reflection of its
historicity and culturality, thus providing a frame of reference for education in such a way that the
anthropological perspective is included. If we are to grasp the situation of human beings adequately
today, we also need, for example, to understand the historical and cultural coordinates of
globalization.
Alterity and Heterological Thinking
In the light of the one-world mentality which still dominates the discussion on globalization,
it is imperative to highlight historical and cultural differences, even where appearances may be
deceptively similar. It is this that makes it possible to communicate with the other. If human beings
were aware of the otherness in themselves and their own cultures, this would open up new
possibilities for understanding the otherness of other people and other cultures and of developing a
way of thinking from the point of view of the other – a heterological way of thinking. With the
increasing awareness of differences and alterity and the recognition of cultural diversity it is
increasingly becoming possible to identify common aspects of different cultures and to break down
barriers between them. The ability to perceive and accept differences is essential and can even help to
prevent violent conflict. However, even acceptance of cultural diversity has its limits; for many
people it is related to issues of human rights and global ethics. It must be accepted that disagreements
will arise with members of other cultures in this context. Wherever possible, such disputes must be
conducted without recourse to the use of force.
Living conditions in the 21st century are strongly influenced by the struggle between the
uniformity of globalization and movements which emphasize cultural difference and diversity. These
include the conflicts between the global and the local, the universal and the singular, tradition and
modernity, the spiritual and the material, necessary competition and equal opportunities, short-term
and long-term reflections, the rapid spread of knowledge and the limitations of our human capacity to
cope with this (Delors, 1996).
In order to be able to deal competently with cultural diversity we need to experience the other.
Neither people nor cultures can develop satisfactorily if they cannot mirror themselves in others, if
they do not engage and influence each other. Both cultures and individuals are formed through
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exchange with others. Reciprocal exchange processes allow relationships to develop between people
and their alterities and broaden the horizons of their lives and experience in the process.
In education, it is important to create an awareness of the fact that European cultures have
developed three strategies to reduce alterity to the known and trusted. One of these is European
rationality – logocentrism – which has led to foreign cultures and people being judged according to
their adherence to logocentric norms. Whenever other cultures fail to live up to this expectation they
are degraded and not regarded as being of equal value. The second strategy centres on European
individuality and the egocentrism that goes with it. This egocentrism led to the development of a high
esteem for the individual and an increase in individualist self-assertion at the cost of community. The
third strategy employed to reduce alterity to European standards is ethnocentrism, which has also led
to an over-valuing of European culture and a corresponding under-valuing of others. The effects of
these strategies are still apparent in the dynamics of globalization today and constitute an obstacle to
dealing with cultural diversity productively (Wulf & Merkel, 2002; Wulf, 2006). If students become
aware of these mechanisms, they might gain the ability to reduce their impact on the perception of the
other.
In education from an intercultural perspective, students have to become aware that in many
areas, processes of contact, encounter and exchange are determined by the circulation of capital,
products, workforce and symbolic goods. The dynamics of these processes lead to meetings between
people and cultures and engender both material and immaterial relationships. They occur within the
framework of global power structures and are intrinsically unequal, being determined by consolidated
power relationships that have their roots in history. Despite the fact that many such processes are
influenced by capitalist market movements and therefore fuel inequality, they also promote
encounters with the alterity of other people and cultures.
Societies and cultures are constituted by contact with alterity. To experience other people and
cultures is central to the development of children and adolescents. People can only understand
themselves as reflected by and through the reactions of other human beings and cultures. This implies
that knowing ourselves means that we must be aware that there are limits to our understanding of
alterity.
How is it possible to accept one’s experiences of other peoples without triggering mechanisms
that reduce them to the known and trusted? There are several answers to this question, which differ
depending on the context. One way to bear the alterity of strangers is based on the experience of one’s
own foreignness, i.e. feeling surprised by one’s own feelings and actions. Such events can promote
flexibility and curiosity about the alterity of other people and cultures.
Thus, in order to be able to understand and engage with alterity, we need to experience our
own foreignness. This experience constitutes a basis for developing the ability to think and feel from
the perspective of the other – heterological thinking – in the context of which the engagement with the
non-identical is of central importance. Such experiences can be expected to increase sensitivity and
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the readiness to be open to what is new and unknown. In turn, this results in a better ability to bear
complex situations emotionally and mentally without acting out stereotypes.
Obviously, these options for human development can also be subverted into their opposites. In
such cases, the encounter with cultural variation is met by violent action aimed at reducing difference
to sameness. Because such efforts mostly fail, a vicious circle of constantly escalating violent action
ensues, which results from mimetic processes of mutual imitation (Wulf, 2006; 2005).
To avoid encounters with cultural diversity and alterity ending in rivalry and violence, we
need normative rules. These have been formulated in the Charter of Human Rights, which has come
to command authority far beyond the boundaries of the European culture from which it emerged.
Differentiation, Transgression, Hybridity
Education takes place in schools. Many of them, especially the inner city schools in big cities,
can be perceived as zones of contact between children and adolescents from different cultures.
Differentiation, transformation and hybrid formations are of central importance here. These terms are
inter-related. Their interconnectedness is obvious (Audehm & Velten, 2007). In education from an
intercultural point of view, it is important to make use of the following three concepts for the analysis
of historical and cultural phenomena:
1) The concept of difference is important to create boundaries and contribute to rendering
them dynamic. It is not possible to form a national and European identity without differences. Thus,
for example, in the processes of inclusion and exclusion that take place in rituals, differences are
created which are crucial for their performative character. The category of difference takes on a
special importance in the UNESCO convention on cultural diversity, in which cultural difference is
defined as a universal human right that forms the basis for cultural identity (DUK, 2006). The ways in
which heterogeneity and alterity are dealt with are crucial to this cultural diversity, which is created
by acts of differentiation (Wulf, 2006).
2) For the analysis of social and cultural developments, it is important to understand processes of
transgression. Transgression consists in overstepping the limits set by rules, norms and laws on the
one hand, and overstepping historically created boundaries on the other. These acts of transgression
can be non-violent, but they frequently also involve manifest structural or symbolic violence. In
dealing with cultural diversity, boundaries are often transgressed, leading to the creation of something
new. Transgressions change norms and rules, ways of life and practices. They change and shift
borders and create new cultural relations and constellations in the process. In order to understand
these processes we need to make a thorough analysis of their historical contexts, focusing on the
origin of the change or innovation in question.
3) To understand our own time the analysis of new hybrid cultural forms by means of difference and
transgression is a crucial issue. As communication and interaction between different countries become
ever closer and faster, and economic, political, social and cultural exchange becomes more intensive,
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more and more hybrid cultural forms come into being. Homi Bhabha (2004) first used the term
hybridisation to define cultural contacts in a non-dualistic and non-essentialist way by describing
them in terms of their function of creating identity by means of a “third space”. The third space is
liminal; it is a space in-between which emphasizes its own in-between-ness. In this liminal space,
borders are subject to subversion and restructuring and hierarchies and power relationships are
changed. The crucial questions are to what extent these processes result from performative practices
and how these new forms of hybridization are created. They are mixed forms in which elements
belonging to different systems and contexts change their character in a mimetic process, leading to a
new cultural identity. This identity is no longer constituted by distinguishing oneself from another, but
in mimetically assimilating oneself to the other.

Inquiry Learning and a Comprehensive Concept of Learning
A modern understanding of education does not only mean learning facts, but also learning how to
learn, how to live together, how to act and how to be (Delors, 1996). Education can make an
important contribution to the implementation in the school of an interdisciplinary mission that does
not just convey subject-specific interrelationships of knowledge. For example, social life and the
associated extracurricular experiences play an important role in the education of young people. In
these processes, young people can learn to be independent and operate in a self-reliant manner with
others in the community. Using the rituals of cooperative learning, students learn to rely on
themselves to manage their learning processes. Ritualistic arrangements help here in the acquisition of
practical knowledge regarding how to learn independently.
Inquiry learning is of particular importance here. This form of learning strives during learning to
learn how one learns. Inquiry learning requires time and a thorough examination of (source) material
that needs to be found, structured and interpreted. As our Berlin Study on Rituals has shown, this
means integrating mimetic, performative and poietic modes of learning in order to create intensive
learning experiences (Wulf, 2003; Wulf et al., 2001; 2004; 2007; 2010; Werler & Wulf, 2006; Suzuki
& Wulf, 2007).
The performative turn: Performativity as Challenge to Education
Education is not merely a cognitive process; it is also a social process, in which the
interactions between students play an important role. In education, bodily processes play a larger role
than is generally perceived. An analysis of gestures in the context of interaction during instruction
makes clear the extent to which learning and education is managed through facial expressions,
gestures and posture (Wulf et al., 2010). Dabei ergeben sich einige Fragen:
Wie emergiert erzieherisches Handeln, wie ist es mit Sprache und Imagination verbunden,
wie wird seine Qualität durch gesellschaftliche und kulturelle Muster ermöglicht und wie verhält sich
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sein Ereignischarakter zu seinen repetetiven Aspekten? Wie weit lassen sich Sprechen und
Kommunikation in der Erziehung als Handeln begreifen und welche Rolle haben Ansprache und
Wiederholung für die Herausbildung geschlechtlicher, sozialer und ethnischer Identität? Erziehung
erfolgt durch Nachahmung und Teilnahme und Gestaltung kultureller Praktiken. In diesem
Zusammenhang gilt es sich zu vergegenwärtigen, was es für die Praxis erzieherischen Handelns
bedeutet, Erziehung als performance, das Sprechen im Kontext von Erziehung als performatives
Handeln, und Performativität als einen abgeleiteten, diese Zusammenhänge übergreifend
thematisierender Begriff zu begreifen
An analysis of education shows how important processes of empowerment of the students are in
class. To render educational knowledge embodied, the staging of the body plays an important role.
Three aspects of performativity are central in three explicit ways. Firstly, education is an historical
and cultural performance. That means that depending on the historical and cultural context and the
associated traditions of school culture, education differs in the different societies and cultures of
Europe. To a large degree, these traditions determine which performative options exist for education.
Secondly, in education, language is often performative and a mode of action. John Austin (1979)
made this clear when he proved how important the performative character of speech is for
communication and interaction. Hence, it is important to give attention to this dimension in education.
And thirdly, education has a sensual or aesthetic dimension that needs to be considered in the process
of teaching and learning (Wulf et. al., 2004; Wulf, 2007; Suzuki & Wulf, 2007; Wulf & Zirfas, 2007).
In education sensual communication plays a central role. If this is not successful, education remains
abstract and foreign. Only through sensual communication can education be experienced as
meaningful.
Wo performativ als anthropologischer bzw. kulturwissenschaftlicher Begriff verwendet wird,
betont er den konstitutiven Charakter sozialer Handlungen in der Erziehung. In dieser Konstitution
bezeichnet das Performative sowohl das Gelingen erzieherischer Prozesse, als auch deren
Veränderbarkeit, Fragilität und Scheitern, das dann wiederum zu neuen sozialen Wirklichkeiten
führen kann. Butler (1990, 1997) sieht die Geschlechtszugehörigkeit durch performative Akte
konstituiert. Bourdieu verwendet „performativ“ zur Charakterisierung der Wirkungen von
Einsetzungsriten (Bourdieu & Wacquant, 1992; Bourdieu, 1998). Sein Habitus-Begriff ist
performativ; er bestimmt das Verhältnis von Handeln als Ergebnis bisheriger und als Ausgangspunkt
zukünftiger Handlungen genauer. Gebauer und Wulf arbeiten die Bedeutung mimetischer Prozesse für
die Herausbildung performativen Wissens und Handelns heraus (Gebauer & Wulf 1995; 1998; 2003).
Gesellschaft, Gemeinschaft und Kultur werden von ihnen als Ergebnis performativer Handlungen
begriffen. Geschlecht, Identität und Ethnizität, Rituale und Ritualisierungen des Alltags erwecken den
Anschein der „Natürlichkeit“. Dadurch schaffen sie Illusionen, verdecken ihre historische Entstehung,
ihre prinzipielle Veränderbarkeit und die ihnen impliziten Machtverhältnisse.
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Learning as a Mimetic Process
Since learning is often a matter of visualization, what is needed are mimetic processes that
help with the representation, processes in which representations are reconstructed, witnessed and
experienced. In these processes, events are represented in children’s imaginaries (Huppauf & Wulf,
2009). In mimetic processes, a representation and a creative imitation of events take place. Through
mimetic processes, both an individual and a collective imaginary, that is, individual and collective
consciousness, are created. Without mimetic representations, the imaginary remains inanimate (Wulf,
2007; Gebauer & Wulf 1995; 2004; 2005). The students’ mimetic processes relate to the teacher,
whose method for examining, analyzing and interpreting events is imitated by many students. In the
process, these students do not copy the teacher’s interest and the way that the teacher deals with
curriculum matters. When they relate to the teacher mimetically, they develop their own approach
with mimetical reference
to the teacher and his or her embodiment curricular issues, but the teacher’s instruction is of major
significance for the initiation and facilitation of this approach.
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Abstract
If critical thinking is defined, among other things, as the process of evaluation of authenticity
of the accuracy and the value of knowledge and arguments that are presented on the two basic levels,
of a specific mental status, on the one hand and of a number of specific intellectual functions on the
other hand (Beyer, 1985), it will be attempted to show that the insufficient distinction between
functional and critical literacy on a Program of Studies level, undermines goal setting, to the degree to
which critical thinking gives emphasis to critical literacy. The informal slip to functional literacy
undermines the theoretical acceptance of the critical aspect as a need and a readiness for constant
evaluation of information, the tendency for controlling every opinion and the desire to validate all
opinions, thus annulling the critical role that language is called to play as a “mechanism of creation or
reconstruction of views, values, social trends and ideology”.
The aim of the present intervention is to investigate ways of approaching the matter of critical
thinking, as it is proposed in the New Program of Studies, so as to reveal, on a first level, in what way
the relative formulations (in the “Program of Studies” as well as and more specifically in the
“Program of Studies of Modern Greek Language and Literature in Elementary School”), create
sufficient groundwork, so as to develop educational and pedagogical activities, that will allow the
emergence and strengthening of critical thinking. The realization of this conflict as well as its
pedagogical and educational effects can possibly be reinforced by the cultivation of critical thinking
through philosophical tools (as it is proposed in the framework of Philosophy for Children, for
example) contributing to an integrated perception of the objectives of the New Program of Studies.
Εάν η Κριτική Σκέψη ορίζεται μεταξύ άλλων, ως η διαδικασία αξιολόγησης της
αυθεντικότητας, της ακρίβειας και της αξίας γνώσεων και επιχειρημάτων και παρουσιάζεται σε δύο
βασικά επίπεδα, αφενός μιας συγκεκριμένης νοητικής κατάστασης και αφετέρου ενός αριθμού
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συγκεκριμένων διανοητικών λειτουργιών (Beyer, 1985), θα επιχειρηθεί να φανεί ότι, η μη επαρκής
διάκριση ανάμεσα στον λειτουργικό και κριτικό γραμματισμό, σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών,
υπονομεύει την ίδια τη σκοποθεσία του, στον βαθμό στον οποίο αυτή θέλει να δίνει έμφαση στον
κριτικό γραμματισμό. Η άτυπη μάλιστα διολίσθηση στον λειτουργικό γραμματισμό υπονομεύει την
καταρχήν θεωρητική αποδοχή της κριτικής διάστασης ως ανάγκης και ετοιμότητας για συνεχή
αξιολόγηση των πληροφοριών, της έφεσης για έλεγχο κάθε γνώμης και της επιθυμίας για θεώρηση
όλων των απόψεων ακυρώνοντας έτσι τον κριτικό ρόλο, τον οποίο καλείται να διαδραματίσει η
γλώσσα, ως «μηχανισμός κατασκευής ή και αναδόμησης στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και
ιδεολογίας».
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης του
ζητήματος της κριτικής σκέψης, όπως αυτή προτείνεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι ώστε να
φανεί, σε πρώτο στάδιο, με ποιον τρόπο οι σχετικές διατυπώσεις (τόσο στο «Πρόγραμμα Σπουδών»
όσο και, ειδικότερα στο «Πρόγραμμα Σπουδών νεοελληνικής γλώσσας & λογοτεχνίας στο Δημοτικό
σχολείο»),

θέτουν επαρκείς βάσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν διδακτικές και παιδαγωγικές

δραστηριότητες, που θα επιτρέπουν την ανάδυση και την εμπέδωση μιας σκέψης κριτικής. Η
συνειδητοποίηση της αντίφασης αυτής καθώς και των παιδαγωγικών και διδακτικών επιπτώσεών της
είναι δυνατόν να ενισχυθεί με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω των φιλοσοφικών
εργαλείων (όπως, για παράδειγμα, προτείνεται στο πλαίσιο της Φιλοσοφία με τα Παιδιά),
συνεισφέροντας σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη των στόχων του ΝΠΣ.
1. Τοποθέτηση του προβλήματος
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης του ζητήματος
της κριτικής σκέψης, όπως αυτή προτείνεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι ώστε να φανεί, σε
πρώτο στάδιο, με ποιον τρόπο οι σχετικές διατυπώσεις (τόσο στο «Πρόγραμμα Σπουδών» όσο και,
ειδικότερα στο «Πρόγραμμα Σπουδών νεοελληνικής γλώσσας & λογοτεχνίας στο Δημοτικό
σχολείο»),

θέτουν επαρκείς βάσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν διδακτικές και παιδαγωγικές

δραστηριότητες, που θα επιτρέπουν την ανάδυση και την εμπέδωση μιας σκέψης κριτικής, ακόμα
περισσότερο, εάν μεταξύ των βασικών σκοπών της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση του διερευνητικού
και κριτικού πνεύματος απέναντι στη γλώσσα, τους ρόλους και τις ερμηνείες τους.
Η συγκεκριμένη επιλογή του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» ως
πεδίου ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διερεύνησης αυτής, έγινε, αφενός μεν διότι το ίδιο το
πρόγραμμα επαγγέλλεται την επίτευξη των στόχων του «μέσα από την ενίσχυση του διερευνητικού
και κριτικού πνεύματος απέναντι στη γλώσσα» (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 4)1, αφετέρου δε, διότι,
1

Η ενίσχυση του κριτικού πνεύματος εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών σκοπών που

έχουν θέσει το «Νέο Σχολείο» (πρβλ. το τετράπτυχο «ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα-εκπαίδευση-απασχόληση»
στο: http://www.edull.gr/?page_id=26 ) και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».
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στη βάση αυτής της επαγγελίας, εισάγει με κομβικό τρόπο, εν είδει θεωρητικού πλαισίου, την έννοια
του κριτικού γραμματισμού.
Ο τελευταίος συνδέεται ευθέως με την κριτική επίγνωση ως μηχανισμού συνειδητοποίησης
των επικοινωνιακών στρατηγικών και των γλωσσικών επιλογών, όπως αυτές ενεργοποιούνται από τα
γλωσσικά υποκείμενα ως παραγωγούς και καταναλωτές/τριες κειμένων και εν τέλει ως κριτικούς/ές
χρήστες/τριες της γλώσσας 2 . Έτσι, η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας διευρύνεται,
περιλαμβάνοντας και τη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει η γλώσσα ως προς την κατασκευή
διαφορετικών εκδοχών κοινωνικής πραγματικότητας. Η «κριτική επίγνωση της γλώσσας»
(Fairclough, 1992) αναφέρεται ακριβώς στην επίγνωση από μέρους του χρήστη/ριας αυτών των
επιλογών και των αναπαραστάσεων, οι οποίες εμπλέκονται στη συγκεκριμένη κάθε φορά χρήση της
γλώσσας 3 . Με αυτό τον τρόπο, εγκαθιδρυμένες εκδοχές της πραγματικότητας, που εν πολλοίς
διαμορφώνουν την κοινή λογική και τον κοινό νου 4 ,

είναι δυνατόν να κλονίζονται και να

αμφισβητούνται ή, πάλι, μέσα από την εξέλιξη της κριτικής διαδικασίας, να εμπεδώνονται (εφόσον
κριθούν σημαντικές). Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέργεια/ανάπτυξη της κριτικής σκέψης νοείται ως μια
«καινοτομία», παρόλο ότι στις σχετικές αναφορές, δεν εντοπίζεται ένας πλήρης ορισμός, ο οποίος
θα νοηματοδοτεί και θα περιχαρακώνει τόσο την έννοια του κριτικού γραμματισμού – ευθέως λοιπόν
Η ενίσχυση αυτή συνδέεται κομβικά με ένα πλέγμα υπάλληλων στόχων, που αφορούν εξίσου σε ένα εύρος
δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στο μαθητικό πληθυσμό να κινείται με ευελιξία και δημιουργικότητα στο
σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον (στόχοι που κινούνται από την επιταγή της καινοτομίας στην
εφαρμογή «νέων διδακτικών προσεγγίσεων, μέχρι τη φαντασία, την αισθητική καλλιέργεια, τις δημοκρατικές
αξίες, τις αρχές την ισονομίας μεταξύ των πολιτών και την αποδοχή της διαφορετικότητας – όλο το πλέγμα
φαίνεται να παραπέμπει (ή και να υποβαστάζεται από) την άσκηση της κριτικής ικανότητας. Βλ. infra, υποσημ.
7).
2

Στο ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών (2011: 4), η γλώσσα γίνεται αντιληπτή μέσα από έναν τριπλό ρόλο τον οποίο

και επωμίζεται: 1. «ως βασικού μέσου επικοινωνίας» (βλ. Saussure, 1979; Trask & Mayblin. 2000; Yule, 1996;
Fairclough, 1989). 2. ως μέσου «που αντικατοπτρίζει με τη μεγαλύτερη πιστότητα τον ανθρώπινο νου» (βλ.
και Τσόμσκι, 2008; Pinker, 200; Harley, 2008); Burling, 2009). 3. ως «μηχανισμού κατασκευής ή και
αναδόμησης στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας» (βλ. και Lipman, 2006; Φρέιρε, 1977;
Baynham, 2002; Freebody & Luke, 1990; Halliday, 1989; Hannon, 2000).
3

Εφόσον η διδασκαλία της γλώσσας επιτρέπει την ικανότητα: 1. γνώσης του τι είναι γραμματικά δυνατό, 2.

γνώσης του τί είναι κοινωνικοπολιτισμικά κατάλληλο, δηλαδή, τι λέγεται σε μια δεδομένη περίσταση
επικοινωνίας (Βλ. τις σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικής γλωσσολογίας, Fairclough, 1989; Hymes, 1974). 3. μη
τυχαίων επιλογών από μέρους των ομιλητών/τριών, από το δίκτυο επιλογών – αναπαραστάσεων του κόσμου που αντιπροσωπεύει η γλώσσα, σύμφωνα και με τη θεωρία της κριτικής ανάλυσης του λόγου (Fairclough,
1995; Van Dijk, 1993).
4

Η κοινή λογική νοούμενη ως πλαίσιο κοινής αντίληψης, αναφοράς και κατανόησης του υπάρχοντος κόσμου,

ο κοινός νους ως πλαίσιο πρώϊμης

και ανεπεξέργαστης παγίωσης και πέδησης των νοημάτων (βλ.

Théodoropoulou, 2012α).
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συνδεόμενη με την ανάπτυξη της ίδιας της κριτικής σκέψης - όσο και την ίδια την έννοια της κριτικής
σκέψης, με αντίστοιχα εμφατικό τρόπο,

όπως αυτός ο οποίος και τις εισάγει καταλυτικά σε

στρατηγικό επίπεδο .
5

Εν γένει, μια από τις βασικές επιδιώξεις του Π.Σ. (2011: 5) είναι να επιτρέψει - μέσω των
στόχων, του περιεχομένου και των μεθοδολογικών κατευθύνσεων που προτάσσει - την απόκτηση
των ιδιοτήτων ενός κριτικά σκεπτόμενου πολίτη, στη βάση των αρχών του κριτικού γραμματισμού,
«σύμφωνα με τον οποίο, κάθε πολιτισμικό προϊόν [και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η
λογοτεχνία], προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών
και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο ακριβώς της παιδαγωγικής του κριτικού
γραμματισμού είναι - και πρέπει να είναι - διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες» 6. Ωστόσο, εάν έτσι
έχουν τα πράγματα, και πάλι δεν καταγράφεται ένας σαφής ορισμός του ίδιου του γραμματισμού, ο
οποίος θα επιτρέψει να αποσαφηνιστεί κυρίως η διάσταση του κριτικού γραμματισμού, ιδιαίτατα στη
σχέση του με τη διάσταση του λειτουργικού γραμματισμού.
Διότι, εάν το εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο του λειτουργικού γραμματισμού, οφείλει να
εκπαιδεύσει το υποκείμενο, έτσι ώστε να το καταστήσει ικανό να επικοινωνεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο μέσα στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον που βρίσκεται σε συγκεκριμένο
χρόνο 7 , τότε το υποκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οφείλει συγχρόνως να αναπτύξει
ικανότητες/δεξιότητες, τέτοιες ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον συνεχώς
μεταβαλλόμενο, προηγμένο, απειλούμενο, πολύπλοκο – πάντως σε σχέση με αυτό το περιβάλλον ως
δεδομένο, περατό, αποκωδικοποιημένο και αποκωδικοποιούμενο. Αντίθετα, μια παιδεία μέσα στο
πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού οφείλει να καλλιεργήσει στο υποκείμενο της μάθησης, τη

5

Για αναφορές στις έννοιες του κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, βλ. «Πρόγραμμα Σπουδών

για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», Οδηγός για τον εκπαιδευτικό,
σσ. 4-8, 10, 16, 21-23.
6

Ό.π. Όταν οι αναγνώστες είναι ικανοί να εξετάζουν τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς

και τις αξίες που εκφράζουν τα κείμενα αναζητώντας ποιος είναι πίσω από το κείμενο, και για ποιο λόγο
χρησιμοποιείται ένα επιχείρημα, όταν μπορούν να αναγνωρίσουν φωνές που υποκρύπτονται /αποσιωπούνται
από το κείμενο έχοντας την ικανότητα να «ανατρέψουν» το κείμενο, και να κατασκευάσουν διαφορετικές
αναγνώσεις του, τότε, στο πλαίσιο το κριτικού γραμματισμού, μπορούν να θεωρηθούν «κριτικοί κειμένου»
και να αναγνωριστεί σε αυτούς κριτική ικανότητα (Freebody, 1990).
7

Με αυτήν την έννοια, οι προτεινόμενες διδακτικές μέθοδοι και οι εκπαιδευτικές πρακτικές εξαντλούνται

ευχαρίστως στην εξυπηρέτηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων εκείνων, οι οποίες εμπίπτουν κυρίως στο πλαίσιο
του λειτουργικού γραμματισμού: δηλαδή, να καταστεί ο σύγχρονος πολίτης ικανός να επικοινωνεί σε ένα
περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, να χρησιμοποιεί

με άνεση την τεχνολογία, να ερευνά μέσα στην

πληθώρα των πληροφοριών για την ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, να επιχειρηματολογεί
προκειμένου να υποστηρίξει τη γνώμη του, να επικοινωνεί με σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες και στη
διαφορετικότητα.
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διάθεση, να θέτει υπό αμφισβήτηση οποιαδήποτε «δεδομένη» κατάσταση, διερευνώντας την αλήθεια
με τη χρήση παρόλα αυτά, και των ίδιων εργαλείων/ικανοτήτων

που η εκπαίδευση του έχει

καλλιεργήσει στο πλαίσιο και ενόψει του λειτουργικού γραμματισμού. Ισχυροποιείται στο Π.Σ. η
πεποίθηση για τη δυνατότητα αλλαγής του δεδομένου, μέσα από την επιθυμητή εκπαίδευση του
μαθητικού πληθυσμού. Εκπαίδευση για την δημιουργία νέων δεδομένων ως αποτέλεσμα

των

μεταβολών των αξιακών αρχών που αρχικά προβλήθηκαν ως δεδομένες (στο κείμενο/στην κοινωνία)
και για την κατασκευή/δημιουργία ενός νέου κειμένου/μιας νέας κατάστασης, όπου θα υπάρχει η
δυνατότητα έκφρασης των δικών

τους αξιακών εκδοχών,

εάν αυτό προκύψει ως αναγκαίο

αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας. Βεβαίως, τα πράγματα περιπλέκονται, εφόσον, το ίδιο το
περιβάλλον σήμερα είναι εξόχως μεταβλητό (καθιστώντας φευγαλέο το «δεδομένο») ή τουλάχιστον
περιγράφεται γενικώς έτσι, πράγμα το οποίο σημαίνει, ότι δεν είναι δυνατή η παγίωση της διάκρισης
μεταξύ δεδομένων και νέων δεδομένων, και άρα, μεταξύ λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Η
πόλωση μεταξύ των δύο δεν είναι δυνατή και η αλληλοδιείσδυσή τους είναι αναπόφευκτη. Μένει να
μπορεί να γίνει εμφανής και λειτουργική.
To έλλειμμα του Π.Σ ως προς τη σύλληψη και την στο δυνατό αποσυμφόρηση της παραπάνω
αντίθεσης και του αντίστοιχου παράδοξού της (εφόσον κριτικός και λειτουργικός γραμματισμός,
διαμορφώνουν τον κοινό τόπο εντός του οποίου διαμορφώνεται το ίδιο το διακύβευμα της κριτικής
σκέψης ως εκπαιδευτικού στόχου), οδηγεί σε μεθοδολογική σύγχυση:
ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων που αφορούν

διότι, η προώθηση της

στην καλλιέργεια του λειτουργικού

γραμματισμού, δεν παύουν να είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και του κριτικού γραμματισμού (και
αντίστροφα). Εάν λοιπόν, ο κριτικός γραμματισμός προϋποθέτει την διάθεση του ατόμου να
αμφισβητεί και να χρησιμοποιεί την ερευνητική διαδικασία ως μέσο αναζήτησης της αλήθειας, τότε η
αναφορά

στην εφαρμογή

μεθοδολογικών αρχών και διδακτικών προσεγγίσεων,

οι οποίες

προτείνονται από το Π.Σ. ως ικανών να εξυπηρετήσουν τους βασικούς σκοπούς και τους επιμέρους
στόχους για τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, φαίνεται να καλλιεργούν μόνο μια
«τεχνική/εργαλειακή» διάσταση, χωρίς να προτείνονται ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες θα
βοηθούσαν στην καλλιέργεια της διάθεσης για αμφισβήτηση και κριτική θεώρηση της
πραγματικότητας. Αναφαίνεται έτσι, με άρρητο τρόπο, αφενός: η υποχώρηση του λειτουργικού
γραμματισμού προς όφελος του κριτικού μέσω της μεγιστοποίησης του σκέλους του δεύτερου (στο
επίπεδο σκοπών και στόχων του Π.Σ.), αφετέρου: η ανάδυση της πραγματικότητας του λειτουργικού
γραμματισμού (στο επίπεδο των μεθοδολογικών-διδακτικών προσεγγίσεων στο Π.Σ.), καθώς αυτός
φαίνεται να υποκαθιστά τον κριτικό, ο οποίος ωστόσο δεν παύει να αποτελεί τον προσδόκιμο
ορίζοντα αυτών των ίδιων των προσεγγίσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης χρειάζεται όλες εκείνες τις γνωστικές
ικανότητες, οι οποίες φαίνεται να καλλιεργούνται μέσα στο πλαίσιο του λειτουργικού γραμματισμού,
αλλά και την ανάγκη μιας εκπαίδευσης, η οποία θα καλλιεργεί τη φυσική διάθεση του ανθρώπου για
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αμφισβήτηση (στην οποία δεσμεύεται ο κριτικός γραμματισμός). Αυτή ακριβώς η δεύτερη πτυχή, που
συνδέει δραματικά τον κριτικό γραμματισμό με την κριτική σκέψη, δεν παύει να παραμένει θολή.
Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν παρά να επισημανθεί, ότι η φυσική διάθεση για γνώση και
αμφισβήτηση (τόσο του εαυτού όσο και του «άλλου» κόσμου) καταγράφεται ιστορικά, ήδη από τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και αργότερα με του Στωϊκούς, ως διάθεση και στάση του ανθρώπου
κατεξοχήν φιλοσοφική. Η διάθεση αυτή ως προϋπόθεση αναγκαία για την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης και της εκπαίδευσης-για-την-κριτική-σκέψη, μέσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού
(αλλά και μέσα στο πλαίσιο της διάπλεξης λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού) αποτελεί
κατεξοχήν προϊόν φιλοσοφικής παιδείας, κουλτούρας και εκπαίδευσης (Βλ. Θεοδωροπούλου, 2012β).
2. Περί γραμματισμού: από τον λειτουργικό στον κριτικό
Η εννοιολογική αποσαφήνιση και περιχαράκωση του όρου του γραμματισμού παρουσιάζει
δυσκολίες. Όπως υποστηρίζει ο Baynam (2002) «πρόκειται για ένα ολόκληρο πλέγμα ιδεολογικών
θέσεων, οι οποίες από κοινού συνθέτουν την εκπαιδευτική διαμάχη περί γραμματισμού. Στη βάση
αυτών των ιδεολογικών θέσεων, ρητών ή υπόρρητων, διατυπώνονται πολιτικές, σχεδιάζονται
προγράμματα, οργανώνονται τάξεις διδασκαλίας». Σύμφωνα με τον ορισμό της Unesco (παρατίθεται
στο: Oxenham, 1980: 87), «ένα άτομο είναι εγγράμματο, όταν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες, που το καθιστούν ικανό να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες,
στις οποίες απαιτείται γραμματισμός για την αποτελεσματική λειτουργία του στην ομάδα και στην
κοινότητά του και του οποίου οι επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, την
ανάγνωση εικόνων ή άλλων μηνυμάτων, του επιτρέπουν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις
δεξιότητες για την ατομική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της οικογένειάς του. Οι δραστηριότητες
αυτές διαθέτουν συμβολική αξία, συνεπάγονται διαφοροποιημένη κοινωνική θέση ως προς την
ικανότητα πρόσβασης στη γνώση και στην εξουσία και κατά συνέπεια συσχετίζονται με την
κοινωνική αξιολόγηση και ιεράρχηση». Γραμματισμός ή εγγραμματισμός (literacy) κατά τον Walter J.
Ong (1997), είναι η δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα
και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς
επίσης μη γλωσσικά κείμενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες κ.λ.π.). Στην ίδια γραμμή
πλεύσης, ο γραμματισμός είναι, κατά τον Gudmundur Kristmundsson (2004: 185), «ένα περίπλοκο
ζήτημα, μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία μετασχηματισμού, που επηρεάζεται από τις
προσωπικές εμπειρίες του ατόμου, τις τάσεις, τα ενδιαφέρονται και το πολιτισμικό περιβάλλον.
Πρόκειται για μια έννοια που αλλάζει περιεχόμενο ανάλογα με τα δεδομένα των εποχών και δεν
θεωρείται ως αποκλειστική υπόθεση του σχολείου […] η διαδικασία του γραμματισμού σήμερα είναι
κάτι πολύ πιο ευρύ από την αποτελεσματική χρήση της γλώσσας.
Αν ο

γραμματισμός μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να προσφεύγει σε

«χρήσεις της ανάγνωσης και της γραφής για την επίτευξη κοινωνικών στόχων σε συγκεκριμένα
συμφραζόμενα χρήσης, τα οποία θεωρούνται δεδομένα» (Baynham, 2002), οι παραπάνω προσεγγίσεις
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σύρουν περισσότερο τα όρια του λειτουργικού γραμματισμού (Bhola, 1995 & 1998), σύμφωνα με τον
οποίο ο γραμματισμός διδάσκεται, έτσι ώστε τα άτομα που συμμετέχουν στην επικοινωνιακή πράξη,
να μαθαίνουν να επιτυγχάνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, μέσω μιας μορφής διδασκαλίας η
οποία αποδέχεται κατά κανόνα τα κυρίαρχα μέσα επικοινωνίας ως κάτι δεδομένο και φυσικό8. Από
την άλλη, ο φερόμενος ως

κριτικός γραμματισμός 9

έρχεται να εισάγει στην θεωρία του

γραμματισμού (του οποίου το έργο δεν είναι αυτό καθεαυτού κριτικό) την έμφαση στο κριτικό
στοιχείο διακρινόμενος ως προς αυτό με τον λειτουργικό γραμματισμό: ως προς το ότι, δηλαδή, δεν
αποδέχεται ως φυσικούς τους κυρίαρχους θεσμούς και λόγους αλλά τους θέτει σε κάθε περίπτωση
υπό αμφιβολία-αμφισβήτηση10.
Στην πραγματικότητα, από το 1990 και μέχρι σήμερα, αμφισβητούνται οι ορισμοί που
εστιάζονται μόνο ή κυρίως στη

λειτουργική διάσταση της έννοιας του γραμματισμού

συρρικνώνοντας έτσι την κριτική διάστασή της και τη σύνδεσή της με τις δυναμικές, εξελισσόμενες
και μετασχηματιζόμενες κοινωνικές διαδικασίες,

με το επίπεδο, δηλαδή, της γλωσσικής και

κοινωνικής συνειδητότητας. Αντίθετα, προτείνονται ορισμοί που επιχειρούν τη σύζευξη της
8

Ο Γραμματισμός στην αρχική του εννοιολόγηση, αφορά στη συμβατική ικανότητα ανάγνωσης και γραφής,

δηλαδή στην ικανότητα του ανθρώπου να κωδικοποιεί προφορικές εκφράσεις σε γραπτή μορφή και
αντιστρόφως, ενώ συνδέεται με το επίπεδο της επίσημης γλώσσας του κράτους. Θεωρείται έτσι, μια ουδέτερη
ικανότητα, μια τεχνική γνώση με στατικό χαρακτήρα και αφορά σε ένα περιορισμένο σύνολο γνώσεων που
κάποιος κατέχει, χωρίς άλλες κοινωνικές προεκτάσεις. (Χατζησαββίδης, 2007). Μέχρι τη δεκαετία του 1980,
συνδεόταν κυρίως με τον αναλφαβητισμό και τις πολλαπλές συνέπειές του. (Βλ. Hannon, 2000). H Brian Street
οριοθετεί για πρώτη φορά το 1984 τα δύο μοντέλα γραμματισμού: του αυτόνομου και του ιδεολογικού (Brian
Street, 1984).
9

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (2011: 5-7), ο στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν

τις ιδιότητες ενός κριτικού και σε εγρήγορση ατόμου, που είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ιστορικότητα των
διαφόρων πολιτισμικών παραδόσεων, καθώς και τη σημασία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη συγκρότησή
τους. Πρόκειται δηλαδή, για τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού υποκειμένου το οποίο, κατέχοντας ειδικές
γνώσεις για την ίδια τη γλώσσα και τη λογοτεχνία (ενδυνάμωση των υποκειμένων μέσω της αποτελεσματικής
χρήσης της γλώσσας), θα είναι πρωτίστως σε θέση να κατανοεί πώς λειτουργούν οι γλώσσες στα οικονομικά,
πολιτικά, κοινωνικοπολιτισμικά και ιδεολογικά τους συμφραζόμενα (αλλά και την ίδια τη διαμόρφωσή τους)
και αντίστοιχα να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών νοηματοδότησης των (λογοτεχνικών)
κειμένων. Aντίστοιχα, ο κριτικός γραμματισμός επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο γλωσσικά
στοιχεία και γλωσσικές χρήσεις προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και ιδεολογίες, τις οποίες οι άνθρωποι δεν
αντιλαμβάνονται (Fairclough, 1992:7), αλλά θα όφειλαν να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να αξιοποιούν.
10

Στο πλαίσιο της αντίληψης περί γραμματισμού, η λογική μέσα στην οποία ενεργοποιούνται οι διαδικασίες

που συγκροτούν την «κριτική σκέψη», δεν ταυτίζεται με την επιδίωξη της ανάδειξης σφάλματος, αλλά αφορά
στην άρση του δεδομένου και στη ανεξέλεγκτη φυσικοποίησή του μέσα από τον λόγο: αντίστροφα, ο λόγος
γίνεται το εργαλείο για την αποδόμηση και αναδόμηση των νοητικών μοντέλων διαμέσου των λεκτικών,
αποσαφηνιστικών αποριών (Baynham, 2002).
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λειτουργικής και κριτικής

διάστασης 11

.

αυτή τη σύζευξη αντανακλά και η θεωρία των

πολυγραμματισμών, η οποία εν πολλοίς, επικαλείται την κριτική διάσταση του γραμματισμού 12.
Η καταγραφή των γενικών στόχων που αφορούν στην περί γραμματισμού εκπαίδευση
(Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 7-11), κάνει επομένως, σαφώς ορατή την αυξανόμενη έμφαση στην
κριτική διάσταση, ωστόσο δεν κάνει εξίσου ορατούς τον βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτή
εντάσσεται στο κάθε ένα από τα δύο επίπεδα του γραμματισμού (και δη ενός γραμματισμού
πολυτροπικού), τα οποία έτσι, τείνουν να έρχονται σε αντίφαση. Η κατανόηση και η συμπερίληψη
της διάκρισής τους και η κατανόηση και ο σχεδιασμός της συνοργάνωσής τους, είναι δυνατό να
προβλέψει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές εντάσεις που εκβάλλουν σε ρήγματα στην παιδαγωγική
πράξη, όταν αυτή επιδιώκει να ενσωματώσει την κριτική διάσταση.
Εάν ο λειτουργικός γραμματισμός στοχεύει να καλλιεργεί εκείνες τις δεξιότητες/ικανότητες
των μαθητών/τριών και πολιτών, οι οποίες θα τους επέτρεπαν με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα να
λειτουργήσουν μέσα στα κοινωνικά συμφραζόμενα, ο κριτικός γραμματισμός, χωρίς να απορρίπτει
κατ’ άνάγκην τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του λειτουργικού, ενεργεί συμπληρωματικά ως προς
αυτόν θεωρώντας τα αποτελέσματά του ως κρίσιμα εργαλεία, προκειμένου το κοινωνικό υποκείμενο
να προχωρήσει στην ίδια την αναπλαισίωσή του: επιτελεί έτσι, σε ένα βαθμό, τη λειτουργία την οποία
καλείται να αντιπροσωπεύσει η φιλοσοφική ανάλυση, η οποία επιτρέπει την εμβάθυνση της
συνείδησης που το άτομο έχει των δεξιοτήτων και των εργαλείων του13.
3. Περί Κριτικής Σκέψης
Η έμφαση στον κριτικό γραμματισμό και η συνεπαγόμενη καταγραφή των γενικών στόχων
στο πλαίσιο του Π.Σ. εδράζεται στη θεωρία της κριτικής σκέψης και ανάγεται στην επιλογή της
ανάπτυξής της ως επίλεκτου σκοπού για τη σύγχρονη εκπαίδευση.
11
12

Αυστραλιανό Συμβούλιο για το Γραμματισμό Ενηλίκων: Αναφ. στο Baynam, (2002: 21).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η θεωρία των πολυγραμματισμών, η οποία αντιλαμβάνεται τον

γραμματισμό ως κοινωνική πρακτική (Barton & Hamilton, 2000: 7), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ή θα
έπρεπε να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Η συγκεκριμένη θεωρία συνδέεται κατεξοχήν τόσο με την ικανότητα
κατασκευής και ανακατασκευής νοήματος σε διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά ή ειδικά αντικείμενα, καθώς
και με την ικανότητα χρήσης όχι μόνο αλφαβητικών αλλά και πολυτροπικών αναπαραστάσεων
(Χατζησαββίδης, 2007) όσο και με την έννοια του σχεδιασμού ως δυναμικής διαδικασίας διαμόρφωσης
νοήματος (από το σχεδιασμένο στον σχεδιασμό και στο ανασχεδιασμένο, από την εξοικείωση με τα διαθέσιμα
είδη λόγου και κειμένων στην εξοικείωση με τις ειδικές μεταγλώσσες για την περιγραφή των διαφόρων τρόπων
παραγωγής νοήματος και από εκεί στην κριτική πλαισίωση και ερμηνεία του κοινωνικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος διαφόρων τύπων κατασκευής νοήματος και στη μετασχηματισμένη πρακτική στη βάση της
μετασχηματισμένης σημασίας (Κalantzis & Cope, 2001).
13

Βλ. τη σύνδεση της μεθοδολογίας της προβληματοποίησης με την κριτική σκέψη: Θεοδωροπούλου, 2013α &

Theodoropoulou, 2013β.
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Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει αφενός μια ευρεία ποικιλία ορισμών
για το τι πραγματικά περιλαμβάνει η έννοια της κριτικής σκέψης (Alvarez, 2007), αφετέρου τον
κεντρικό ρόλο τον οποίο έχουν διαδραματίσει στην ανάπτυξη του περιεχομένου της έννοιας αυτής οι
παράμετροι της επιχειρηματολογίας και της λογικής ανάλυσης των πληροφοριών (Fisher, 2001;
Walters, 1994; Norris & Ennis, 1990). Εστιάζονται δηλαδή, στην παρουσίαση και στην προσεκτική
αξιολόγηση συμπερασμάτων, απόψεων, ιδεών ή κρίσεων και στην ανάλυση και αξιολόγηση
επιχειρημάτων, τονίζοντας παράλληλα την «ενεργό συμμετοχή», την πρόθεση, τα κίνητρα, τη
διάθεση αλλά και την απόφαση του υποκειμένου να λειτουργήσει «κριτικά»: έτσι, η κριτική σκέψη
νοείται ως «η νοητική και συναισθηματική λειτουργία, κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την
αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που
διαμορφώνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Πιο
συγκεκριμένα, το άτομο μαθαίνει αρχικά να σκέπτεται κριτικά, όταν γνωρίζει τι να ερωτά, πώς και
πότε,

και στη συνέχεια πώς να σκέπτεται λογικά, πότε και ποιες μεθόδους (στρατηγικές) να

χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να το κάνει αυτό
είναι να έχει την πρόθεση και τα κίνητρα, να σκέπτεται λογικά, να είναι πρόθυμο να αμφισβητήσει
τις ιδέες των άλλων και να θέλει να ανακαλύψει την αλήθεια» (Fisher, 1992). Κατά τον Edward
Glaser (στο: Fisher, 2001), κριτική σκέψη είναι: α) Η διάθεση κάποιου ατόμου να εξετάσει με έναν
στοχαστικό τρόπο τα προβλήματα και τα θέματα που προέρχονται μέσα από το πλαίσιο των
εμπειριών του β) η γνώση των μεθόδων έρευνας και λογικής σκέψης γ) η κατοχή δεξιοτήτων
εφαρμογής των μεθόδων αυτών. Η κριτική σκέψη απαιτεί επίμονη προσπάθεια εξέτασης μιας
πεποίθησης ή μορφής γνώσης, υπό το φως των λόγων που την υποστηρίζουν και των περαιτέρω
συμπερασμάτων στα οποία τείνει, ενώ κατά τον Robert Ennis (1989, στο Fisher, 2001), κριτική
σκέψη είναι η λογική στοχαστική σκέψη, η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση για το τι θα πράξει
ή τι θα πιστέψει το άτομο.
Ενδιαφέρουσα, ωστόσο, για τον προβληματισμό μας εδώ, είναι η κατά Beyer (1985)
διαστρωμάτωση της κριτικής σκέψης, ιδωμένης ως διαδικασίας αξιολόγησης της αυθεντικότητας, της
ακρίβειας και της αξίας γνώσεων και επιχειρημάτων, σε δύο βασικά επίπεδα: στο πρώτο δηλώνεται η
κατάσταση του νου, η οποία περιγράφεται ως ένας υγιής σκεπτικισμός, έναυσμα και μέσο,
προκειμένου το κριτικά σκεπτόμενο άτομο, προσεγγίζοντας την πληροφορία, τους ισχυρισμούς και
την εμπειρία, να προσδιορίσει το μέτρο του ακριβούς, του αληθινού, του πραγματικού ερευνώντας
πρόθυμα όλες τις μαρτυρίες. Η νοητική αυτή κατάσταση περιλαμβάνει: την ετοιμότητα έναντι της
ανάγκης για αξιολόγηση των πληροφοριών, την έφεση για δοκιμασία της κάθε γνώμης και την
επιθυμία για εξέταση όλων των απόψεων. Η δεύτερη διάσταση αφορά σε ένα σύνολο χωριστών
δεξιοτήτων ή διανοητικών λειτουργιών,

όπως, η διάκριση μεταξύ βεβαιωμένων γεγονότων και

αξιακών ισχυρισμών, ο καθορισμός της αξιοπιστίας μιας πηγής, ο διαχωρισμός των συναφών από τις
μη συναφείς πληροφορίες, απαιτήσεις, λόγους, η αναγνώριση της μεροληψίας, των στερεότυπων, των
προκαταλήψεων, ο εντοπισμός λανθανουσών-άδηλων υποθέσεων, η αναγνώριση λογικών
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ασυνεπειών ή σφαλμάτων σε μια πορεία σκέψης, ο εντοπισμός ασαφών ισχυρισμών και σαθρών
επιχειρημάτων, ο προσδιορισμός της ισχύος μιας δήλωσης /ενός επιχειρήματος μέσω της
επαλήθευσης, ο έλεγχος της επάρκειας των δεδομένων, ο εντοπισμός της λογικής πλάνης, της
προπαγάνδας, των επιδράσεων της συναισθηματικής φόρτισης.
Η διάκριση αυτή, η οποία, πάντως διατρέχει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη βιβλιογραφία
περί κριτικής σκέψης (Brookfield, 1988; Ennis, 1987; Fisher, 2003 & 2005; Halpern, 1984; Siegel,
1989; Lipman, 1988; McGuiness, 1999; Mcpeck, 1990; Nickerson, 1986 & 1990; Paul, 1988, 1993 &
1995; Siegel, 1980 & 1992), δηλώνοντας ακριβώς τα δύο τουλάχιστον επίπεδα στα οποία αυτή
διαδραματίζεται, επίπεδα πάντως διαπλεκόμενα (μιας και δεν είναι δυνατόν να αυτονομηθούν το ένα
έναντι του άλλου, δεικνύοντας έτσι την κατεύθυνση μιας διττής εξίσου εκπαίδευσης για την κριτική
σκέψη) έχει σημασία για το ζήτημα της διάκρισης λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Φαίνεται
ότι το επίπεδο της νοητικής κατάστασης αφορά περισσότερο στον κριτικό γραμματισμό, ενώ οι
διανοητικές δεξιότητες συνδέονται με τον λειτουργικό, σε μια, παρόλα αυτά, αδιάσπαστη ενότητα
που διαμορφώνει ακριβώς την κριτική σκέψη στο σύνολό της.
4. Έλεγχος εφαρμογών
Υπόθεση:
Η παραπάνω διαστρωμάτωση βοηθά, επομένως, να αποσαφηνιστεί ποιο είναι ακριβώς το
στοιχείο το οποίο υποχωρεί, όταν δεν γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στις δύο μορφές του
γραμματισμού.

Πράγματι, το δεύτερο επίπεδο, της ανάπτυξης των διανοητικών λειτουργιών,

εμφανίζεται μάλλον ως αποτέλεσμα της πρώτης (της διερευνητικής και κριτικής ετοιμότητας), η
οποία λειτουργεί ως προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξουν κριτικά προϊόντα. Παρόλο ότι είναι
σαφές, πως οι δύο διαστάσεις είναι αλληλοσυνδεόμενες και συμπληρωματικές, εάν εκείνο που
ενδιαφέρει είναι η αναγκαιότητα ανάπτυξης κριτικού γραμματισμού, τότε η έμφαση στη διαμόρφωση
της αναγκαίας κατάστασης του νου δεν μπορεί παρά να λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Η σύγχυση (ή
το σχηματικό ξεχώρισμα) των δύο διαστάσεων της κριτικής σκέψης, όπως και η σύγχυση των δύο
μορφών του γραμματισμού, η αυτονόητη μεταφορά στοιχείων από τη μία στην άλλη, στοιχεία που
θεωρούνται ανταλλάξιμα και άρα αυτονόητα, καθώς μεταφέρονται εύκολα από τη μια διάσταση στην
άλλη, λειτουργεί εν τέλει περισσότερο ως απίσχνανση της κριτικής αξίωσης προς όφελος των
τεχνικών, επιφανειακών χαρακτηριστικών της οδηγώντας την σταδιακά σε μια κατάσταση
ουδετερότητας. Η ουδετεροποίηση αυτή λειτουργεί ως προϊούσα εργαλειοποίηση και επιπεδοποίηση
που κάνει την κριτική αξίωση να υποχωρεί ακόμα πιο πίσω και από τις απαιτήσεις του λειτουργικού
γραμματισμού. Εν μέσω της απαίτησης για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού, ο τελευταίος
τείνει - άρρητα - να υποκαθίσταται από τον λειτουργικό (ή γίνεται επικάλυψη-placebo του
λειτουργικού), δημιουργώντας ένα κενό στην ίδια την υπόθεση της διαμόρφωσης μιας αυθεντικής
κριτικής σκέψης.
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Το ίδιο συμβαίνει, ωστόσο (και είναι χαρακτηριστικό αυτής της ένταξης), όταν η φιλοσοφία
ως κατεξοχήν πεδίο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης εισάγεται στη μαθησιακή διαδικασία ως σύνολο
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων ή ασκήσεων που πάντως δεν συνδέονται με αυστηρότητα με το
θεωρητικό – εννοιολογικό πλαίσιο και τις αρχές που τις εξηγούν και τις νομιμοποιούν, αφήνοντας για
άλλη μια φορά έκθετη τη διαδικασία του κριτικού γραμματισμού: δίχως τη δυνατότητα να
τοποθετείται στο πλαίσιο μιας κατάστασης του νου και της ύπαρξης, τέτοια που να κάνει κατανοητή
την άσκηση και την εξέλιξη της κριτικής σκέψης14.
Έλεγχος:
Ακολουθώντας το πέρασμα από τους βασικούς σκοπούς και τους επιμέρους στόχους του
NΠΣ (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η καλλιέργεια

της κριτικής σκέψης των

μαθητών/τριών μέσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού στο επίπεδο της διδασκαλίας της
Γλώσσας και της Λογοτεχνίας), στην εφαρμογή των συναφών μεθοδολογικών αρχών και διδακτικών
προσεγγίσεων, προσπαθούμε να καταγράψουμε τη ρητή ή άρρητη σύνδεση των στοιχείων αφενός με
την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων που καλλιεργούνται στο πλαίσιο του λειτουργικού και του
κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, αφετέρου με τη σύνδεσή τους με την καλλιέργεια
της διάθεσης και της ικανότητας για αμφισβήτηση και κριτική αντιμετώπιση μέσα στο πλαίσιο
ορισμού της κριτικής σκέψης.

Η διαδρομή αυτή οργανώνεται μέσα από τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. Από:
[επίπεδο μεθοδολογικών/διδακτικών αρχών (Πρόγραμμα σπουδών - Οδηγός για τον εκπαιδευτικό,
2011: 5,7,10,23-24)]
τη συστηματική εργασία σε ομάδες (έτσι ώστε να αναπτύσσεται η διερευνητική μάθηση μέσω της
δημιουργίας υποθέσεων και της επιβεβαίωσης ή διάψευσής τους από τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια),
την αξιοποίηση των ΤΠΕ (με τρόπο τέτοιο ώστε η γνώση να νοείται

ως

προϊόν κριτικής

αντιμετώπισης της πληροφορίας), την ενεργοποίηση της αρχής ότι η γλώσσα νοείται ως μια ατομική
αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική διαδικασία δόμησης όχι μόνο γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, την

14

Στις Σημειώσεις της φυλακής, ο Cramsci (1971), αναφέρει ότι «η αφετηρία για την κριτική ανάπτυξη είναι η

συνειδητοποίηση του πραγματικού μας εαυτού». Αυτό ακριβώς το «γνώθι σαυτόν» ως προϊόν της ως σήμερα
ιστορικής διαδικασίας έχει αφήσει στο συλλογικό και τον ατομικό νου άπειρα ίχνη. Η εκπαίδευση του κριτικού
γραμματισμού αρχίζει, επίσης, με την επίγνωση των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν αυτά τα ίχνη και
αναπτύσσει στρατηγικές που θα τα φέρουν στο προσκήνιο και θα τα εντάξουν σε αρχεία.
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παραδοχή ότι κατά τη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός δεν είναι πια η μόνη πηγή γνώσης,

το

διδακτικό μοντέλο της «γνωστικής μαθητείας» με στόχο την αυτορυθμιζόμενη μάθηση, την ολιστική
προσέγγιση της γλώσσας.
ΙΙ. Στην ικανότητα:
[επίπεδο προσδοκώμενων αποτελεσμάτων]
συμμετοχής σε διάλογο εκπαιδευτικών και μαθητών, διάκρισης της οπτικής γωνίας του ομιλητή / του
άλλου,

αναγνώρισης, κατανόησης και παραγωγής πολυτροπικών κειμένων, σχεδιασμού και

μετασχηματισμού κειμένων με διαφορετικά κριτήρια, σε διαφορετικά είδη λόγου ανάλογα με τις
επικοινωνιακές/κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και ανάγκες, διεύρυνσης του κόσμου της εμπειρίας
και εκμάθηση της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης για ανθρώπους που ζουν υπό διαφορετικούς όρους,
συμμετοχής σε διάλογο σχετικά με την επικοινωνιακή περίσταση εντός της οποίας παράγεται και
λειτουργεί ένα κείμενο, κατανόησης λιγότερο οικείων γνωμών και περιστάσεων, όπως αυτές
παρουσιάζονται σε κείμενα, διερεύνησης εμπειριών ανθρώπων διαφορετικών εποχών και πολιτισμών,
εντοπισμού της πολυφωνικότητας των κειμένων και διάκρισης της οπτικής του συγγραφέα, επιλογής
γλωσσικών στοιχείων ανάλογα με τις επικοινωνιακές/κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και ανάγκες,
ανάπτυξης κριτικής αντίστασης σε σαφή ή υπονοούμενα νοήματα σε κείμενα τηλεοπτικών
διαφημίσεων, κρίσης, επικύρωσης ή αμφισβήτησης θέσεων και απόψεων με επιχειρήματα (με την
καταγραφή απόψεων και διαφορετικών ερμηνειών για το νόημα ενός κειμένου), διατύπωσης
ερωτημάτων, προσδιορισμού προβλημάτων, αναζήτησης απαντήσεων σε ερωτήματα που έχουν τεθεί,
ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, κατάληξης σε συμπεράσματα και προτάσεις.

ΙΙΙ. Μέσω:
[προτεινόμενων δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 52 -112), όπως]
σύγκρισης διαφορετικών κειμένων και κειμενικών ειδών για το ίδιο θέμα (ή κειμένων που
προέρχονται από άτομα με διαφορετικό κοινωνικό και γλωσσικό υπόβαθρο και στα οποία
χρησιμοποιούνται διαφορετικές ποικιλίες και επίπεδα ύφους), δημιουργίας παραμυθιών ή ιστοριών
από την οπτική γωνία ενός άλλου πρωταγωνιστή, διαμόρφωσης του λόγου ανάλογα με τις προθέσεις
της επικοινωνίας, τις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και ανάγκες,

πολλαπλών διαδικασιών

μετασχηματισμού (όπως: κειμενικών ειδών σε άλλα, του ύφους των κειμένου και αποφάνσεων
σχετικά με την καταλληλότητα των μετασχηματισμών αυτών, της οπτικής γωνίας και αποφάνσεων
σχετικά με την καταλληλότητά τους, κειμένων μονοτροπικών σε πολυτροπικά και αντιστρόφως, μιας
παραγράφου κειμένου σε διαφορετικό ύφος ανάλογα με τον αποδέκτη κ.ο.κ.ε.), διοργάνωσης και
διεξαγωγής συζητήσεων με προετοιμασία, απόρριψη ή επικύρωση θέσεων, απόψεων, αρχών των
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πρωταγωνιστών του κειμένου, (γνώμη επιχείρημα συμπέρασμα), σύνδεσης δομικών στοιχείων
επικοινωνιακής περίστασης (π.χ.: αφήγηση - ποιος, πού, πότε, τι κάνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα),
καταγραφής απόψεων και διαφορετικών ερμηνειών για το νόημα ενός κειμένου, χρήσης
εννοιολογικών χαρτών, διατύπωσης εναλλακτικών τίτλων του κειμένου που προκύπτουν από την
παλίνδρομη ανάγνωση (με τον εντοπισμό της κύριας πληροφορίας και την αντίληψη των
υποδηλώσεων), παραγωγής προφορικών κειμένων με δομημένο πλαίσιο, κ.ο.κ.ε.
Με βάση την τοποθέτηση του προβλήματος και την υπόθεσή μας, οι παραπάνω καταγραφές
μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

1. Σε κανένα σημείο δεν διαγράφεται με ευκρίνεια η ύπαρξη των δύο επιπέδων του
γραμματισμού. Ωστόσο, η έμφαση φαίνεται να δίνεται στα στοιχεία και τα αποτελέσματα του
κριτικού γραμματισμού.
2. Ακριβώς πάλι, η παράθεση και η σύνδεση των παραπάνω στοιχείων, που ορίζεται ρητά ότι
εντάσσονται στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, φαίνεται ότι αποσκοπεί περισσότερο
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη εκείνων των δυνατοτήτων των μαθητών /τριών που θα τους
καταστήσουν λειτουργικά εγγράμματους/ες,

αφού το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής

διαδικασίας αποσκοπεί κατά κανόνα στη δημιουργία ενός πολίτη ικανού να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες ενός

συγκεκριμένου επαγγελματικού/επιστημονικού περιβάλλοντος έστω

ταχύτατα (και απρόβλεπτα) μεταβαλλόμενου.
3. Ακόμα και αν αυτές οι διδακτικές μεθοδολογικές παρεμβάσεις ιδωθούν μέσα στο πλαίσιο
της θεωρίας των «πολυγραμματισμών», φαίνεται να ταυτίζονται περισσότερο με την
εξοικείωση των μαθητών με τις ειδικές μεταγλώσσες για την περιγραφή των διαφόρων
τρόπων παραγωγής νοήματος, παρά με την κριτική πλαισίωση και τη μετασχηματισμένη και
μετασχηματιστική πρακτική, που πιθανό θα οδηγούσαν στην δυνατότητα ανάπτυξης της
κριτικής σκέψης, όπως αυτή νοείται στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού.
4. Ως προς την ίδια την κριτική σκέψη, οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να
καλλιεργήσουν ένα κομμάτι μόνο των δεξιοτήτων ή νοητικών λειτουργιών που την αφορούν:
προτείνουν δηλαδή, εκείνες τις δεξιότητες του ανθρώπινου νου που αναφέρονται σε ένα
σύνολο χωριστών διανοητικών λειτουργιών, που όμως, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες, όχι
όμως και ικανές για να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Πρόκειται για μια
διολίσθηση προς την πλευρά του λειτουργικού γραμματισμού, η οποία δεν αντιστοιχίζεται επί
της ουσίας με την κριτική σκέψη ούτε την καλύπτει επαρκώς.
Συνοπτικά, διαπιστώνεται η ίδια «διασπάθιση» και διασπορά των στοιχείων που συγκροτούν
τη θεωρητικοποίηση του κριτικού γραμματισμού που προηγήθηκε: 1. αδυναμία σύνταξης των
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μεθοδο-λογικών προταγμάτων και των διδακτικών ενεργειών με μια συγκροτημένη αντίληψη περί
κριτικής σκέψης (με συνέπεια την απώλεια συνοχής και συνέχειας στις ενέργειες, οι οποίες
παραμένουν αποσπασματικές, τυχαίες, αυτόνομες, στη βάση συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων
θεωρητικών μοτίβων) 2. έλλειψη εκείνης της βασισμένης σε μια συγκροτημένη αντίληψη για τη
σκέψη και την κριτική σκέψη προ-παιδείας και οποιασδήποτε ανάπτυξής της, που θα βεβαίωνε ότι
πρόκειται, με αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις για εκπαίδευση της σκέψης, 3. άρρητη σύγχυση
ανάμεσα στον κριτικό και λειτουργικό ορισμό ή συγχώνευση των διακριτικών τους στοιχείων, η
οποία όμως, παρόλο ότι κλίνει προς την υπέρθεση του κριτικού γραμματισμού, εν τέλει δεν
λειτουργεί σε όφελός του. Ενώ ο κριτικός γραμματισμός ορίζεται από το Π.Σ. ως πλαίσιο των
μεθοδολογικών/διδακτικών αρχών και των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων,

λειτουργεί

περισσότερο ως θολή προϋπόθεση ή μακρινός ορίζοντας, ως ατμόσφαιρα και αξία παρά ως
πραγματικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη συνειδητή και συστηματική επιλογή και οργάνωση των
στοιχείων που εντάσσονται σε αυτό. Το σύστημα εφαρμογών το οποίο διαμορφώνεται κινείται
περισσότερο στο χώρο των δεξιοτήτων – η ίδια η κριτική σκέψη ωστόσο, δεν νοείται ως δεξιότητα.
Και πάλι φαίνεται εν γένει ότι το πρόταγμα και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης μετατίθενται στο σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης είτε ως ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, αντίστοιχα μέσα από το κάθε διδασκόμενο αντικείμενο, είτε ως «άθροισμα» των επιτεύξεων
που αντιστοιχεί με έναν από τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, που είναι η κριτική παιδεία του
ατόμου.
5. Προεκτάσεις:
Εάν λοιπόν, η «παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού» αντιστοιχίζεται με την προσπάθεια
της εκπαίδευσης να εντάξει τις μαθησιακές δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαίδευσης για
τον κριτικό γραμματισμό, φαίνεται ότι εδώ προεκτείνεται η συγχώνευση μεταξύ γραμματισμών στη
συγχώνευση μεταξύ διδακτικής και παιδαγωγικής διάστασης προς όφελος της διδακτικής. Στην
πραγματικότητα, η διδακτική και η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού, είναι σε μεγάλο βαθμό
διακριτές διαδικασίες, στις οποίες, ωστόσο, η κριτική πρόθεση λειτουργεί, συγχρόνως,
μετασχηματιστικά. Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού θα αντιστοιχούσε ακριβώς στη
διευθέτηση όλου εκείνου του μαθησιακού περιβάλλοντος, που είναι αναγκαίο (εδώ, για παράδειγμα
εντάσσεται και η επίκληση μιας παιδαγωγικής «φιλοσοφίας», που έχει ως επίκεντρο τον μαθητή –
εφόσον η κριτική σκέψη συντάσσεται με υποκείμενα

ικανά να σκέφτονται (από) μόνα τους,

ελεύθερα σε πλαίσιο ισηγορίας15), προκειμένου να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και δράση, να

15

«Μια από τις βασικές αρθρώσεις που συνδέουν τη φιλοσοφία με την όλη διαδικασία της νοηματοδότησης

του κόσμου από το παιδί εντοπίζεται στη σχέση της φιλοσοφικής σκέψης με τα ερωτήματα που το ίδιο το παιδί
θέτει». (Βλ. Θεοδωροπούλου, 2007). «Το ερώτημα, θεμελιώδης φιλοσοφική χειρονομία, είναι και η κατεξοχήν
έκφραση της παιδικής σκέψης ως δυναμικής πορείας προς τη διευκρίνιση του Εγώ και του περιβάλλοντος
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διαμορφωθεί η κριτική κουλτούρα και να θεμελιωθεί η κριτική παιδεία. Αν, ωστόσο, η κριτική
σκέψη δυσκολεύεται να καλλιεργηθεί μέσα από ένα σύνολο διδακτικών/μεθοδολογικών
παρεμβάσεων που εδράζονται κυρίως σε μια πτυχή του γραμματισμού και αποσκοπούν, κυρίως,
στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων, αναγκαίων, αλλά όχι και ικανών, για την καλλιέργειά της, τότε
οδηγούμαστε στην ανάγκη της διερεύνησης/ανάδειξης της σχέσης της κριτικής σκέψης

με τη

φιλοσοφία, μιας σχέσης που φαίνεται να αποσιωπείται -ηθελημένα ή αθέλητα- από το ελληνικά
εκπαιδευτικό σύστημα 16.
Στην πραγματικότητα, σε παραλληλία με τα παραπάνω, εάν, παραδοσιακά, ακόμα,

η

διδασκαλία της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο δεν έχει
αποτινάξει όσα τον απάγουν, συνειδητά και ασυνείδητα, από τον στόχο του κριτικού γραμματισμού,
παίρνει «τη μορφή μιας ιστορίας της φιλοσοφίας ή μιας εισαγωγής των κυρίων φιλοσοφικών θεμάτων
και όρων ή, έμμεσα, ενός καταλόγου των αξιών που υποστηρίζουν τον ιδεολογικό και ηθικό ιστό των
εκπαιδευτικών διατυπώσεων» (Theodoropoulou, 2006: 2), αυτή η μορφή είναι δυνατόν να εντάσσεται
στον στόχο της κατάκτησης του φιλοσοφικού γραμματισμού και δη στη λειτουργική του διάσταση.
Η διδακτική πράξη της φιλοσοφίας ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει αυτόν τον στόχο, όχι
διότι θα όφειλε να κινηθεί προς την επίτευξη του κριτικού γραμματισμού (ή διότι κινείται στην
κατεύθυνση αυτή μέσω της σύμπλεξης λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού, με σύγχρονες,
αλληλοδιεισδύουσες διδακτικές/μαθησιακές κινήσεις) , αλλά ακριβώς, διότι είναι η ίδια, από τη
σύστασή της μία κριτική, αναστοχαστική, πολύπλοκη πράξη – επομένως, ό, τι εν γένει συνιστά για
άλλα γνωστικά πεδία διδακτολογική ή παιδαγωγική προτροπή, για την ίδια είναι κομμάτι της
ιδιοσυστασίας της. Η φιλοσοφία επεξεργάζεται, μέσω της δημιουργίας, ανάλυσης και σύνθεσης των
εννοιών, σε γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο, το ζήτημα των συνδέσμων, των μετατοπίσεων, των
μετασχηματισμών στοιχείων από τη μια επιστήμη στην άλλη, διακρίνοντας κοινούς τόπους και
στρατηγικές, αναδεικνύοντας δηλαδή την πολύπλευρη προβληματική της διεπιστημονικότητας ως
κόσμου η οποία κινείται περισσότερο προς τον «λόγο» ύπαρξης, το νόημα των πραγμάτων, παρά προς την
αποκάλυψη των αιτιών» (βλ. Θεοδωροπούλου, 2000). Professorenphilosophie στην KInderphilosophie και από
εκεί πάλι στη φιλοσοφία, τον ορισμό και τη διδακτική της (Βλ. Γιάσπερς, 1983).
16

Στόχοι και στρατηγικές που συνδέονται με τη λειτουργία του «σκέπτεσθαι», ενώ «συνδέονται κατ’ ουσίαν με

το εργαστήριο και τα εργαλεία της φιλοσοφικής σκέψης, αναφέρονται κατεξοχήν μέσα σε μη φιλοσοφικά
συμφραζόμενα, σε ένα πολυσυλλεκτικό πλαίσιο στόχων στους κόλπους διαφορετικών επιστημών της αγωγής.
Με άλλα λόγια, καθώς δεν συναρτώνται με τη φιλοσοφία, χάνεται αφενός ο ορίζοντας του παραδείγματος, το
οποίο αποτελεί η φιλοσοφία για την εκπαίδευση, αφετέρου η δυνατότητα να διερευνηθεί η πρακτική και
τεχνική του διάσταση και να διαφοροποιηθεί έναντι άλλων πρακτικών συστηματοποιήσεων. Η ικανότητα
ακριβώς αυτής της διαφοροποίησης θα αποκαθιστούσε την ιδιαιτερότητα της φιλοσοφίας, στο βαθμό που, ανά
πάσα στιγμή, υπερβαίνει την τεχνική της διάσταση για να αποτελέσει μια καθολική μορφή λόγου, η οποία
αντιμετωπίζει το ζήτημα του νοήματος, της νοηματοδότησης, της επαναδιοργάνωσης της σκέψης (Βλ.
Theodoropoulou, 2006 & 2013γ).
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προβληματική που αφορά άμεσα την εκπαίδευση. Πρόκειται για τη στοιχειοθέτηση

μιας

θεμελιώδους γνώσης, της οποίας το πνεύμα είναι δυνατόν να μετατεθεί στο σύνολο της διδακτέας
ύλης, μέσω της εμβάθυνσης των εννοιών και της όξυνσης της κριτικής ικανότητας (Laurendeau,
1996: 60, 68 στο Sharp, 2007: 15)17.
Ακριβώς, η διάσταση αυτή του φιλοσοφικού λόγου ως λόγου κατεξοχήν κριτικού, αλλά και
λόγου που συνδέεται ή οφείλει να συνδέεται με την εμπειρία αναδεικνύεται στα γραπτά του Dewey:
εάν η Φιλοσοφία είναι άσκηση κριτικής σε πίστεις, θεσμούς, έθιμα και πολιτικές ως προς τη
δυνατότητά τους να φέρουν το καλό, εάν είναι μια γενικευμένη θεωρία της κριτικής η οποία
εδράζεται σε όλες τις όψεις της εμπειρίας, εάν υπάρχει οργανική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση
και την προσωπική εμπειρία, η νέα φιλοσοφία της παιδείας δεν μπορεί παρά να αφιερώνεται σε
κάποιο είδος εμπειρικής και πειραματικής φιλοσοφίας βασισμένης στην εμπειρία (Βλ. Dewey, 1925
& 1938). Αυτή η αλυσιδωτή διασύνδεση, ο δυναμικός εγκιβωτισμός ανάμεσα στις έννοιες της
εμπειρίας, της κριτικής, της παιδείας και της φιλοσοφίας αναφαίνει την ανάγκη της αποκατάστασης
της εκπαίδευσης της κριτικής σκέψης διαμέσου της ζωτικής (οργανικής;) ανάδειξης και αξιοποίησης
της σχέσης ανάμεσα στην εμπειρία και τη φιλοσοφία.
Αν, επομένως, η διδασκαλία της φιλοσοφίας θεωρείται ότι είναι ικανή, ανάμεσα στα άλλα,
να οδηγεί το άτομο στο να λαμβάνει μια ανα-στοχαστική θέση απέναντι στα μείζονα θέματα που
απασχολούν τον άνθρωπο αναπτύσσοντας τη δυνατότητα κριτικής προσέγγισης των απαντήσεων που
κατά καιρούς δίνονται στα θέματα αυτά (αλλά και των δικών του απαντήσεων). εάν, έτσι, σταδιακά,
ο/η μαθητής/τρια διαμορφώνει τη δική του κριτική τοποθέτηση απέναντι στον κόσμο και τη ζωή
έχοντας ως αφετηρία τη σύνδεση ανάμεσα στη σχολική γνώση, τις προσωπικές του/της απόψεις και
την κοινωνική του/της εμπειρία, τότε, φαίνεται ότι η φιλοσοφική εκπαίδευση οδηγεί στη δυνατότητα
ανάπτυξης εκείνων των ικανοτήτων που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν έναν μαθητή/πολίτη
κριτικά εγγράμματο18.

17

Για τη διαθεματική και εγκάρσια λειτουργία της διδασκαλίας της φιλοσοφίας, βλ. Θεοδωροπούλου, 2005.

18

«Αυτή η ορμή προς το ερωτάν (θέληση για ερώτηση) η εκπαίδευση καλείται να αποκαλύψει και να

αξιοποιήσει ως κίνητρο και βάση για μάθηση. Στόχος της εκπαίδευσης θα ήταν (εάν αυτό δεν οδηγούσε στο
κέντρο μιας καταστατικής

για την εκπαίδευση αντινομίας) να διατηρηθεί η νοηματική και ερευνητική

αυθορμησία του παιδιού, να ενισχυθεί αυτή η «σοβαρή σκέψη» του, να βοηθηθεί ώστε να διαπεράσει με τις
λιγότερες δυνατές απώλειες τη ζώνη/φυλακή «των συμβάσεων και των τρεχουσών αντιλήψεων, των
επικαλύψεων και των προκαταλήψεων, να μην απολέσει κατά την ενηλικίωσή του τη μνήμη των ερωτήσεών
του ως παιδιού ( ή μάλλον τη μνήμη της ύπαρξης του ως βαθιά ανήσυχης), αυτή την πρωτογενή δυνατότητα να
«παραξενεύεται» και να αποκαλύπτει την πραγματικότητα στους αρμούς της. Αντίστοιχα, με αυτήν την έννοια
η εκπαίδευση θα όφειλε να ενεργοποιήσει έναν τρόπο διδασκαλίας της φιλοσοφίας που αναδείκνυε ακριβώς
αυτή την κομβική και καθοριστική σχέση της ανθρώπινης σκέψης με το φιλοσοφείν» (Θεοδωροπούλου, 2007,
στο Sharp, 2007: 15).
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Η φιλοσοφία και ιδιαίτερα η «Φιλοσοφία για/με παιδιά»

τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης και

κατανόησης κειμένων, όσο και της ανάπτυξης διαλόγων που σχετίζονται με την κατανόηση αυτή, θα
μπορούσε να αποτελέσει εκείνη την ερευνητική, διαλογική και κριτική εκπαιδευτική διαδικασία που
θα ενίσχυε την πρόθεση ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού. Μέσω της συστηματικής
ενδυνάμωσης του στοχασμού, της προσεκτικής ακρόασης, και της αγωγής της ερώτησης, με τη
συνδυασμένη

χρήση των δύο μορφών Λογικής, τόσο της τυπικής (κατά την αριστοτέλεια

διδασκαλία), η οποία αντιστοιχίζεται με την κριτική σκέψη, όσο και της άτυπης, η οποία, με βάση το
σωκρατικό μοντέλο, δεν ρυθμίζεται στη βάση σταθερών κανόνων, αλλά σε συνάρτηση με τις πράξεις
και τα γεγονότα που πρέπει να αξιολογηθούν, περικυκλώνεται η στόχευση της κριτικής σκέψης με
ηθικό, κοινωνικό, υπαρξιακό υπόβαθρο. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η διαδικασία αυτή
ξεδιπλώνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο κοινοτήτων έρευνας που διαμορφώνονται μέσα στην τάξη, ο
λογικός έλεγχος ανατάσσεται από ατομική τακτική σε πράξη συλλογικού ενδιαφέροντος και συνευθύνης (εφόσον η συνεισφορά καθενός στη μαθησιακή διαδικασία κρίνεται ισοδύναμη και εφόσον,
συγχρόνως, η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να είναι μια κοινωνική διαδικασία μέσα από την οποία το
άτομο οφείλει να συνδεθεί με ωφέλιμο τρόπο με το περιβάλλον του, πολιτιστικό, κοινωνικό και
φυσικό) (Ό.π. σσ. 15-16; Tozzi, 2010: 331-359 & Sharp 2010: 359-377, στο Θεοδωροπούλου, 2010).
Η υπέρβαση της εμπλοκής στο επίπεδο του λειτουργικού γραμματισμού, ως εμπλοκής που
αποτρέπει το θεωρούμενο ως αναγκαίο πέρασμα στο επίπεδο του κριτικού γραμματισμού, δεν
εξαντλείται σε επαλείψεις κριτικών υλικών στο σώμα της εκπαίδευσης, αλλά έχει ανάγκη από
βαθύτερες παρεμβάσεις που μια ολιστική εκπαίδευση της σκέψης μπορεί να εγγυηθεί. Αυτήν την
ολιστικότητα επεξεργάζεται η φιλοσοφική παρέμβαση, παρόλη τη μεγάλη συζήτηση περί του τι
μπορεί να νοηθεί ως τέτοια, στο πλαίσιο του κάθε λογής εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και δη εκεί,
όπου αναγνωρίζονται οι πολλές μορφές υποχώρησης της αυθεντικής κριτικής σκέψης (Βλ. Lipman,
1980 & 1991; Splitter, 1991 & 2000; Costa, Arthur, & Kallick, Bena, 2000; Daniel, 2005; Jackson et
als, 1987; Gardner, 1995: 102-111). Με αυτόν τον τρόπο, είναι σε θέση να υπερβαίνει το συμφυρμό,
αφενός μεταξύ λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού, αφετέρου μεταξύ παιδαγωγικού και
διδακτικού επιπέδου στην εφαρμογή των κριτικών κινήσεων, ενώ ενισχύει πολλαπλά τη θεμελίωση
του κριτικώς σκέπτεσθαι.
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1. Placement of the problem
This text aims to investigate ways of approaching the matter of critical thinking as it proposed
in the new Program of Studies, so as to reveal, on a first level, in what way the relative formulations
(in the “Program of Studies” as well as and more specifically in the “Program of Studies of the
Modern Greek Language and Literature in Elementary School”) create sufficient groundwork so as to
develop educational and pedagogical activities that will allow the emergence and strengthening of
critical thinking, even more, if among the basic goals of education is the reinforcement of exploratory
and critical spirit as it relates to language, their roles and their aspirations.
The “Modern Greek Language and Literature” course as a field capable to meet the needs of
this inquiry, was specifically chosen because the program itself promises the achievement of its
objectives “through the strengthening of the exploratory and critical spirit as concerns to language”
(Program of studies, 2011: 4) and also because, on the basis of this promise, it introduces in a nodal
way, by way of a theoretical frame, the significance of critical literacy.
The later is directly connected to critical awareness by way of a realization mechanism of the
communication strategies and the linguistic choices as they are activated from the linguistic subjects
as producers and consumers of texts and finally as critical users of the language. Therefore, the
definition of communication ability is expanded to include the knowledge of the possibilities that
language offers in the creation of various versions of social reality. “Critical language awareness”
(Fairclough, 1992) precisely refers to the user’s awareness of these options and representations, which
are involved in the specific use of language at different times. In this manor, established versions of
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reality, which for the most part formulate common sense 1 and thinking, are possibly shaken,
challenged or, through the evolution of the critical process, strengthened (as long as they are deemed
important). In this context, the cultivation/development of critical thinking is comprehended as an
“innovation” although in the relevant accounts no full definition is located, which would define and
intrench both the meaning of critical literacy - directly linked to the development of critical thinking
itself and the actual meaning of critical thinking in an equally emphatic manner as the one that
introduces them as a catalyst on a strategic level.
Generally, one of the basic aspirations of the Program of Studies is to allow – through its
objectives – the content and methodological directions that it gives priority – the acquisition of the
attributes of a critically thinking citizen, on the basis of the principles of critical literacy according to
which every cultural product {and in our case: language and literature}, has a learning approach as a
multilayered result of ideological, social and technological processes, which in the framework of the
education of critical literacy , are and should be researchable and interpretable” (Program of studies,
2011: 5). However, if this is the case, a clear definition of critical literacy is still not recorded, that
will allow the clarification of mainly the aspect of critical literacy especially in correlation to the
aspect of functional literacy.
If the educational system, within the framework of functional literacy, must educate the
subject in order to make him/her capable of communicating in the best possible way within the social
and professional environment he/she is in, within a specific time frame, then the subject of the
educational process must simultaneously develop such abilities/skills so as to be able to function in an
ever changing, advanced, endangered and complex environment – relative to the said environment as
a given, permeable, decoded and decodable one. In contrast, an education within the framework of
critical literacy must cultivate within the subject of education the willingness to question any given
situation, exploring the truth while using the same tools/skills that education has cultivated in him/her
within the framework and view of functional literacy. In the Program of studies the belief in the
potential of changing given facts is reinforced through the desired education of the student body.
Education for the creation of new assumptions as a result of a shift in the values that where originally
projected as fact (in the document/in society) and the construction/creation of new texts/a new
situation where the expression of their own version of values will be possible, if that arises as a
necessary result of this investigatory process. Of course, things get complicated, since the same
environment today is exceptionally variable (thus making “facts” elusive) or at least that is how it is
generally described, which means that the consolidation of a distinction between fact and new fact,

1

Common logic meant as the framework of common perception, reference and understanding of the existing

world, common sense as the framework for primal and unprocessed consolidation and breaking of concepts (see
Théodoropoulou, 2012a).
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and hence between functional and critical literacy. The polarization between the two is not possible
and their intertwining is inevitable. All that remains is for it to be apparent and functional.
The shortcomings of the Program of Studies concerning the conception and the decongestion
of the above antithesis and its corresponding paradox (provided that critical and functional literacy
formulate a common ground in which the issue of critical thinking as an educational objective is
formulated) leads to methodological confusion: because the promotion of the development of
cognitive skills that relate to the cultivation of functional literacy do not cease to be necessary for the
development of critical literacy (and vice versa). So, if critical literacy presupposes the individuals
intent to question and use the investigatory process as a means of searching for the truth, then the
reference in the application of methodological principles and educational approaches, which are
recommended by the Program of Studies as being capable to serve the primary and secondary
objectives for the tuition of Language and Literature appear, in the end, to cultivate only a
technical/instrumental dimension without proposing any special educational practices that would help
cultivate a disposition for questioning and a critical consideration of reality. So, it becomes clear, in
an ineffable way that, on the one hand: functional literacy retreats for the benefit of critical literacy
by maximizing the part of the second pertaining to the aims and objectives level of the Program of
Studies. On the other hand: the reality of functional literacy emerges (on the methodologicaleducational approach level of the Program of Studies) as it seems to replace critical literacy, which
nevertheless does not cease to constitute the expected horizon of these same approaches.
In any case, the development of critical thinking needs all those cognitive processes which
appear to be cultivated within the scope of functional literacy, and also the need for an education that
will cultivate a person’s natural disposition to challenge (in which critical literacy is bound). Precisely
this second aspect, that dramatically connects critical literacy with critical thinking, does not cease to
remain blurry.
At the same time, it must be noted that the natural tendency to learn and to challenge (both
oneself and the “other” in the world) is historically documented from the early times of Plato and
Aristotle and later by the Stoics as an eminently philosophical disposition and attitude. This
disposition is a necessary condition for the development of critical thinking and education for critical
thinking within the scope of critical literacy (but also within the scope of the interweaving of
functional and critical literacy) constitutes an eminent product of philosophical education, culture and
schooling.
2. About literacy: from functional to critical literacy
The conceptual clarification and entrenchment of the term of literacy presents difficulties. As
Baynham states “it concerns a whole grid of ideological positions that jointly constitute the
educational conflict about literacy. On the basis of these ideological stands, explicit or eneffable,
policies are formed, programs are designed, and class rooms are organized” (Baynham, 2002).
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According to the definition of UNESCO «a person is literate when he/her has acquired the necessary
knowledge and skills that render him/her capable to take part in all activities for which literacy is
required for him/her to function effectively in his group and community and who’s achievements in
reading, writing and arithmetic, comprehending images and other messages allow him/her to continue
to use these skills for his/her personal evolution and development of his/her family. These activities
have symbolic value, entail a diversified social standing as it relates to the ability to access knowledge
and authority and hence correlate with social evaluation and hierarchy (Oxenham, 1980: 87). Literacy,
according to Walter J. Ong (1997) is the person’s ability to function effectively in various
communication environments and situations using passages of written and oral word as well as non
worded documents (such as images, sketches, maps etc.). On the same route, according to Gudmundur
Kristmundsson (Gudmundur Kristmundsson, 2004: 185), literacy is: “a complex mater, a dynamic and
evolving process of transformation, which is affected by an individual’s personal experiences,
tendencies, interests and cultural environment. It is a concept that changes content depending on the
data of the times and is not considered solely a matter of schooling […] the process of literacy today
is something much broader than the effective use of language.”
If literacy can be defined as one’s ability to resort to “the use of reading and writing for the
achievement of social goals in specific contexts of use that are considered facts” (Baynham, 2002) the
above approaches furthermore extend the boundaries of functional literacy, according to which
literacy is taught so the people that participate in the act of communication will learn to achieve their
social goals through a form of education that mainly accepts the dominant forms of communication as
something concrete and natural. On the other hand, critical literacy introduces to the theory of literacy
(a theory the function of which is not critical per se) the emphasis on the critical element distinguished
by this as it relates to functional literacy: as to that it does not accept the natural and dominant
institutions and reasons but in any case it dispute and challenges them.
In reality, since 1990 and until today, definitions that only or mainly focus on the functional
aspect of literacy resulting in the diminishing of the critical aspect of literacy and its connection to
dynamic, evolving and transforming social processes, in other words, on the level of linguistic and
social consciousness, are being challenged. On the contrary, definitions that attempt to intertwine the
functional and critical aspect are proposed. This conjunction reflects the theory of multiliteracies
which in many ways invokes the critical aspect of literacy.
The documentation of the general objectives that relate to literacy education (Program of
studies, 2011: 7-11), makes the increasing emphasis on the critical aspect clearly visible, it does not
however make the degree and the method with which it is included in each of the two levels of
literacy (and especially multimodal literacy) as visible, which this way tend to conflict. The
comprehension and the inclusion of their distinction and the understanding and the design of their coorganization are able to predict the theoretical and methodological tensions that result in rifts in the
pedagogical process.
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If functional literacy aims to cultivate the skills/abilities of students and citizens that allow
them the greatest efficiency in functioning within social contexts, critical literacy, without necessarily
rejecting the educational results of functional literacy, acts supplementary to it deeming its results as
crucial tools for the social subject to advance to its own reframing: thus accomplishing, to some
extent, the function that philosophical analysis is called to represent, which allows for the deepening
of the person’s awareness regarding their competencies and tools.
3. About Critical Thinking
The emphasis on critical literacy and the documentation of the general objectives within the
framework of the Program of Studies it entails is founded on the theory of critical thinking and is
directly related to the choice of development as a chosen objective for modern education. The revision
of the relevant bibliography highlights a wide range of definitions of what the concept of critical
thought really entails, on the one hand and on the other the central role that the parameters of
argumentation and logical analysis of the information have played in the development of the content
of said concept.
However, what is interesting to our examination here is the layering of critical thinking
according to Beyer (1985), viewed as a process of evaluation of authenticity accuracy, and the value
of knowledge and arguments, on two basic levels: on the first, the state of mind declared, which is
described as healthy skepticism, as a trigger and a means for the critically thinking person to define
the measure of accuracy, truthfulness and reality by approaching the information, the allegations and
the experience through willingly researching all the evidence. This mental situation includes: the
readiness versus the need to evaluate the information, the inclination to test each opinion and the
desire to examine all aspects. The second dimension involves a cluster of separate skills or mental
processes, such as the distinction among confirmed facts and value-related assertions, the
determination of a sources credibility, the distinction between relevant and irrelevant information,
demands, reasons, the identification of partiality, stereotypes and prejudice, the location of latentimplicit hypotheses, the identification of logical inconsistencies or errors in the pattern of thought, the
location of vague allegations and flimsy arguments, the determination of a statement’s/an argument’s
validity through verification, the detection of logical fallacy and propaganda and the effects of
emotional distress.
This distinction, which, one way or another, runs through the bibliography of critical thinking,
precisely stating the two levels, at the least, on which it occurs, levels that are intertwined (since it is
impossible to autonomize one from the other, thus indicating the direction of an equally dual
education for critical thinking.), it is important to the matter of distinction between functional and
critical literacy, whilst mental skills are connected to functional literacy in an, nevertheless,
indissociable module that shapes critical thinking in its entirety.
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4. Monitoring Applications
Hypothesis:
The above stratification consequently helps to clarify which exact element recedes when there
is no clear distinction between the two forms of literacy. Indeed, the second level of development of
mental functions, probably appears as a result of the first (of investigatory and critical readiness), that
functions as a prerequisite in order for critical products to exist. Although it is clear, that the two
dimensions are interconnected and complementary, if the point of interest is the necessity for the
development of critical literacy, then the emphasis in the development of the necessary mental
condition is of the utmost importance. The confusion (or the schematic separation) of the two
dimensions of critical thinking, as well as the confusion of the two forms of literacy, the self-evident
transfer or data from one to the other, data that is considered interchangeable and hence self-evident
since they are easily transferred from one aspect to the other, function, in the end, more as an
emaciation of critical claim in the benefit of its technical, superficial characteristic gradually leading it
to a state of neutrality. This neutralization works in the end as a gradual toolification and stratification
that causes the critical claim to fall behind, even further, from the demands of functional literacy.
Amid this demand for the cultivation of critical literacy, the later tends – ineffably- to be replaced by
functional literacy (or there is a placebo overlapping functional literacy), creating a gap in the
hypothesis of the formation of authentic critical thinking.
However, the same thing occurs (and is a characteristic of this integration)when the
philosophy of the primary field of critical thinking development is introduced in the learning process
as a cluster of specified activities or exercises that are not, however, strictly connected to the
theoretical – conceptual framework and the principles that justify and validate them, leaving, once
again, the process of critical thinking exposed without the ability to be placed within the framework of
such a situation of thought and existence, that would render the application and evolution of critical
thinking comprehensible.
Monitoring:
Following the passage through the primary purposes and secondary goals of the Program of
Studies (which include the cultivation of students critical thinking within the framework of critical
literacy on the level of teaching language and literature) in the application of the relevant
methodological principals and teaching approaches, we attempt to document the stated and ineffable
connection with the development of cognitive abilities that are cultivated within the framework of
functional and critical literacy, on the one hand, and on the other their connection with the cultivation
of the disposition and the ability to question and critically challenge within the framework of the
definition of critical thinking.
Based on the positioning of the problem and our hypotheses, the relevant documentation leads
us to the following conclusions:
91

1. There is no clear recognition of the existence of both levels of literacy at any point. However,
emphasis appears to be given to the data and results of critical literacy.
2. In addition, the account and connection of the above data, the inclusion of which within the
framework of critical literacy is clearly defined, seems to aim more to the cultivation and
development of those students skills that will enable them to be functional literates, since the result of
the educational process, for the most part, aims to create a citizen capable of meeting the needs of a
specific professional/scientific environment, albeit rapidly (and unpredictably) changing.
3. Even if these educational methodological interventions are viewed through the framework of the
theory of “multiliteracies”, they seem to identify more with the students’ familiarization with the
special metalanguages for the description of various ways of meaning production than with the critical
frame and the transformed and transforming practice that might probably lead to the possibility of the
development of critical thinking, as it is defined in the framework of critical literacy.
4. In regards to critical thinking itself, these activities could cultivate only a part of the skills and mental
functions that concern it: the skills that are proposed are only the ones that refer to the separate mental
functions as a whole, which constitute necessary circumstances that are not, however, capable of
leading to the development of critical thinking. It is a slip towards the side of functional literacy that
does not, in its essence, correlate with critical thinking nor does it accurately cover it.
Briefly, the same “squandering” and dispersion of data that constitute the theorization of the
critical literacy that proceeded is ascertained: 1. Inability to draw up methodo-logical commands of
the educational actions with a cohesive perception of critical thinking (resulting is the loss of
coherency and continuity of the actions, which remain fragmentary, random, and autonomous at the
basis of specific repetitive theoretical patterns). 2. Lack of basic education based on a coherent
perception about thinking and critical thinking and of any development of it that would ascertain that
they are in fact educational approaches for the tuition of thinking, 3. Ineffable confusion of the critical
and functional definition or merger of their distinctive elements, which, however, even though it does
not incline towards the overlay of critical literacy, it does not work for its benefit. While critical
literacy is defined by the Program of Studies as a framework of methodological/educational principles
and their results in learning, functions more as a fuzzy prerequisite or a distant horizon and an
atmosphere and a value that an actual framework that allows the conscious and systematic choice and
organization of elements that are subsumed in it. The system of application that is formed, is more
skill oriented – however, critical thinking itself is not perceived as a skill.
Again it generally seems that the commands and prerequisites for the development of critical
thinking are transferred to the whole of the education provided either as development of critical
thinking relatively through every taught subject or as a “sum total” of the achievements that
correspond to one of the general aims of education, which is the critical education of the individual.

92

5. Further Implications:
Therefore, if the “pedagogy of critical literacy” corresponds to the effort of education to
include the learning activities in a wider context of education for critical literacy, it seems that here
the merger between literacies is extended to the merger between the educational and pedagogical
aspect in favor of tuition. In reality, the education and pedagogy of critical literacy are to a great
extent separate processes in which, however, the critical intention simultaneously functions in a
transforming manor. The pedagogy of critical literacy would correspond to the arrangement of the
entire educational environment that is necessary (here, for example, the invocation of an educational
“philosophy”, centered on the student – as long as critical thinking is in accordance to subjects
capable of thinking on their own, freely and within the framework of free speech, is included) in order
to develop critical thinking and action, to cultivate a critical culture and to formulate critical
education. If, however, it is difficult to cultivate critical thinking through a cluster of
educational/methodological interventions that mainly lie in an aspect of literacy and mainly aims at
the development of mental skills, necessary, but not efficient, for its cultivation, then we are lead to
the need to investigate/highlight the correlation between critical thinking and philosophy, a correlation
that seems to be ignored – willingly or not – by the Greek educational system.
In reality, parallel to the above, if traditionally, teaching philosophy, especially within the
framework of an educational system that has, consciously or not, thrown off all that withdraws it,
from the goal of critical literacy, takes “the form of a history of philosophy or an introduction to the
main philosophical themes and terms or, indirectly, of a catalog of values that support the ideological
and ethical web of educational expressions”. It is possible that this form can be included in the goal of
conquering philosophical literacy and its functional aspect per se. The act of teaching philosophy,
however, in any case, exceeds this goal, not because it has to move towards the achievement of
critical literacy (or because it moves in that direction through the intertwining of functional and
critical literacy, with modern, interpenetrating, educational/learning movements), but, because it is
itself, from its making, a critical, reflective, complicated act, therefore, everything it generally
constitutes for other cognitive fields, educational or pedagogical exhortation, is a part of its own
constitution. Through the creation, analysis and synthesis of concepts, on a cognitive and
metacognitive

level,

philosophy

processes the

issue

of

connections,

translocation

and

transmogrification of data from one science to another, by distinguishing common grounds and
strategies, by highlighting, that is, the multifaceted problem of interdisciplinarity as a problem that
directly relates to education. It is the establishment of a fundamental knowledge, the spirit of which
can possibly to be transferred to curricula as a whole, through further consideration of concepts and
the sharpening of the critical ability (Laurendeau, 1996: 60).
Exactly this aspect of philosophical expression, as a eminently critical one, but also as one
that connects or ought to connect with experience is highlighted in Dewey’s texts: If Philosophy is a
exercise of criticism on faiths, institutions, customs and policies concerning their ability to bring
93

about good, if it is a generalized theory of criticism that is based on all aspects of experience, if an
organic connection between education and personal experience exists, the new philosophy of
education cannot but be devoted to some kind of empirical and experimental form of philosophy
based on experience (See, Dewey, 1925 & 1938). This chained connection, the dynamic encapsulation
between concepts and experience, criticism, education and philosophy makes the need clear to restore
the teaching of critical thinking through a vital (organic?) highlight and utilization of the correlation
between experience and philosophy. The formative nature of philosophy lies in the fact that by
recognizing the historic, linguistic and social dimension of knowledge, functions as an orchestrator
between, amongst others, the goals and processes of transmitting knowledge, incorporation of
knowledge and commitment to actions, by recognizing the eminent relational dynamical character of
the learning processes. The organization of cohesive forms or the disorganization of systems, their
deconstruction and the reconstruction lies in a thought that might, in any case, work in a way that can
give the meaning that corresponds to a person’s every experience or action. It is, however, a personal
meaning through a personal understanding as it connects, according to Dewey, with each person’s
vital and recent experience upon which education is based - rethought action and consciousness of
thought at the moment it occurs, with the objective of conquering an ethical rationality.
If, then, the tuition of philosophy is considered capable, among other things, to lead the
person to take a reflective stance on major issues that concern man, by developing the capacity to
critically approach the answers that are given at times regarding these issues (but also to their own
answers), then the student gradually develops his/her own critical stance towards the world and life,
having as a starting point the connection between scholar knowledge, his/her personal views and
his/her social experience, then it seems that philosophical education leads to the potential for
developing the skill set that could characterize a student as critically literate (See Theodoropoulou,
2007:15).
Philosophy and especially “philosophy for/with children” could be the investigatory,
interactive, and critical training process, on the level of analyzing and understanding texts but also of
the development of dialogues that relate to this understanding that would reinforce the intent to
develop critical literacy.
Through the systematic strengthening of rumination, attentive listening and the posing of
questions, through the combined use of both forms of Logic, the formal (as described in Aristotle’s
teachings) that reinforces critical thinking, and the informal, that, based on Socrates’ model, is not
regulated based on fixed rules, but in correlation with the acts and events that have to be evaluated, is
surrounded by a reflection of critical thinking with an ethical, social and existential background.
Given the fact that this process unfolds, as a rule, within the framework of communities of research
that formulate in the classroom, logical verification is repositioned from a personal practice to an act
of collective interest and co-responsibility (since each individuals contribution to the learning process
is deemed of equal standing and since, at the same time, education cannot but be a social process
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through which the individual should beneficially connect with his/her environment, cultural, social
and natural) (op. cit. pp. 15-16).
The transcendence of involvement on the level of functional literacy, as an involvement that
averts what is conceived as a necessary passage to the level of critical literacy, is not exhausted on the
smearing of critical elements on the body of education, but has the need for deeper interventions that a
holistic education of thought can guaranty. This holisticity is processed by the philosophical
intervention, despite the big debate about what can be conceived as such, within the framework of
every kind of educational environment and there especially, where the many forms of the retreat of
authentic critical thinking are recognized. In this way, it is in the position to transcend the amalgam of
functional and critical literacy, on the one hand, and of pedagogical and educational aspect, on the
other hand, in the implementation of critical movements, while at the same time reinforcing the
foundation of critical thinking.
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Abstract
The emergence of cultural ecology, as a subsection of anthropology, is formally associated
with the publication of the book “Theory of Culture Change” of Julian Steward in 1955. This trend
concerned the ecological intensive preoccupation with the role the natural environment plays to
cultural change, in contrast to the prevailing interpretation provided by the cultural determinism. Just
as some cultural characteristics are more closely associated with the use of environment by a society
than others, so some environmental features are more relevant than others to the activities of survival;
therefore they have greater influence in shaping the evolution of culture Briefly, the approach of
cultural ecology argues that there is a relationship between environmental resources, technology of
survival and the behaviour required, so that technology will be able to support the resources.
During the last decades the New Technologies of Information and Communication
Technology (ICT) have significantly change how we communicate and work. This term characterizes
both the technologies that enable the processing and transmission of a variety of forms of
representation and information (symbols, images, sounds, videos) and the means that carry these
intangible messages. This development is primarily related to human-computer interfaces, the
Internet, multimedia, hypermedia and with modern software, which, more and more friendly to user,
has become the common reference point.
Particular emphasis was given to the teaching use of the Internet, that should be used as an
environment of active and enhanced quality learning. The technologies developed give people the
ability to create, manage, but also access the content of their cultural heritage. With their help the user
experiences more empirically in visual, auditory and kinetic field or in combination of these, rather
than mentally his interaction with the environment. So they are used successfully in education too.
Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική Οικολογία, Νέες Τεχνολογίες.
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Πολιτισμική Οικολογία
Η εμφάνιση της πολιτισμικής οικολογίας, ως υποενότητας της ανθρωπολογίας, σχετίζεται
επισήμως με τη δημοσίευση του βιβλίου Theory of Culture Change του Julian Steward το 1955. Σε
αντίθεση με άλλες υποενότητες της ανθρωπολογίας που διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο, η
πολιτισμική οικολογία δεν εμφανίστηκε με ένα πλήρες σύνολο αρχών, θεωρίας ή μεθοδολογίας.
Μάλιστα, κατά τη δεκαετία του ’50, η τάση για την υιοθέτηση μιας οικολογικής προοπτικής
προκλήθηκε από μια έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στις υπάρχουσες θεωρίες πολιτιστικής μεταβολής,
οι οποίες ήταν είτε πολύ αόριστες για να αμφισβητηθούν, είτε πολύ βαθιά ριζωμένες για να
επιδεχθούν μεταβολών. Η εν λόγω οικολογική τάση αφορούσε την εντατικότερη ενασχόληση με το
ρόλο που διαδραματίζει το φυσικό περιβάλλον στην πολιτιστική μεταβολή, σε αντίθεση με την
επικρατούσα ερμηνεία που παρείχε ο πολιτιστικός ντετερμινισμός (ο πολιτισμός ορίζει τον
πολιτισμό) (Marquette, 1998-1).
Οι πρώιμες εργασίες του Julian Steward διαχωρίζονταν τόσο από τον ντετερμινισμό, όσο και
από την πιθανοκρατία, απορρίπτοντας τις γενικές θεωρίες και δίνοντας έμφαση στη χρήση της
συγκριτικής μεθόδου για τον έλεγχο των αιτιακών σχέσεων μεταξύ της κοινωνικής δομής και των
τρόπων επιβίωσης. Ο Steward παρατήρησε ότι οι κοινωνικοί θεσμοί είχαν μια λειτουργική ενότητα,
η οποία δεν μπορούσε να διαδοθεί ή να μιμηθεί στο σύνολό της,

αλλά παρείχαν λύσεις σε

επαναλαμβανόμενα προβλήματα επιβίωσης ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες όλη η κοινωνίααποδέκτης είχε ήδη όλα τα προαπαιτούμενα γι’ αυτή την αλλαγή (Moran, 2000: 47- 48).
Ο Julian Steward, φοιτητής του Kroeber , δούλεψε ανάμεσα σε ομάδες αυτοχθόνων στις
Νοτιοδυτικές περιοχές των ΗΠΑ, ήταν ο πρώτος που εξέφρασε τις απόψεις, που γενικά θεωρούνται
ως οι βάσεις

της πολιτισμικής οικολογίας. Επιδιώκει να εξηγήσει την προέλευση ιδιαίτερων

πολιτισμικών χαρακτηριστικών και μοτίβων που διέπουν διαφορετικές περιοχές, παρά να καταλήξει
σε ορισμένες γενικές αρχές, που είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε πολιτισμικοπεριβαλλοντική περίπτωση. Ως εκ τούτου η πολιτισμική οικολογία παρουσιάζει ένα πρόβλημα, αλλά
και μια μέθοδο.
Το πρόβλημα έγκειται στην εξακρίβωση του κατά πόσο η προσαρμογή των ανθρώπινων
κοινωνιών στο περιβάλλον τους, απαιτεί συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς ή αν επιτρέπουν ένα
ευρύ φάσμα πιθανών μοτίβων συμπεριφοράς.
Η μέθοδος του Steward πολιτιστικο-συγκριτική, ως προς το χώρο και το χρόνο, σχεδιάστηκε
με στόχο την αναζήτηση γενικεύσεων στη λειτουργία και εμφάνιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η
μεθοδολογία της πολιτιστικής οικολογίας αποτελείται από τρεις φάσεις:
Πρώτον, πρέπει να αναλύεται η αλληλεπίδραση, μεταξύ του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή την εκμετάλλευσή

του. Αυτό το είδος τεχνολογίας

περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του συχνά αποκαλούμενου «υλικού πολιτισμού», αλλά όλα τα
χαρακτηριστικά δεν είναι ίσης σημασίας. Οι πιο απλοί πολιτισμοί επηρεάζονται από το περιβάλλον
πιο άμεσα απ’ ό,τι οι ανεπτυγμένοι.
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Δεύτερον, πρέπει να αναλύονται οι τρόποι συμπεριφοράς που αφορούν την εκμετάλλευση
μιας συγκεκριμένης περιοχής, κατά τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας. Μερικά μέσα διαβίωσης
θέτουν πολύ στενά όρια στο γενικότερο τρόπο ζωής των ανθρώπων, ενώ άλλα δίνουν μεγαλύτερα
περιθώρια. Το κυνήγι μπορεί να είναι είτε ατομική, είτε συλλογική δραστηριότητα και η φύση των
κυνηγετικών κοινωνιών καθορίζεται από πολιτισμικά καθορισμένα μέσα για συλλογικό κυνήγι καθώς
και από τα είδη. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος, της καύσης εδαφών, των κοραλλιών, των
απότομων πλαγιών και όταν υπάρχουν καταστάσεις που χρήζουν άλλων μεθόδων συνεργασίας το
μερίδιο ανά άτομο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό ενός μοναχικού κυνηγού. Ομοίως, αν
οι περιστάσεις το επιτρέψουν, το ψάρεμα μπορεί να γίνει και από ομάδες ανθρώπων και από
μεμονωμένα άτομα χρησιμοποιώντας φράγματα σε θάλασσες ή ποτάμια, παγίδες και δίχτυα.
Τρίτον, πρέπει να προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο, τα μοτίβα συμπεριφοράς που
απαιτούνται για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος επηρεάζουν άλλες πλευρές του πολιτισμού.
Παρόλο που η τεχνολογία και το περιβάλλον καθορίζουν το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πρέπει
να γίνει κάτι, αν είναι να γίνει, ο βαθμός στον οποίο αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται λειτουργικά
με άλλες πλευρές του πολιτισμού, είναι ένα καθαρά εμπειρικό ζήτημα.
Όπως ακριβώς ορισμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι πιο στενά συνδεδεμένα με τη
χρήση του περιβάλλοντος μιας κοινωνίας, απ’ ότι κάποια άλλα, το ίδιο και ορισμένα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά είναι πιο σχετικά απ’ ό,τι άλλα, με τις δραστηριότητες επιβίωσης· επομένως ασκούν
μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της εξέλιξης του πολιτισμού. Εν συντομία, η προσέγγιση της
πολιτιστικής οικολογίας υποστηρίζει, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών πόρων, της
τεχνολογίας επιβίωσης και της συμπεριφοράς που απαιτείται για να υποστηρίξει η τεχνολογία τους
πόρους (Marquette, 1998-2; Milton, 1999:43; Moran, 2000:48; Schutkowski, 2006:7; Σκορδούλης
κ.ά., 2005:59-60; Steward,1955:39-42; Sutton, 2004:20-21; Wikipedia).
Ο Steward πρότεινε την επικέντρωση σε ένα μέρος του πολιτισμού, ή «πολιτισμικό πυρήνα»,
το οποίο αντιμετώπιζε ως το πιο άμεσα σχετιζόμενο με το φυσικό κόσμο και το οποίο αφορούσε τις
στρατηγικές επιβίωσης ή παραγωγής στο πλαίσιο ενός πολιτισμού (Marquette, 1998-2). Κατά τον
Steward ο πολιτισμικός πυρήνας έχει την έννοια της ομάδας χαρακτηριστικών που συνδέονται πιο
άμεσα με δραστηριότητες διαβίωσης και οικονομικούς διακανονισμούς. Ο πυρήνας περιλαμβάνει
τέτοιου είδους κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά μοτίβα, όπως αυτά που είναι εμπειρικά
προκαθορισμένα να είναι στενά συνδεδεμένα με αυτούς τους διακανονισμούς. Αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι ουσιώδη για την εύρεση τροφής και τη βασική οικονομία και μπορεί να
συμπεριλάβουν τα πολιτικά συστήματα, τις πρακτικές συντήρησης και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη
θεωρία του, η δυναμική σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τον πολιτισμικό πυρήνα, είναι αυτή που
εξηγεί την εξέλιξη μιας κοινωνίας. Η πολιτισμική οικολογία εξετάζει αυτή τη σχέση και επιχειρεί να
«καθορίσει το εάν παρόμοιες προσαρμογές συμβαίνουν σε παρόμοια περιβάλλοντα» (Hornburg,
Laurenzo et al.; Marquette, 1998-2; Milton, 1999: 44; Steward,1955: 37).
O Kaufman ονομάζει αυτόν το νέο χώρο της έρευνας «πολιτισμική οικολογία», όχι μόνο
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επειδή μοιράζεται μερικές ομοιότητες με την οργανωμένη οικολογία, αλλά επειδή, επίσης, αντλεί την
άποψη, ότι οι κοινωνικές εξελίξεις συμβαίνουν μέσα σε «οικοσυστήματα», όπου το καθένα

από

αυτά ενσωματώνει μοναδικούς περιορισμούς στην αύξηση, τη σταθερότητα και την αλλαγή
(Kaufman, 2004: 346).
Οι αρχές που συγκροτούν την πολιτισμική οικολογία θα συντελέσουν στην ανάδειξη νέων
περιβαλλοντικών στάσεων και πολιτισμικών αξιών, που είναι επιλογή ζωτικής σημασίας για τον
άνθρωπο:
 η πληροφόρηση παρουσιάζεται ως μια

συλλογή θεμάτων η οποία ορίζει τα σημεία

ισορροπίας ανάμεσα στη διαχείριση συντήρησης και στη διαχείριση εκμετάλλευσης.
 το να ζεις με στόχο τη συντήρηση απαιτεί την

συγκρότηση και επικοινωνία νέων

οικολογικών εννοιών και αξιών.
 η περιβαλλοντική διαχείριση θα έπρεπε ουσιαστικά να βοηθήσει τους νέους να διεκδικήσουν
το δικαίωμα να δουν το παρελθόν διαφορετικά.
 το παρελθόν πρέπει να ανασυγκροτηθεί, όχι μόνο για να ανακτηθούν παραδόσεις οι οποίες
έχουν προσληφθεί με στρεβλό τρόπο ή έχουν καταστεί αόρατες. αλλά για την αναζήτηση
εννοιών και προτύπων τα οποία θα προεικονίσουν τρέχουσες ανησυχίες για το περιβάλλον.
 είμαστε μέρος της φύσης και κάθε κοινωνική πράξη, ιδέα, και κανόνας έχει εμφανιστεί στα
πλαίσια πολλών χιλιετηρίδων εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής.
Οι υλικές συνθήκες δεν καθορίζονται μόνο από συνδυασμό περιβάλλοντος και τεχνολογίας.
Αλλά προκύπτουν μέσω της πολιτισμικής μάθησης των αξιών (Bellamy, 2005-2).Ο άνθρωπος
οργανώνει το περιβάλλον του βασισμένος κυρίως σε επίκτητες δημιουργικές ικανότητες που
πηγάζουν από την ανώτερη νοημοσύνη του και την ιστορικότητα της ύπαρξής του. Παράλληλα ό,τι
πετυχαίνει ως άτομο ή ως μέλος μιας ομάδας, το παραδίδει στην επόμενη γενιά. Έτσι η εμπειρία και
οι γνώσεις που αποκτά, τα τεχνήματα που επινοεί και κατασκευάζει, οι σχέσεις που δημιουργεί με
τους συνανθρώπους του και οι ιδέες που αναπτύσσει, μετατρέπονται σε στοιχεία, υλικά και ιδεατά,
ενός περιβάλλοντος που αποκαλείται πολιτισμικό. Το περιβάλλον αυτό διαφοροποιείται από τόπο σε
τόπο και από εποχή σε εποχή, σε σχέση με τις ποικίλες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 1998). Η πολιτισμική οικολογία με τον τρόπο που πρόκειται να μας απασχολήσει,
αποτελεί μια εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία επιδεικνύει τη σημαντικότητα του να κατανοήσουμε
και να λύσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα. Στοχεύει στην «περιβαλλοντική ενσωμάτωση», στο
συγκερασμό των ανθρώπινων δημιουργημάτων με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο τους (Bellamy,
2005-1). Η πολιτισμική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης, είναι αντικειμενικά,
θεωρητικά, ηθικά και πρακτικά ισχυρότερη των διαστάσεών της στο βαθμό που οι πολιτισμοί του
ανθρώπου συγκρότησαν και συνέβαλαν στο χώρο και στο χρόνο, στην εξέλιξη των αξιών, των
αρχών, των μορφών, των δομών, των λειτουργιών και των τύπων της κοινωνικής οργάνωσης, στην
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«ανάπτυξη», αλλά και τη διαρκή αλληλεπίδραση της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, της
παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας. Έτσι, με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπεριέχει και θα έπρεπε
αυτή να επικαθορίζει τη διάσταση μιας διαλεκτικά αρμονικής ανάπτυξης για τον άνθρωπο και τη
φύση (Ρόκος, 2005: 114). Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η θέση των Σκορδούλη κ.ά. (2005: 50),
σύμφωνα με την οποία η έμφαση η οποία αποδίδεται στη σπουδαιότητα των οικολογικών
παραμέτρων, βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές που ακολουθεί μια
κοινωνία επηρεάζονται από τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος που συνδυαζόμενες
επηρεάζουν και το σύστημα οργάνωσης και παραγωγής της κοινωνίας. Το διακύβευμα συνίσταται
στο να μετασχηματιστούν τα μοντέλα ανάπτυξης, συνειδητοποιώντας παράλληλα, ότι η ποιότητα και
η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του είναι ένα από τα θεμέλια της διαιώνισης
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και μια
συνθήκη για την άνθηση όσων συμμετέχουν σ’ αυτήν (Thill & Warrant, 2001: 201).
Νέες Τεχνολογίες
Τις τελευταίες δεκαετίες οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ
– ICT:Information and Communications Technologies) έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που
επικοινωνούμε και εργαζόμαστε. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν
την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας
(σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων
μηνυμάτων. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις διεπιφάνειες ανθρώπου-υπολογιστή
(human – computer interfaces), το Διαδύκτιο (Internet), τα πολυμέσα (multimedia) και τα υπερμέσα
(hypermedia) και με τα σύγχρονα λογισμικά που, όλο και περισσότερο φιλικά με το χρήστη, έχουν
πλέον καταστεί κοινό σημείο αναφοράς (Κόμης, 2004:16).
Η ανάπτυξή του Διαδυκτίου οφείλεται στις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και
πληροφόρησης που παρέχει. Σε τεχνικό επίπεδο είναι εκατομμύρια υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ
τους. Σε κοινωνικό επίπεδο είναι όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, είναι οι
πληροφορίες που υπάρχουν και τις μοιράζονται. Περιέχει πληροφορίες με μορφή κειμένου, εικόνας,
ήχου και βίντεο. Αυτό που το διαφοροποίησε από τα άλλα επικοινωνιακά μέσα, έντυπα και
ηλεκτρονικά και οδήγησε στην εκρηκτική ανάπτυξή του, είναι ότι δεν στηρίζεται στην ιδέα του
πληροφορούμενου ως παθητικού δέκτη, ως καταναλωτή πληροφοριών, αλλά θέτει όλους τους
χρήστες ως ομότιμους, τους παρέχει τη δυνατότητα να «πλοηγηθούν» μέσα στις πληροφορίες που
επιθυμούν και το σημαντικότερο τους επιτρέπει να δημιουργήσουν δικές τους. Τους τοποθετεί,
δηλαδή, στη θέση του δημιουργού, πράγμα που κανένα μέσο μέχρι τώρα δεν το προσέφερε. Παρέχει
ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλους, ανεξάρτητα από κοινωνική θέση, γένος, φύλο,
θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις.
Ιδιαίτερη

βαρύτητα δόθηκε στη διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου, που, όπως

υποστηρίζει ο Owston (1997), πρέπει να χρησιμοποιείται ως περιβάλλον ενεργού και προωθημένης
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ποιοτικά μάθησης. Εξίσου σημαντική είναι και η διδακτική αξιοποίηση των Η/Υ, που μπορεί
ενδεικτικά να αξιοποιηθούν, ανάλογα με το σχεδιασμό και τις ανάγκες τις διδασκαλίας:
(α) Ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Η αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της πληροφορίας οδήγησε στη συγκρότηση βάσεων
δεδομένων ή καλύτερα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι μεγάλες
βάσεις δεδομένων, με συνδέσμους μεταξύ των αρχείων για διασύνδεση μεταξύ των θεμάτων. Οι Νέες
Τεχνολογίες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό τον τεράστιο όγκο πληροφοριών.
Ειδικότερα όμως στις πιο απομονωμένες περιοχές, όπως είναι τα μικρά και απομακρυσμένα σχολεία,
τα ηλεκτρονικά δίκτυα δημιουργού ένα είδος γέφυρας επικοινωνίας.
(β) Ως προσομοιωτή
ΟΙ Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν στο μαθητή δυνατότητες προσωπικής ενασχόλησης, άσκησης και
ανακάλυψης της γνώσης, μετατρέποντάς τον από παθητικό δέκτη σε ενεργητικό εξερευνητή της.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή ως προσομοιωτή. Οικοσυστήματα, φυσικά
φαινόμενα, αρχαιολογικοί τόποι κ.ά. μπορούν να προσομοιωθούν και ο μαθητής μέσα από τον
υπολογιστή καλείται να αλληλεπιδράσει. Έτσι δύσκολες έννοιες κατανοούνται καλύτερα μέσα από
δυναμικά εξελισσόμενες εικόνες και η γνώση αποχτιέται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
(γ) Ως χώρος έκφρασης και προσωπικής δημιουργίας
Οι δυνατότητες που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό για δημιουργία τέτοιων καταστάσεων είναι
πολλές. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζει αυτές τις δυνατότητες και φυσικά να μπορεί να τις
ενσωματώνει στο μάθημα προτρέποντας, προκαλώντας, θα έλεγε κανείς τους μαθητές να εργαστούν
δημιουργικά, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους, ωθώντας τους σε πρωτότυπες, έξυπνες, σπάνιες και
ασυνήθιστες λύσεις (Κελεσίδης, 1998) και εμπράγματες εμπειρίες (hands-on experiences) (Φωκίδης
& Τσολακίδης, 2007: 18).
Ως αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή και τον υπολογιστή του ορίζεται η αντιστοιχία των
κινήσεων του μαθητή στο φυσικό και τον εικονικό κόσμο (Χαρατζοπούλου, 1997: 118).
Το κινητό τηλέφωνο, η δορυφορική τηλεόραση, το Διαδύκτιο, ο προσωπικός Η/Υ, είναι
μερικά από τα επιτεύγματα των Νέων Τεχνολογιών, που μας υπόσχονται καλύτερη ανθρώπινη
επικοινωνία και μεγαλύτερο έλεγχο της φύσης της πληροφορίας (Αράπογλου κ.ά, 2006: 208).
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, που αποτελεί
συνέχεια και προέκταση της τυπογραφικής επικοινωνίας, όπως και η τελευταία αποτέλεσε έναν
παράγοντα συνέχειας παρά ρήξης με την προφορική επικοινωνία.
Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και την εκπαίδευση που είναι αλληλένδετη με τις κοινωνικές
μεταβολές και κάθε στιγμή αντανακλά την κοινωνία. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την
εξέλιξη της κοινωνίας, με τη σημαντική διαφορά ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση και η προσαρμογή
της στις σύγχρονες ανάγκες πραγματοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Γίνεται αντιληπτό ότι η
εκπαίδευση δεν μπορεί να αγνοήσει τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, γιατί κινδυνεύει να
αποκοπεί από την κοινωνία (Βρύζας, 1990: 77-89).
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Η πραγματικότητα είναι μία: χωρίς τις Νέες Τεχνολογίες, χωρίς την Πληροφορική και τις
ποικίλες εφαρμογές της στην «κοινωνία των πληροφοριών» που ζούμε, στην κοινωνία κυρίως του
21ου αιώνα, δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη της παιδείας. Τα οφέλη που αναμένονται για την Παιδεία
μας, εφόσον εφαρμοστούν σωστά προγράμματα με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, είναι κυρίως
τα εξής:
(α) Δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων και μεγάλης κλίμακας πληροφοριών μέσα από την πρόσβαση
σε διάφορες Τράπεζες Δεδομένων. Το να μπορεί κανείς να μπει σε μεγάλες βιβλιοθήκες, ξένες αλλά
και ελληνικές πλέον, και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται, να μελετήσει άρθρα σε
περιοδικά και δυσεύρετα με άλλον τρόπο δημοσιεύματα και το να μπορεί να έχει πρόσβαση στη
διεθνή βιβλιογραφία με θεματική βάση και με λέξεις-κλειδιά, είναι μια κατάκτηση που αίρει
ανυπέρβλητες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και οι μελετητές επί εκατοντάδες
χρόνια.
(β) Χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την τεχνολογία των πολυμέσων (συνδυασμός
κειμένου – εικόνας – ήχου). Η τεχνολογία αυτή δίνει τη μοναδική δυνατότητα στον μαθητή να
προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύνθετες πληροφορίες με ποικίλους συνδυασμούς και δυνατότητες.
Με αυτή την τεχνολογία τα πολιτισμικά ή εθνικά μαθήματα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας
χώρας, μπορούν να διδαχθούν με νέους ελκυστικούς, ανανεωμένους και ουσιαστικούς τρόπους, που
και τα αντικείμενα αυτά καθ’εαυτά αναδεικνύουν στη συνείδηση του μαθητή και επιτρέπουν μια
άμεση προσωπική συνεργασία του (διαδραστική λειτουργία) με το πρόγραμμα και όχι μια απλή
παθητική προσέγγιση. Έτσι, για παράδειγμα, διδάσκοντας την ιστορία μιας περιόδου, μπορείς μαζί με
τις πληροφορίες για τα γεγονότα και τα πρόσωπα να παρουσιάζεις χάρτες, πορείες, σχέσεις,
παράλληλα γεγονότα της ιστορίας γειτονικών χωρών ή, σε πολιτιστικό επίπεδο, να δίνεις συγχρόνως
πληροφορίες για τη λογοτεχνία, τις επιστήμες, τις τέχνες, την παράδοση, τη θρησκεία, τη γλώσσα
ενός λαού με εικόνα, με ήχο και φυσικά με κείμενο.
Τέτοια προγράμματα μπορούν να εκπονηθούν στα πολιτισμικά μαθήματα, στα μαθήματα
αισθητικής καλλιέργειας και στα μαθήματα γνώσεων. Διάφορες τεχνικές μπορούν να εξασφαλίσουν
και αντικειμενικούς τρόπους αξιολόγησης της γνώσης (αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης) που
θα διευκολύνουν την Εκπαίδευση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με τέτοια προγράμματα το
Σχολείο και γενικότερα η Εκπαίδευση και η παρεχόμενη Παιδεία, μπορούν να αποκτήσουν ξανά το
ενδιαφέρον που χρειάζεται, για να προσελκύσουν την αγάπη και την ουσιαστική συμμετοχή των
μαθητών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τέτοια προγράμματα είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποτελέσουν
την αφετηρία μιας ριζικής ανανέωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και την
επαναλειτουργία του σε νέες βάσεις ( Μπαμπινιώτης, χ.χ.).
Στην εκπαιδευτική πρακτική ξεχωρίζουν τέσσερις προσεγγίσεις χρήσης των ΤΠΕ:


ο υπολογιστής αντικείμενο μάθησης (μαθαίνω για τον υπολογιστή)



ο υπολογιστής σε ρόλο δασκάλου (μαθαίνω από τον υπολογιστή)
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ο υπολογιστής συνεργάτης του μαθητή (μαθαίνω με τον υπολογιστή)



ο υπολογιστής υποκείμενο μάθησης (μαθαίνω τον υπολογιστή να εκτελεί εντολές).
Η πρώτη προσέγγιση (μαθαίνω για τον υπολογιστή) καλλιεργεί τον πληροφορικό

αλφαβητισμό και καθιστά τον υπολογιστή αντικείμενο εκμάθησης. Η προσέγγιση αυτή εκφράζει το
τεχνοκεντρικό μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Η δεύτερη προσέγγιση (μαθαίνω από τον υπολογιστή) τοποθετεί τον υπολογιστή σε ρόλο
δασκάλου και ελέγχει τις γνώσεις του μαθητή/τριας με προγράμματα διδασκαλίας μέσω υπολογιστή,
πρακτικής και εξάσκησης, προγράμματα εκμάθησης, και έμπειρα διδακτικά συστήματα.
Η τρίτη προσέγγιση (μαθαίνω με τον υπολογιστή) τοποθετεί τον υπολογιστή σε ρόλο
γνωστικού εργαλείου, σύντροφο του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης και εκφράζει τη μάθηση
με τη βοήθεια του υπολογιστή.
Η τέταρτη προσέγγιση (μαθαίνω τον υπολογιστή να εκτελεί εντολές) τοποθετεί τον
υπολογιστή σε ρόλο μαθητή, ο μαθητής προγραμματίζει τον υπολογιστή με τη γλώσσα logo και μ'
αυτόν τον τρόπο τον "διδάσκει".
Είτε συντηρητικές και "βασιζόμενες στις δεξιότητες", είτε εποικοδομιστικές και
"περιστρεφόμενες γύρω από τον μαθητή", οι συζητήσεις των τεχνικών δίνουν στον υπολογιστή έναν
σχεδόν αιτιοκρατικό ρόλο στα εκπαιδευτικά στάδια - ένας αυτόνομος παίκτης προικισμένος με τη
δύναμη να επηρεάζει την πολιτισμική αλλαγή. Η ουσία του είναι η οικουμενικότητα του, η δύναμή του
να εξομοιώνει. Επειδή μπορεί να πάρει εκατοντάδες μορφές και μπορεί να επιτελέσει εκατοντάδες
λειτουργίες, μπορεί να αντιστοιχεί σε εκατοντάδες γούστα (Bryson & De Castell, 199: 542-567).
Όμως η φαντασία, η έμπνευση, η διαίσθηση, η δημιουργία ιδεών που συνιστούν ικανότητες της
ανθρώπινης νόησης, οφείλουν να συνοδοιπορήσουν με την ικανότητα των υπολογισμών που είναι
αρμοδιότητες των υπολογιστών (Xanthacou & Kaila, 2011: 9).
Είναι σημαντικό τέλος να αναφερθεί, ότι η εφαρμογή καινοτομιών μέσω του υπολογιστή
συμπαρασύρει και προβάλλει μερικές φορές και άλλες καινοτομίες για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, καθώς το χαλαρό περιβάλλον εννοεί κάτι τέτοιο (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004:
28).
Ο προβληματισμός ως προς τις δυνατότητες των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία δεν
εστιάζεται στην καταλληλότητα για τους σπουδαστές, αλλά στο πως αυτές χρησιμοποιούνται ώστε να
βοηθήσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, ποιες παιδαγωγικές αρχές και στρατηγικές εφαρμόζονται.
Δημιουργείται έτσι ως επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση παιδαγωγικών μοντέλων τα οποία θα
αποτελέσουν την θεωρητική βάση που θα καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο και θα ενταχθούν οι νέες
τεχνολογίες (Παπάζογλου κ.ά.).
Οι ΤΠΕ κατά τις φάσεις ένταξής τους στην εκπαίδευση πλαισιώθηκαν από αντίστοιχες
θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προσπαθούν μέχρι σήμερα να εξηγήσουν τα φαινόμενα

109

της μάθησης και της γνώσης, Οι παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε
τέσσερις κατηγορίες (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, 2008):
α. το συμπεριφορισμό ( Κόμης, 2003; Πρέζας, 2003: 21-27; Σμυρναίου, 2008)
β. τον εποικοδομισμό και τις πολιτισμικές θεωρίες (Κόμης, 2003; Κομματάς κ.ά., χ.χ.; Σμυρναίου,
2008)
γ. τη συνεργατική μάθηση (Κασκαμανίδης, χ.χ.)
δ. την προσωπική μάθηση
Αρχές του συμπεριφορισμού στη διδακτική πράξη: Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση
της συμπεριφοράς του μαθητή/τριας. Η διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρά
καλοσχεδιασμένα βήματα που θα πρέπει να εκτελεί ο μαθητής για να φτάσει στη γνώση. Η ύλη
δομείται σε μικρές ενότητες και ο ρυθμός παρουσίασής της συμβαδίζει με τους ρυθμούς των
μαθητών/τριών. Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός και περιλαμβάνει τη διατύπωση των
διδακτικών στόχων προσβλέποντας στην αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή/τριας ενισχύοντας
την επιθυμητή συμπεριφορά του/της μέσω των αμοιβών και αποσβαίνοντας την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά του/της μέσω της τιμωρίας. Ο συμπεριφορισμός τονίζει την ανάγκη της
αντικειμενικότητας στη μάθηση η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη της στατιστικής και μαθηματικής
ανάλυσης.
Οι εποικοδομιστές ή κοστρουκτιβιστές βλέπουν την μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην
οποία οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση δεδομένου ότι προσπαθούν να κατανοήσουν
τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Κάθε οργανισμός συνθέτει νοητικά πρότυπα ή σχήματα μέσω των οποίων κατανοεί τις
εμπειρίες του. Αυτά τα νοητικά πρότυπα κατασκευάζονται με βάση την προγενέστερη γνώση, τις
νοητικές δομές και τις υπάρχουσες πεποιθήσεις του. Η μάθηση είναι απλά η εσωτερική ρύθμιση των
νοητικών προτύπων ή σχημάτων, ώστε να ενσωματώσουν τις νέες εμπειρίες (Βλαχώνη, 2007: 36,37).
Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό το γεγονός της μάθησης χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:


Το περιεχόμενο της μάθησης δεν ορίζεται εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να κατασκευαστεί
με τη γνώση των μαθητών/τριών. Αυτή η γνώση πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα
σπουδών και σε άλλους σχετικούς τομείς της σχολικής δραστηριότητας.



Το περιεχόμενο της γνώσης περιλαμβάνει την πολυαισθητηριακή ενεργή συμμετοχή του
μαθητή. Οι μαθητές παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν. Η
μάθηση πρέπει να γίνεται μέσα σε αυθεντικές συνθήκες και σε ρεαλιστικά πλαίσια.



Οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων είναι μοναδικές σε κάθε άτομο. Η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της
ανακάλυψης, της εμπειρίας και της διαμόρφωσης προτύπων. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά
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χρησιμοποιώντας το υλικό μάθησης και έχει τον έλεγχο της μάθησης. Τα προβλήματα
λύνονται ολοκληρωτικά. Ο μαθητής ακολουθεί το δικό του ρυθμό μάθησης και για να δράσει
πρέπει να παρακινηθεί πραγματικά.


Ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Η προς μάθηση έννοια συζητιέται από τις
όλες τις πλευρές.



Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του βοηθού στη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει
τον μαθητή για να κατασκευάσει τα εννοιολογικά και λειτουργικά νοητικά σχήματα των
αντικειμένων της μάθησης.



Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας μάθησης. Ο μαθητής αξιολογείται από τον
εκπαιδευτικό, αλλά αξιολογεί και ο ίδιος την πρόοδό του. Η αποτυχία του μαθητή σημαίνει
ότι έχει ανάγκη βοήθειας (Πρέζας, 2003: 30-40).
Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους στις οποίες ζευγάρια ή

μικρές ομάδες μαθητών/τριών λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο. Ο στόχος
αυτής της συνεργασίας είναι να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης
με τα άλλα μέλη της ομάδας που προσπαθούν για το κοινό όφελος. Οι δάσκαλοι με την εφαρμογή
σκόπιμων συνεργατικών τεχνικών στοχεύουν να διορθώσουν αθέλητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές
προκαταλήψεις που ευνοεί ο σχολικός ανταγωνισμός.
Η συνεργατική μάθηση με υπολογιστή εμφανίζεται όταν συνδυάζεται η εκπαιδευτική χρήση
του υπολογιστή με τη μάθηση των συνεργατικών ομάδων. Αυτές οι ομάδες μπορούν να εργάζονται
στον ίδιο τον υπολογιστή, ή μακριά από τον υπολογιστή για να προγραμματίσουν το υλικό που
εισάγεται στον υπολογιστή σε ένα προχωρημένο στάδιο. Δεδομένου ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται
στο περιεχόμενο που προσφέρει ο υπολογιστής, η δυναμική της ομάδας μπορεί να αναπτύξει έναν
περισσότερο αντικειμενικό τόνο. Προκειμένου να δημιουργήσουν οι μαθητές τα συνεργατικά σχέδια
εργασίας χρειάζονται πληροφορίες. Οι υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην παροχή
αυτών των πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους:
Τράπεζες πληροφοριών
Προσομοιώσεις: Η συνεργασία των μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη εμπειρία μάθησης
δεδομένου ότι «δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα». Το μη δομημένο περιβάλλον μιας
προσομοίωσης γίνεται κατανοητό καλύτερα καθώς οι μαθητές συνεργάζονται να διευκρινίσουν τους
περίπλοκους νόμους που διέπουν την προσομοίωση.
Microworlds: Το περιβάλλον του Microworlds δίνει μια πιο δομημένη προσέγγιση στην μάθηση από
μια προσομοίωση. Η συνεργασία μέσα σε ένα μικρόκοσμο του microworld έχει τα ίδια αποτελέσματα
με τη συνεργασία μέσα σε μια προσομοίωση.
Παιχνίδια: Το παίξιμο των ψηφιακών παιχνιδιών μπορεί να ενισχύσει το πνεύμα του ανταγωνισμού
μεταξύ των μαθητών κάτι το οποίο είναι καταστρεπτικό στη συνεργατική μάθηση. Απ' την άλλη
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πλευρά η δημιουργία και η εκτέλεση παιχνιδιών στον υπολογιστή από τους μαθητές μπορεί
πραγματικά να προωθήσει τη συνεργασία και να ενισχύσει την κατανόηση του περιεχομένου του
παιχνιδιού.
Εικονικά περιβάλλοντα: Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για το τι είδους συνεργασία συντελείται μέσα σε
ένα εικονικό περιβάλλον καθώς οι μαθητές μπαίνουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το
περιβάλλον. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατή η συνεργασία σε
εικονικά περιβάλλοντα μέσω του Διαδικτύου. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι αν οι μαθητές
συνεργάζονται κατά ομάδες για να χτίσουν εικονικά περιβάλλοντα οι ίδιοι, ωφελούνται περισσότερο
από αυτή την εμπειρία εκείνοι που έχουν χαμηλή επίδοση και χαμηλές δυνατότητες.
Επικοινωνία
Εφαρμογές:

Οι επεξεργαστές κειμένου, οι υπολογισμοί με λογιστικά φύλλα (spreadsheet), τα

προγράμματα παρουσίασης, οι βάσεις δεδομένων και τα στατιστικά προγράμματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να υποκινήσουν τους μαθητές στη σύνθεση σχεδίων εργασίας με τα αντικείμενα
μάθησης που διδάχθηκαν. Επεκτείνοντας τους στόχους της μάθησης ένας μαθητής κάνει την
επεξεργασία κειμένου, άλλος η παρουσίαση κ.λπ. έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν
συνεργατικές δεξιότητες.
Ως ατομική μάθηση ορίζεται η ικανότητα της δόμησης της γνώσης διαμέσου των ατομικών
αντανακλαστικών σε εξωτερικά ερεθίσματα και πηγές και διαμέσου

της

προσωπικής

επανεξέτασης της ατομικής γνώσης και εμπειρίας κατά την διάδραση με τους άλλους και με το
περιβάλλον. Αυτή η ικανότητα απαιτείται πρακτικά από τον καθένα. Το φαινόμενο της μάθησης
συμβαίνει στο εσωτερικό του ατόμου, ανεξάρτητα αν το άτομο εργάζεται σε ομάδα ή όχι .Ο
καθηγητής David Merrill υποστηρίζει: "Το ομαδικό, κοινωνικό πλαίσιο ενός μαθησιακού
περιβάλλοντος μπορεί να παρέχει υποστήριξη στα μέλη του, όμως η αλλαγή των γνωστικών δομών
και η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων είναι ένα καθαρά ατομικό γεγονός".
Στην ατομική μάθηση οι αντικειμενικοί μαθησιακοί στόχοι και οι μαθησιακές προτιμήσεις
δεν είναι ομοιόμορφες. Ένας μαθητής μπορεί να επιθυμεί την ποσοτική μεγιστοποίηση των
παρεχόμενων γνώσεων στον διδακτικό χρόνο. Άλλος ενδιαφέρεται για την ποιότητα των
παρεχόμενων γνώσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις το μαθησιακό περιεχόμενο θα πρέπει να μελετάται
σε βάθος ή να διερευνάται για να εκτιμηθεί κατά πόσο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες.
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι νέες τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Έχουν
παρουσιάσει σημαντικές εξελίξεις με το πέρασμα των χρόνων ενώ συνεχίζουν να αναπτύσσονται
ραγδαία. Ξεκινώντας από το «μαυροπίνακα» το 1841, εισάγεται η κινούμενη εικόνα το 1940,
ανακαλύπτεται η τηλεόραση το 1957, και χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και η τεχνολογία της
πληροφορίας και των επικοινωνιών το 2000. Μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης των υπολογιστών
είναι ότι εκτός από την παθητική παρακολούθηση διαφορετικών μορφών πληροφορίας, επιτρέπουν
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και ευνοούν τη δυναμική παρέμβαση του εκπαιδευόμενου στη διαχείριση των πληροφοριών
(McGreal & Elliott, 2004). Οι δυνατότητες αυτές υλοποιούνται μέσα από ειδικά προγράμματα, που
αποτελούν το εκπαιδευτικό λογισμικό. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το προϊόν της
τεχνολογίας που σκοπό έχει βοηθήσει τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου ακολουθώντας μια
συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική (Μικρόπουλος, 2000).
Οι Paterson και Strickland (1986) κατηγοριοποιούν τα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού ως
εξής:


Λογισμικά εξάσκησης (Drill & Practice): Τα λογισμικά αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους
μαθητές να εξασκηθούν σε ύλη την οποία ήδη έχουν διδαχθεί. Οι μαθητές καλούνται να
δώσουν απαντήσεις σε ένα σύνολο ερωτήσεων-ασκήσεων.



Λογισμικά παρουσίασης (Tutorial): Τα λογισμικά αυτά περιλαμβάνουν το περιεχόμενο ενός
μαθήματος εμπλουτισμένο με παραδείγματα και επεξηγήσεις. Για την παρουσίαση των
εννοιών αξιοποιούνται κείμενα, εικόνες, ήχοι, προσομοιώσεις (animation) και βίντεο.



Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Educational game): Στα λογισμικά αυτά το παιχνίδι χρησιμοποιείται
ως κίνητρο για το μαθητή προκειμένου να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες. Ο μαθητής
περιηγείται στο λογισμικό και ολοκληρώνει τις διαδικασίες του παιχνιδιού αποκτώντας
γνώσεις με ευχάριστο τρόπο.



Λογισμικά προσομοιώσεων (Simulation): Στα λογισμικά αυτού του τύπου παρέχονται
αναπαραστάσεις πραγματικών συστημάτων ή φαινομένων στην οθόνη του υπολογιστή. Οι
προσομοιώσεις συνήθως στηρίζονται σε σειρά αλγορίθμων και οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να αλλάζουν τις τιμές μεταβλητών και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα.



Λογισμικά επίλυσης προβλημάτων (Problem solving): Στα λογισμικά αυτού του τύπου οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν προβλήματα εφαρμόζοντας διάφορες
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.



Λογισμικά εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality): Τα λογισμικά
πραγματικότητας

περιλαμβάνουν

τρισδιάτατες

αναπαραστάσεις

για

εικονικής

προσομοίωση

πραγματικών ή μη καταστάσεων. Το πρόβλημα με τις εφαρμογές εικονικές πραγματικότητας
είναι ότι απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη εκπαιδευτικού λογισμικού τα οποία εντάσσονται σε
κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, συνήθως όμως εμπεριέχουν ή συνδυάζουν χαρακτηριστικά από
περισσότερες από μία κατηγορίες. Κύριο χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι ότι
είναι πολυμεσικά (multimedia), ενσωματώνουν δηλαδή πληροφορία σε διάφορες μορφές όπως είναι
το κείμενο, η ομιλία, η μουσική, η εικόνα, τα σχέδια, τα κινούμενα σχέδια, και βίντεο (Bates, 2001).
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Νέες Τεχνολογίες και Πολιτισμική Κληρονομία
Ως πολιτισμική μας κληρονομιά, (όπως ορίζεται στο νόμο 3028, ΦΕΚ153/Α’/28-6-2002)
νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου,
ενώ μνημεία καλούνται οι υλικές μαρτυρίες (Καλαμαρά & Βαγγελάτος, χ.χ.).
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν η τεχνολογία των Η/Υ και των μετρητικών διατάξεων
δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όσο σήμερα, η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων μνημείων και
μικροαντικειμένων (αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων τέχνης και πολιτισμού) ήταν μια
πολύ δύσκολη εργασία. Η δυσκολία αυτή οφειλόταν τόσο στη διαδικασία της αποτύπωσης με
ικανοποιητική ακρίβεια του υπό μελέτη τρισδιάστατου αντικειμένου, όσο και στην οπτικοποίηση του
μοντέλου του (Παπαθεοδώρου, χ.χ.).
Παλαιότερα, η κοινή πρακτική για την αποτύπωση των μνημείων και αντικειμένων γινόταν
με τη χρήση μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τη μέτρηση χαρακτηριστικών σημείων του
αντικειμένου, χρησιμοποιώντας απλές μετρητικές διατάξεις όπως πχ μιας μετροταινίας ή ενός
γεωδαιτικού σταθμού όσον αφορά την αποτύπωση μεγάλων ακίνητων αντικειμένων ή ενός
υποδεκάμετρου σε συνδυασμό με ένα παχύμετρο για τη μέτρηση μικροαντικειμένων πολιτισμικής
κληρονομιάς. Τα παραγόμενα προϊόντα σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσίαζαν το συνολικό
τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου αλλά συνήθως παρουσίαζαν την αποτύπωση σε ένα χάρτινο
φορέα υπό κλίμακα των χαρακτηριστικών όψεων, κατόψεων και τομών του αντικειμένου.
Η

δημιουργία

του

ψηφιακού

μοντέλου

ενός

τρισδιάστατου

αντικειμένου

έγινε

πραγματικότητα με την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνικών και των Η/Υ για την αναπαράσταση των
αντικειμένων στις επιστήμες που ασχολούνταν με τη μελέτη τους (π.χ. τοπογραφία, αρχιτεκτονική,
αρχαιολογία). Ειδικότερα, η ανάπτυξη εφαρμογών τρισδιάστατης παρουσίασης και οπτικοποίησης
στην οθόνη ενός Η/Υ ενός τρισδιάστατου μοντέλου, ώθησε τη χρήση ψηφιακών τεχνικών
τρισδιάστατης αποτύπωσης και μετρήσεων με χρήση νέων εξελιγμένων μετρητικών διατάξεων που
είναι σε θέση να παρέχουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες τη θέση στο χώρο ενός μεγάλου
αριθμού χαρακτηριστικών σημείων που απαρτίζουν την εξωτερική επιφάνεια και οριοθετούν το
αντικείμενο είτε αυτό είναι ένα μικροαντικείμενο (π.χ. αγαλματίδιο) ή ένα αρχιτεκτονικό μνημείο ή
κτήριο με ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική αξία (Παζάλος, χ.χ.).
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων των
αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς είναι πάρα πολλά και σημαντικά και ωθούν ολοένα και
περισσότερο στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνικών αποτύπωσης από τα ινστιτούτα και τους
οργανισμούς που ασχολούνται με τη μελέτη και συντήρηση τους.
Θα μπορούσαν να αναφερθούν μερικά από αυτά τα οφέλη που ενισχύουν την τρισδιάστατη
καταγραφή τους:
Καθώς πολλά από τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι παλαιά και εν μέρη ή στο
σύνολό τους υπό κατάρρευση η δημιουργία του μοντέλου οδηγεί:
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Στη μελέτη για πιθανή αποκατάσταση τους εάν πρόκειται για κτίρια και μεγάλα
ακίνητα μνημεία



Στη μελέτη του μοντέλου αντί του ίδιου αντικειμένου με σκοπό την αποφυγή
ενεργειών που θα επιφέρουν σημαντικές βλάβες στο ίδιο εφόσον πρόκειται για
μικροαντικείμενα

Τα τρισδιάστατα μοντέλα που δημιουργούνται μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον
στοιχείο καταγραφής τους που είναι δυνατόν να ενσωματώνεται σε μια συλλογή (Βάση Δεδομένων)
όλων των παρόμοιων αντικειμένων π.χ. αγαλματιδίων που παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη μορφή ή
ανήκουν σε συγκεκριμένη ανασκαφή ενός αρχαιολογικού χώρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα
αρχαιολόγο ή γενικά μελετητή να έχει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο
της μελέτης του. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο μελετητής στη διάθεσή
του είναι και η μορφή και η γεωμετρία του αντικειμένου που μελετά και ο πλέον ενδεδειγμένος
τρόπος είναι η χρήση τρισδιάστατων μοντέλων που μπορεί να παρουσιαστούν στην οθόνη ενός
τυπικού Η/Υ. Η απλή φωτογραφική απεικόνιση των αντικειμένων δεν είναι σε θέση να προβάλει σε
ικανοποιητική ακρίβεια τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων καθώς δεν παρουσιάζουν
συνολικά τη μορφή τους και δεν παρέχουν την πληροφορία της κλίμακας και οπότε και τις διαστάσεις
τους. Για το λόγο αυτό το τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο των αντικειμένων είναι το πλέον
κατάλληλο εργαλείο για τη μελέτη τους από ένα έμπειρο επιστήμονα.
Η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου μέσω του διαδικτύου, που θα περιέχει τα
τρισδιάστατα μοντέλα αντικειμένων μεγάλης αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής αξίας θα μπορέσει να
αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
χώρας μας. Θα δοθεί δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος πολιτών να έρθουν σε επαφή και να
γνωρίσουν τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να
ταξιδεύσουν στο χώρο που φιλοξενούνται τα ίδια τα αντικείμενα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για
τη χώρα μας να παρουσιαστεί παγκοσμίως αυτός ο ιδιαίτερης ομορφιάς αρχαιολογικός και
αρχιτεκτονικός πλούτος και ο καλύτερος τρόπος είναι με τη χρήση εικονικών μουσείων μέσω του
διαδικτύου. Το εικονικό μουσείο μπορεί κάλλιστα να μην είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο, αλλά
να τοποθετείται σε πληροφοριακά περίπτερα (information kiosk) είτε εντός του κτιρίου του μουσείου
ή σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης που φιλοξενεί το μουσείο. Η προβολή των εκθεμάτων του
μουσείου μπορεί να προκαλέσει την επίσκεψη του περιηγητή αλλά και να δώσει μια διαφορετική
οπτική γωνία στην παρουσίαση των εκθεμάτων, εφόσον συνδυαστεί το τρισδιάστατο μοντέλο των
αντικειμένων με τεχνικές πολυμέσων πχ. με ήχο αφήγησης και την κίνηση ή την εικονική πλοήγηση
του.
Ολόκληροι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να αναπαρασταθούν ακόμα και σε τρεις διαστάσεις
και να εξερευνηθούν διαδραστικά, ενώ οι παρουσιάσεις συμπληρώνονται με μεταδεδομένα, που
έχουν σκοπό τον εμπλουτισμό της πληροφορίας και τη βοήθεια αναζήτησης δεδομένων (Οικονόμου,
.χ.χ). Η οπτικοποίηση είναι ένα αναγνωρισμένο μέσο για την αναπαράσταση δεδομένων και εννοιών,
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που βοηθά στην κατανόηση και αφομοίωση του περιεχομένου του. Σε αυτό το σύστημα διεπαφής ο
χρήστης βιώνει περισσότερο εμπειρικά, σε οπτικό, ακουστικό και κινητικό πεδίο, ή και σε
συνδυασμό αυτών, παρά νοητικά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται
με επιτυχία στην εκπαίδευση (Κομματάς, κ.ά. χ.χ.; Μιχαηλίδου κ.ά., 2001).
Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργούν,
να διαχειρίζονται, αλλά και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς
(Αγάθος, 2005:3).
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Περίληψη
Η εμφάνιση της πολιτισμικής οικολογίας, ως υποενότητας της ανθρωπολογίας, σχετίζεται
επισήμως με τη δημοσίευση του βιβλίου Theory of Culture Change του Julian Steward το 1955. Η εν
λόγω οικολογική τάση αφορούσε την εντατικότερη ενασχόληση με το ρόλο που διαδραματίζει το
φυσικό περιβάλλον στην πολιτιστική μεταβολή, σε αντίθεση με την επικρατούσα ερμηνεία που
παρείχε ο πολιτιστικός ντετερμινισμός. Όπως ακριβώς ορισμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι
πιο στενά συνδεδεμένα με τη χρήση του περιβάλλοντος μιας κοινωνίας, απ’ ότι κάποια άλλα, το ίδιο
και ορισμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι πιο σχετικά απ’ ό,τι άλλα με τις δραστηριότητες
επιβίωσης· επομένως ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της εξέλιξης του πολιτισμού.
Εν συντομία, η προσέγγιση της πολιτιστικής οικολογίας υποστηρίζει, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ
των περιβαλλοντικών πόρων, της τεχνολογίας επιβίωσης και της συμπεριφοράς που απαιτείται για να
υποστηρίξει η τεχνολογία τους πόρους.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ
– ICT:Information and Communications Technologies) έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που
επικοινωνούμε και εργαζόμαστε. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται αφενός οι τεχνολογίες που
επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της
πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των
άυλων μηνυμάτων. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις διεπιφάνειες ανθρώπουυπολογιστή (human – computer interfaces), το Διαδίκτυο (Internet), τα πολυμέσα (multimedia) και
τα υπερμέσα (hypermedia) και με τα σύγχρονα λογισμικά που, όλο και περισσότερο φιλικά με το
χρήστη, έχουν πλέον καταστεί κοινό σημείο αναφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διδακτική
αξιοποίηση του Διαδικτύου, που πρέπει να χρησιμοποιείται ως περιβάλλον ενεργού και προωθημένης
ποιοτικά μάθησης.
Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργούν,
να διαχειρίζονται, αλλά και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Με τη βοήθειά τους ο χρήστης βιώνει περισσότερο εμπειρικά, σε οπτικό, ακουστικό και κινητικό
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πεδίο, ή και σε συνδυασμό αυτών, παρά νοητικά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Γι’ αυτό
χρησιμοποιούνται με επιτυχία και στην εκπαίδευση.
Keywords: Cultural Ecology, New Technologies
Cultural Ecology
The emergence of cultural ecology as a subsection of anthropology is formally associated
with the publication of the book Theory of Culture Change by Julian Steward in 1955. Unlike other
subdivisions of anthropology formed in the same period, cultural ecology did not come with a
comprehensive set of principles, theory and methodology. In fact, an intense discontent with existing
theories on cultural change, which were either too vague to be challenged, or too deeply rooted to be
reformed, caused, in the '50s, the tendency towards an ecological perspective. This ecological trend
pertained to the intensive study of the natural environment’s role in cultural change, in contrast with
the dominant interpretation provided by cultural determinism (culture defines culture) (Marquette,
1998-1).
The early works of Julian Steward were distinguished from both determinism and
probabilism, rejecting general theories and emphasizing on the use of the comparative method for
verifying the causal relationship between social structure and the ways of survival. Steward noted that
social institutions had a functional unity, which could not be disseminated or imitated in whole, but
provided the solutions to recurring survival problems or to cases, where the whole society-receiver
already fulfilled all prerequisites for this change (Moran, 2000:47-48).
Julian Steward, as Kroeber’s student, worked among indigenous groups in the Southwestern
region of the U.S., and was the first scientist to express the views which are generally considered to be
the foundation of cultural ecology. He seeks to explain the origin of particular cultural features and
patterns that govern different areas, rather than to define some general principles, which would apply
to any cultural-environmental case. Hence, cultural ecology presents a problem, but at the same time,
a method as well.
The problem lies in ascertaining whether the adaption of human societies to their environment
requires specific ways of behavior or whether a wide range of potential behavior patterns is possible.
Steward’s method is cultural-comparative, in space and time, designed to seek out general
patterns in the functioning and expression of human behavior. The methodology of cultural ecology
consists of three phases:
In the first phase, the interaction between the environment and the technology used for production or
its exploitation must be analyzed. This kind of technology includes a large part of what is often called
"material culture", but not all features are equally important. Simpler cultures are more directly
influenced by the environment than developed ones.
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In the second phase, behavior types referring to the exploitation of a particular region, while
using this technology, must be analyzed. Some survival means pose very narrow limits to the general
way of human life, while others provide more space. Hunting can be an either individual or collective
activity and the nature of hunting societies is defined by the culturally determined means for
collective hunting, as well as by the species. In the case of environment, land burning, corals, steep
slopes, as well as in situations that require other methods of cooperation, the share per person can be
much larger than that of a lonely hunter. Similarly, when the circumstances allow it, fishing can also
be performed by groups of people as well as by individuals, using dams on rivers or seas, traps and
nets.
In the third phase, the extent to which behavior patterns needed for the exploitation of the
environment affect other cultural aspects must be determined. Although technology and the
environment determine the precise way in which something must be done, if it needs to be done, the
extent to which these activities functionally relate to other cultural aspects is a purely empirically
determined.
In the same way that some cultural features are more closely associated with the use of the
environment by a society than others, some environmental features are more related to survival
activities than others; therefore, they have a greater influence on cultural evolution. Briefly, the
cultural ecology approach suggests that there is a relationship between environmental resources,
survival technology and the behavior required, so that these resources are supported by technology
(Marquette, 1998-2; Milton, 1999: 43; Moran, 2000: 48; Schutkowski, 2006: 7; Skordoulis et al.,
2005: 59-60; Steward, 1955: 39-42; Sutton, 2004: 20-21; Wikipedia).
Steward suggested focusing on one part of the culture or "cultural core", which he regarded as
the part most directly associated with the natural world, a part which dealt with survival and
production strategies within a culture (Marquette, 1998 -2). According to Steward, the cultural core
consists of a group of features that are more directly related to living activities and economic
arrangements. The core includes such social, political and religious patterns, as those empirically
predetermined to be closely connected with these arrangements. These features are essential for
foraging and basic economy and may include political systems, as well as maintenance and
technology practices. According to his theory, the dynamic relationship between the environment and
the cultural core explains the evolution of a society. Cultural ecology studies this relationship and
attempts to “determine whether similar adjustments take place in similar environments” (Hornburg,
Laurenzo et al.; Marquette, 1998-2; Milton, 1999: 44; Steward, 1955: 37).
Kaufman calls this new research area “cultural ecology”, not only because of its similarities
with organized ecology, but also because of the argument that social developments occur within
“ecosystems”, each one of which incorporates unique constraints regarding growth, stability and
change (Kaufman, 2004: 346).
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The principles that constitute cultural ecology will contribute to the emergence of new
environmental attitudes and cultural values, which are vital for humans:
 information is presented as a collection of topics, which define the equilibrium points between
maintenance management and exploitation management.
 having maintenance as a life goal requires the establishment and communication of new
ecological concepts and values.
 environmental management should essentially help young people claim the right to view the
past in a different way.
 the past must be reconstructed, not only to recover traditions that have been falsely perceived
or have disappeared, but also to search for ideas and standards that foreshadowed today’s
environmental concerns.
 we are a part of nature and every social act, idea, and rule has appeared throughout millennia
of evolution by means of natural selection.

The physical conditions are not only determined by a combination of environment and
technology, but also through the apprehension of cultural values (Bellamy, 2005-2). Man organizes
his environment mainly based on acquired creative skills arising from his superior intelligence and his
longstanding existence. At the same time, every individual or team achievement passes to the next
generation. Thus, the experience and knowledge man acquires, the artifacts he invents and
manufactures, the relationships he creates with others, as well as the ideas he develops, are converted
into material and immaterial elements of what we call “cultural environment”. This environment
varies from place to place and from time to time, in relation to the various conditions of the natural
environment (YP.E.P.TH.-P.I., 1998). Cultural ecology, in the way we are going to approach it, is an
educational experience that demonstrates the importance of understanding and solving environmental
problems. It aims at "environmental integration", i.e. in the amalgamation of human creatures with
their natural surroundings (Bellamy, 2005-1). The cultural dimension of a worth living,
comprehensive development, is objectively, theoretically, ethically and practically stronger than its
dimensions, to the extent that human civilizations formed, through space and time, and contributed to
the evolution of values, principles, forms, structures, functions and types of social organization, as
well as to the “development” and the continuous interaction of economy, society, politics, education,
research and technology. Thus, in one way or another, it contains and should define the dimension of
a dialectically harmonious development of man and nature (Rokos, 2005:114). Skordoulis et al.
express a similar point of view; according to them, the emphasis given to the importance of ecological
parameters is based on the assumption that long-term strategies adopted by a society are affected by
the capacities of the natural environment, which, combined, also affect this society’s production and
organization system. The challenge is to transform the development models, while realizing that the
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quality and the conservation of the natural environment and its resources provide a foundation for the
perpetuation of human activities and economic and social development, as well as a condition for the
prosperity of those who are part of it (Thill & Warrant, 2001: 201).
New Technologies
Over the last decades, Information and Communications Technologies (ICT) have
significantly changed the way we communicate and work. This term describes the technologies that
allow the processing and transmission of information in various forms (symbols, images, sound, and
video) and the means by which this intangible information is transmitted. This advancement is
primarily related to the human – computer interfaces, the Internet, multimedia, and hypermedia
and the modern, user-friendly software that have been established as a common reference point
(Komis 2004:16).
The development of the Internet is due to its new communication and information potential.
On a technical level, there are millions of interconnected computers. On a social level, there are the
people that use these computers, the information they provide and that they share. It has information
in the form of a text, image, sound and video. What differentiates it from the other, printed and
electronic means of communication leading to its explosive development is that it is not based on the
idea that the user is a passive recipient, an information consumer. Rather it treats all users as equals
providing them with the ability to "surf" through the information that they desire and most
importantly, it allows them to create their own ideas. In other words, the user becomes the creator;
this has yet to be achieved with any other means. It gives everyone equal access to information,
regardless of their social position, gender, religious or political beliefs.
Particular emphasis was placed on the educational use of the Internet, which, as Owston
(1997) argues, should be used as an active and enhanced quality-learning environment. Equally
important is that the computer is used as a teaching tool, which, depending on the teaching design and
needs could indicatively be used as:
(a) An electronic library
Recognition of the social nature of the information led to the formation of databases or rather
electronic libraries. Electronic libraries are large databases with links between files that interconnect
topics. New Technologies provide everyone with access to this tremendous volume of information.
Especially in the more isolated areas, such as small, remote schools, electronic networks form a kind
of communication bridge.
(b) A simulator
New Technologies offer the student opportunities for personal involvement, activity and the discovery
of knowledge, transforming him from a passive recipient to an active explorer. The computer can be
used as a simulator in many ways. Ecosystems, natural phenomena, archaeological sites and more can
be simulated and the student is invited to interact via the computer. Thus, difficult concepts are easily
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understood through dynamically developed images and knowledge is acquired pleasantly and
creatively.
(c) A place of expression and personal creation
The teacher is provided with many opportunities to create such situations. The issue is to recognise
these opportunities and naturally be able to incorporate them into the lesson, by urging or challenging
the students to work creatively, developing their imagination and encouraging them to think of
innovative, clever, rare and unusual solutions (Kelesidis, 1998) and by offering them hands-on
experiences (Fokidis &Tsolakidis, 2007: 18).
The student - computer interaction is defined as the student's activity in the natural and virtual
world (Charatzopoulou, 1997: 118). The mobile phone, satellite television, the Internet and the PC are
just a few of the achievements of the New Technologies that promise better human communication
and better control over the nature of the information (Arapoglou et al., 2006: 208). We are able to say
that we are living in the digital communication era, which is a continuation and extension of the
typographic communication era and that the latter constituted a continuation rather than a rupture in
the verbal communication.
These developments also influence education, which is linked to social changes and reflects
society at all times. Advancements in education coincide with advancements in society, with the
significant difference being that the changes in education and its adaptation to modern needs are
performed at a slow pace.

It is understood that education cannot ignore technological and social

advancements because it risks being cut off from society (Vryzas, 1990: 77-89).
The reality is that: especially in the 21st century, our society's educational advancements
cannot exist without New Technologies, without Information and its various applications in the
"Information Society". If proper programs with appropriate educational software are applied, our
Educational system stands to benefit from the following:
(a) The ability to search for various and a wide range of information by accessing the various Data
Banks. Being able to access large foreign and domestic libraries to draw the required information, to
read journal articles and hard-to-find publications and to access international bibliographies via
thematic base and keywords is an achievement that eliminates insurmountable difficulties that
students and scholars have been facing for hundreds of years.
(b) The use of educational programs using multimedia technology (combination of text - image sound). This technology provides the student with the unique opportunity to access and process
complex information in a variety of ways. With this technology, the educational system's cultural or
national courses being taught in a country can be done in a new, appealing, refreshed and substantial
manner, where the objects themselves are highlighted in the student's mind, permitting a more direct
and personal collaboration (interactivity) with the program rather than a simple passive approach.
Hence, when teaching a historical period for example, along with the information on the events and
the people you can present maps, course, relations, concurrent events of neighbouring countries or on
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a cultural level. You could simultaneously give information of literature, the sciences, the arts,
tradition, religion, a nation's language in the form of an image, with sound and of course with a text.
These programs can be developed in cultural, aesthetic cultivation and knowledge courses.
Various techniques are able to ensure objective knowledge assessment methods (self-assessment and
peer assessment), which will facilitate the Education system. However, most importantly with such
programs the School, particularly Education and the Education System are able to regain the interest
that is required in order to draw the students' affection and essential participation. An equally
important fact is that such programs are sure to constitute the starting point of a radical renewal in the
Greek Educational System and its re-operation on new grounds (Babiniotis n.d.).
In education, four ICT approaches stand out:


the computer is an object of learning (learning about the computer)



the computer takes over the role of the teacher (learning from the computer)



the computer cooperates with the student (learning with the computer)



the computer is a subject of learning (teaching the computer to execute instructions).

The first approach (learning about the computer) refines computer literacy and establishes the
computer as an object of learning. This approach expresses the induction of the ICT technicallycentred model in education.
The second approach (learning from the computer) places the computer in the role of the
teacher and checks the student's knowledge with computer-aided teaching, drill and practice and
learning programs as well as expert teaching systems.
The third approach (learning with the computer) places the computer in the role of a cognitive
tool, the student's companion in the discovery of knowledge with computer-aided learning.
The fourth approach (teaching the computer to execute instructions) places the computer in
the role of the student and the student "teaches" it using the logo programming language.
Whether conservative and "based on skills", or constructive and "revolving around the
student", the experts' discussions give the computer an almost deterministic role in the educational
stages - an autonomous player that is endowed with the power to influence cultural change. Its essence is
its universality, its power to simulate. Because it can take on a thousand forms and can serve a thousand
functions, it can appeal to a thousand tastes (Bryson & De Castell, 1998: 542 - 567). However,
imagination, inspiration, intuition, the creation of ideas constituting human cognitive abilities, must
go hand-in-hand with the computers' calculating abilities (Xanthakou & Kaila, 2011: 9).
To this end, it must be stated that applying innovations through the computer sometimes entices
and displays other innovations concerning the Greek educational system since the casual environment is
indicative of this (Myrogianni & Mavroskoufis, 2004: 28). The concerns that are raised in terms of the ICT
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abilities in the learning process, do not focus on the students' appropriateness, but on how these are used to
enhance their cognitive development and which pedagogical principles and strategies are implemented.
Thus, it is imperative for pedagogical models being developed to constitute the theoretical basis for
defining the context on which they will integrate the new technologies (Papazoglou et al.).
During the phases where ICT were being integrated into education, they were accompanied
by corresponding pedagogical approaches that attempt until this day to justify the phenomena of
learning and knowledge. The pedagogical learning theories can be summarised into four categories
(Teacher Training, 2008):
a. behaviourism (Komis, 2003; Prezas, 2003: 21-27; Smyrneou, 2008)
b. constructivism and cultural theories (Komis, 2003; Kommatas et al, n.d.; Smyrneou, 2008)
c. cooperative learning (Kaskamanidis, n.d.)
d. individual learning
The principles of behaviourism in teaching: Learning involves changing a student's
behaviour. Teaching should comprise of short, well-planned steps, which the student must carry out in
order to acquire knowledge. The teaching material is structured in small units and the presentation
pace should correspond with the students' learning pace. The role of the teacher is crucial and
involves the formulation of learning goals that aim at changing the student's behaviour by reinforcing
desired behaviour through rewards and abolishing undesired behaviour through punishment.
Behaviourism emphasises the need for objectivity in learning, which leads to the great accentuation of
statistical and mathematical analysis.
Constructivists view learning as active teaching, where students actively build knowledge
given that they are trying to understand the world that surrounds them.
Each body composes mental models or patterns via which it understands its experiences.
These mental models are constructed based on prior knowledge, cognitive structures and existing
beliefs. Learning is simply the internal regulation of the mental models or patterns, so as to
incorporate new experiences (Vlachoni, 2007: 36, 37).

According to constructivism, learning is characterised by the following:


The learning content is not predetermined, but must be built with the students' knowledge.
This knowledge must be incorporated into other school courses and related activities.



Knowledge involves the student's multi-sensory active participation. The students present a
specific problem which they must solve. Learning must take place in genuine conditions and
in a realistic context.



The problem-solving skills that are developed during the activities are unique for each
individual. Learning takes place through discovery, experience and model formation. The
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student actively participates using the learning material and has control of the learning. The
problems are solved completely. The student follows his own learning pace and must really
be motivated in order to act.


Student communication is encouraged. The concept of learning is discussed from every
aspect.



The teacher undertakes the role of a learning assistant. The teacher supports the student to
construct the conceptual and cognitive functional shapes of the learning objects.



Assessment is part of the learning process. The student is assessed by the teacher, but he also
assesses his own progress. Student failure signifies the need for help (Prezas 2003: 30-40).
Cooperative learning refers to the educational methods where students work in pairs or small

groups to complete a common goal. This cooperation aims at maximising personal knowledge
through interaction with other group members, who strive for the common good. By implementing
intentional cooperative techniques, the teachers aim to correct unintended social and educational
biases that favour school competition.
Computer-supported cooperative learning appears when computer training and cooperative
group learning are combined. These groups can work on the same computer or away from the
computer in order to program the material that shall be entered into the computer at an advanced
stage. Given that the students concentrate of the contents provided by the computer, the group has the
potential to develop an even more objective quality. In order for students to create the cooperative
projects, they need information. Computers can help significantly in providing information as follows:
Data Banks
Simulations: Student cooperation could lead to a better learning experience given that "two heads are
better than one". The unstructured simulation environment is more comprehensible given that the
students work together to clarify the complex laws that govern the simulation.
Microworlds: The Microworlds environment offers a more structured learning approach compared to
simulation. Microworlds cooperation has the same results as simulation cooperation.
Games: Playing digital games may strengthen the competitive spirit between students, which is
destructive in cooperative learning. On the other hand, the creation and execution of computer games
by students could actually promote cooperation and enhance understanding of the game's content.
Virtual environment: Research is in progress on what kind of cooperation takes place in a virtual
environment as students enter and interact with the environment. The ultimate goal of the program is
to enable cooperation in virtual environments via the Internet. Research has shown that if students
work in groups to build virtual environments themselves, those that have a poor performance and low
potential benefit most from the experience.
Communication
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Applications: Word processors, spreadsheets, presentation programs, data bases and statistical
programs can be used to motivate the student to prepare projects using the learning objects that they
have been taught. Expanding on the learning goals, one students uses word processing, the other
presentation, etc so as to develop cooperative skills.
Individual learning is defined as the capacity to build knowledge through individual
reflection about external stimuli and sources, and through the personal re-elaboration of individual
knowledge and experience in light of interaction with others and the environment. This ability is
practically required from everyone. This learning phenomenon occurs within the individual,
regardless of whether the individual is working in a group or not. Professor David Merrill advocates:
"While the social context of a learning environment may provide support for its members; the change
in cognitive structure, the acquisition of knowledge and skill is an individual event".
In individual learning, the objective learning goals and the learning preferences are not equal.
One student may wish to maximise the quantity of knowledge provided during teaching. Another may
be concerned with the quality of the knowledge provided. In each case, the learning content must be
examined in depth, or investigated in order to assess whether it meets the learning needs.
Educational software
In the field of education, new technologies play a key role. There have been significant
advancements over time and they continue to develop rapidly. Beginning with the blackboard in 1841,
the introduction of the animated image in 1940, the discovery of television in 1957 and the use of the
Internet and information and communication technologies in 2000. A great advantage in the use of the
computer is that other than the passive participation in various forms of information, it permits and
encourages the learner's dynamic intervention in managing the information (McGreal & Elliott, 2004).
These capabilities are implemented through specific programs that make up the educational software.
Educational software is defined as a product of technology that aims at assisting the teaching of a
cognitive object by following a specific pedagogical philosophy and educational strategy
(Mikropoulos, 2000).
Paterson and Strickland (1986) classify the educational software programs as follows:


Drill & Practice: This software allows the students to practice on material they have been
taught. The students are drilled on a number of questions - exercises.



Presentation software (Tutorial): This software includes the content of a lesson enhanced with
examples and explanations. Texts, images, sounds, simulations (animation) and videos are
used to present concepts.

127



Educational games: This software uses games as an incentive for the student to develop
certain skills. The students navigate through the software and complete all the stages of the
game while pleasantly acquiring knowledge.



Simulation: This type of software provides re-enactments of real systems or phenomena on
the computer screen. Simulations are usually on a series of algorithms and the students are
able to change the variant values and observe the result.



Problem solving: This type of software allows students to solve problems by applying various
problem-solving strategies.



Virtual Reality: The virtual reality software comprises of three-dimensional re-enactments for
the simulation of situations, whether they are real or not. The downfall with virtual reality
applications is they require specialised equipment.

To this day, many forms of educational software have been created that are integrated into some
of the above categories, however, they usually include or combine features from more that one
category. The main aspect of the educational software is that they have multimedia features, in other
words they incorporate various forms of information, such as text, speech, music, designs, animated
designs and video (Bates, 2001).
New Technologies and Cultural Heritage
Our cultural heritage (as defined by law 3028, Government Gazette 153/A/28-6-2002) is
understood to be the testimonies of the existence and of both the individual and collective creativity of
man, while monuments constitute material testimonies (Kalamara & Vaggelatos, n.d.).
Until recently, when computer technology and measuring devices were not as advanced as
they are today, the creation of three-dimensions models of monuments and small objects
(archaeological findings and objects of art and culture) was a very difficult task. This difficulty was
due to the depiction procedure of the three-dimensional object under examination with satisfactory
accuracy as well as the visualisation of the model (Papatheodorou, n.d.).
In the past, it was common practice for monuments and objects to be depicted with nonautomated procedures in order to measure the object's features. Large immovable objects were
mapped using simple measuring devices such as a measuring tape or a geodetic station marker,
whereas smaller objects of our cultural heritage were measured using a ruler in conjunction with a
calliper. In this case, the derived products did not produce the overall three-dimensional model of the
object, but they usually presented its depiction on paper along a scale, comprising of the profile,
ground and cross-sectional plans of the object.
The digital, three-dimensional model became a reality with the introduction of digital
techniques and computers for representation of objects in disciplines that deal their study (e.g.
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topography, architecture, archaeology). Specifically, the development of three-dimensional display
and visualisation application of a three-dimensional object on a computer screen, prompted the use of
digital three-dimensional mapping techniques and measurements. To do so, new advanced measuring
devices that are able to provide numerous information that forms the exterior surface of the object and
define its borders, regardless of whether it is a small object (e.g. statute), or an architectural
monument or building with great cultural value, are used (Pazalos, n.d.).
There are many significant benefits arising from the creation of three-dimensional models of
cultural heritage objects and they encourage the ever-growing use of new digital mapping techniques
from institutions and organisations that deal with their study and preservation.
Reference could be made to a few of the benefits that support the three-dimensional
recording:
Since many of the cultural heritage objects are old and under partial or total collapse, the creation of a
model leads to:


The study of their possible restoration in the case of buildings and large monuments



The study of a model instead of the object itself, to avoid the object sustaining
significant damage if it is small

The three-dimensional models created may constitute an additional recording data that can be
incorporated into a collection (database) of similar objects e.g. statutes of a specific form, or that
belong to a particular archaeological excavation. It is imperative for an archaeologist or scholar for
that matter to have all the data relating to the object of his study grouped together. One of the most
important data that a scholar must have at his disposal is the form and geometry of the object that he
is studying and three-dimensional models that can be displayed on the computer screen are the most
appropriate form. The photographic depiction of objects is not able to accurately show the geometric
features since they do not present the overall form and do not provide information regarding scaling
and dimensions. Thus, the expert's most suitable study tool is the three-dimensional virtual model of
the object.
The creation of a virtual museum via the internet, which will comprise of three-dimensional
models of objects of great archaeological and architectural value, may be one of the most important
products for displaying our country's cultural heritage. A large number of citizen will be given the
opportunity to learn about our country's cultural wealth, without being required to travel to the place
where the objects are housed. Furthermore, it is important for our country to exhibit its beautiful
archaeological and architectural wealth and the best way to do this is via a virtual museum over the
internet. The virtual museum need not be accessible via the internet, but it can be placed at
information kiosks, either within the museum or in key location in the city that houses the museum.
The museum exhibits may be visited by the browser, but also viewed from a different perspective
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since it will combine the object's three-dimensional model and multimedia techniques, e.g. with
narration and movement or virtual navigation.
An entire archaeological site may be re-enacted, even in three-dimensions, and interactively
explored, while the presentations are complemented with the metadata that aim at enhancing
information and helping in the search of data (Economou, n.d.). Visualisation is a recognised tool for
the representation of data and concepts, which helps in understanding and assimilating its content.
With this interface system, the user experiences his interaction with the environment in a more visual,
audio and kinetic field, and/or the combination of these, rather than a mentally. This is the reason it is
used successfully in education (Kommatas et al. n.d.; Michailidou et al, 2001).
The technologies being developed allow people to create, manage and have access to the content of
their cultural heritage (Agathos, 2005: 3).
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Abstract
The present survey, which is part of a broader one, aims at researching the knowledge and
opinions of senior high school students of the town of Rhodes (Greece) on environmental issues in
the framework of Education for Sustainable Development.
The survey was conducted from April to May 2011. The case study was selected as the basic
method in the research using the questionnaire as the main methodological tool which included 26
main questions defined by the four research principles of study, the first of which refers to general
knowledge of Environmental and sustainability issues, the second to knowledge and opinions on local
issues, the third to “perspectives” and the forth one to “attitudes”. The second principle, which is
currently presented, includes 6 questions that investigate knowledge and opinions on local
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Environmental and Sustainability issues. The sample was chosen at random and consists of 208
students, 112 of whom are girls and 96 boys.
The analysis of the outcome of the survey shows that the biggest percentage of the students
does not see any improvement in the environment of Rhodes; on the contrary it thinks that this
situation is constantly and slowly deteriorating. Generally, with reference to the endangered species of
Rhodes the students’ knowledge is inadequate, while, more particularly a very small percentage of
them know the butterfly species which lives in the “Valley of Butterflies” in Rhodes. They state that
the town of Rhodes and the regions of Faliraki and Soroni-Theologos are more polluted than other
ones and that rubbish is considered to be Rhodes’ main environmental problem. Finally, the vast
majority seems to be totally unaware of the existence of local environmental organizations or
associations. Even those few students who claim that they know, in fact do not refer to organizations
that are engaged in the protection of the environment.
Θεωρητικό Πλαίσιο
Η γνώση του φυσικού κόσμου δεν συνδέεται αποκλειστικά με την επιστήμη. Ανθρώπινες
κοινωνίες σε όλη την υδρόγειο έχουν αναπτύξει πλούσιες εμπειρίες και παρέχουν επαρκείς ερμηνείες
σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Αυτά τα «άλλα συστήματα γνώσης» σήμερα αναφέρονται
συχνά ως παραδοσιακή οικολογική γνώση ή τοπική γνώση (Nakashima et al., 2000).
Έτσι

η

τοπική

γνώση

μπορεί

να

οριστεί

ως

ένα

σύνολο

γνώσεων

οι οποίες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αποτελεί μέρος της παγκόσμιας
γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αξία και σημασία από μόνη της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι η τοπική γνώση δεν είναι πάντοτε από μόνη της επαρκής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα (Acharya & Anshu, 2008).
Αρκετοί επιστήμονες αμφισβητούν τον ρόλο και τη χρησιμότητα των παραδοσιακών και
τοπικών γνώσεων στη σημερινή εποχή των μεγάλων περιβαλλοντικών αλλαγών και της
παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας (Krupnik & Jolly, 2002; du Toit et al., 2004) Κάποιοι άλλοι, όμως,
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραδοσιακές πρακτικές των οποίων η σωστή αξιοποίησή μπορεί να
συμβάλλει δημιουργικά στην καλύτερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα
όσον αφορά στην πρόληψη (Barrett et al., 2001; Pretty & Ward, 2001).
Η αξία της τοπικής γνώσης θεωρείται πολύτιμη για τους περισσότερους ανθρώπους (Folke,
2004), αλλά διαρκώς εξαφανίζεται, καθώς στο βωμό της αλόγιστης ανάπτυξης

θυσιάζονται οι

φυσικοί βιότοποι και οι τοπικοί πολιτισμοί (Reyes-Garcia et al., 2005). Αν, όμως, τον όρο
«ανάπτυξη» τον προσδιορίσουμε ως «αειφόρο» (Newman, 2005), τότε μπορεί να επιτευχθεί η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος η οποία υπόσχεται ένα βιώσιμο μέλλον
(Pirages, 1997).
Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), που υπεγράφη στη Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCED) το 1992, ήταν η πρώτη διεθνής σύμβαση του
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περιβάλλοντος η οποία προβλέπει την ανάπτυξη μέτρων για τη χρήση και την προστασία των
τοπικών γνώσεων, που συνδέονται με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 «κάθε συμβαλλόμενο μέρος, σέβεται, προστατεύει
και διατηρεί τη γνώση, τις καινοτομίες και τις πρακτικές των ντόπιων κοινοτήτων, που αναπτύσσουν
παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής
ποικιλότητας και προάγει την ευρύτερη εφαρμογή τους με τη συγκατάθεση και την εμπλοκή των
φορέων των γνώσεων αυτών, ως και των καινοτομιών και των πρακτικών και ενθαρρύνει την ισότιμη
κατανομή των πλεονεκτημάτων, που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση αυτών των γνώσεων, των
καινοτομιών και των πρακτικών» (UNCED, 1992).
Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνει τρεις ισότιμους άξονες, το περιβάλλον, την
κοινωνία και την οικονομία. Η θεμελιώδης βάση για τις διασυνδέσεις των τριών πυλώνων της
αειφόρου ανάπτυξης είναι ο πολιτισμός (UNESCO, 2005).
Αναγκαία θεωρείται η πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι των
τοπικών γνώσεων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της εκπόνησης των πολιτικών της αειφόρου
ανάπτυξης, παράλληλα, βέβαια, με την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα (ICSU, 2002). Η
σύζευξη της τοπικής γνώσης και της επιστήμης μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην αειφόρο
διαχείριση των φυσικών πόρων (Donovan & Puri, 2004).
Η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε πώς να ζούμε με
βιώσιμο τρόπο (Kumar, 2009). Ωστόσο, τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν παραμελήσει και
υποβαθμίσει την αξία των καθημερινών πρακτικών της ζωής των ντόπιων κατοίκων, φορέων της
εμπειρικής γνώσης και βιωματικών μορφών μάθησης, αντικαθιστώντας τις με την αφηρημένη γνώση
και τους ακαδημαϊκούς τρόπους μάθησης. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της τοπικής γνώσης χάνεται
και μαζί με αυτό χάνονται πολύτιμες γνώσεις σχετικά με αειφόρους τρόπους διαβίωσης (Bates et al.,
2009).
Η αξιοποίηση των ντόπιων κατοίκων είναι σημαντική κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικών
προγραμμάτων τόσο ως φορέων της τοπικής γνώσης, αλλά και ως έμπειρων συνεργατών στις
διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η τοπική γνώση σχετικά με το περιβάλλον θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριληφθεί στα
σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως
για να μπορέσει η νεολαία να μάθει με ποιες πρακτικές το περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί και το πώς η
ποιότητα του περιβάλλοντος διατηρήθηκε στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο οι τοπικές γνώσεις δεν
χάνονται και η ποιότητα του περιβάλλοντος διατηρείται, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο (Mosothwane, 2007).
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τοπικά επικεντρωμένη, καθώς η έμφαση και η
προτεραιότητα σε θέματα επίλυσης τοπικών προβλημάτων έχει κερδίσει μεγάλη υποστήριξη διεθνώς,
αφού είναι στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών. Έτσι,
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επιδιώκει να οικοδομήσει τη γνώση με βάση την βιωματική εμπειρία και όχι υποθετικά προβλήματα
που στρεβλώνουν την πραγματικότητα (Layrargues, 2000).
Η έμφαση στα τοπικά προβλήματα είναι θετική, καθώς παρέχει
αντιμετώπιση πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, αφού

ευκαιρίες για την

εκπαιδευτικοί και μαθητές

μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επικεντρώνοντας στην τοπική κατάσταση, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να δείξουν στους μαθητές τους πραγματικά προβλήματα, ενισχύοντας την επιθυμία να
αναλάβουν ενεργό δράση που θα προκύψει από τη στενή αλληλεπίδραση με το τοπικό πρόβλημα το
οποίο αντιμετωπίζουν. Αυτή η προοπτική όχι μόνο ενισχύει την κινητοποίηση των μαθητών, αλλά
και τους καθιστά ικανούς να δράσουν αποτελεσματικά (Schaefer, 1992).
Για να μην καταλήξει όμως αυτή η προσέγγιση αποσπασματική θα πρέπει τα τοπικά
προβλήματα να συνδέονται τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο με τα αντίστοιχα παγκόσμια
και να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιό τους. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να δίνεται έμφαση,
ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των οικολογικών πτυχών του
προβλήματος με τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές του διαστάσεις.
Μεθοδολογία
Η παρούσα εργασία η οποία δεν αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής, αλλά αποτέλεσμα
συλλογικής έρευνας, διενεργήθηκε κατά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2011, ήταν επιτόπια και ως
βασική μέθοδος επιλέχτηκε η μελέτη περίπτωσης έχοντας ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο το
ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε πιλοτικά σε 10 μαθητές/τριες (5 αγόρια και 5 κορίτσια) για
να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις, ασάφειες, ώστε να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία
του ερευνητικού εργαλείου (Fargas et al., 2010).
Το τελικό ερωτηματολόγιο, περιελάμβανε 26 κύριες ερωτήσεις, που καθορίζονται από τους
τέσσερις (4) ερευνητικούς άξονες μελέτης οι οποίοι αναφέρονται ο πρώτος σε γνώσεις γενικές για
θέματα Περιβάλλοντος και Αειφορίας, ο δεύτερος σε γνώσεις και απόψεις για τοπικά θέματα, ο τρίτος
σε «αντιλήψεις» και ο τέταρτος σε «στάσεις» (Ajzen & Fishbein, 2000; Frick et al., 2004).
Ο δεύτερος ερευνητικός άξονας μελέτης, ο οποίος παρουσιάζεται στο πλαίσιο της παρούσας
έρευνας περιλαμβάνει έξι (6) ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις γνώσεις και τις
απόψεις των μαθητών λυκείου για τοπικά θέματα Περιβάλλοντος και Αειφορίας.
Ως πληθυσμός αναφοράς της έρευνας θεωρήθηκε το σύνολο των μαθητών/-τριών της δεύτερης
τάξης λυκείου οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία της πόλης της Ρόδου. Το δείγμα συγκροτήθηκε με τυχαία
δειγματοληψία και αποτελείται από 208 μαθητές/-τριες, εκ των οποίων 112 κορίτσια και 96 αγόρια.
Περιγραφή και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων
Από τους 208 μαθητές που απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας, ως προς το φύλο, τα κορίτσια
συμμετέχουν με ποσοστό 53,85% και τα αγόρια με 46,15%. Αναφορικά με την συμμετοχή των
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μαθητών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
(77,89%) του δείγματος δηλώνει αρνητικά και μόνο ένα μικρό ποσοστό (22,11%) καταφατικά.
Στην προσπάθεια ανίχνευσης των απόψεων του δείγματος αναφορικά με την εξέλιξη της
ποιότητας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, τα στατιστικά δεδομένα του Πίνακα 1 φανερώνουν
ότι οι μαθητές των λυκείων της πόλεως Ρόδου με ποσοστό 52,88% δηλώνουν την «χειροτέρευση με
αργό ρυθμό», τη «βελτίωση» με ποσοστό 21,15% και το 14,42% υποστηρίζει ότι «δεν παρατηρείται
κάποια μεταβολή». Η άποψη της «ταχείας επιδείνωσης» καταγράφεται με ποσοστό 4,81%, της
«ταχείας βελτίωσης» με 1,92% και η δήλωση «δεν γνωρίζω» με ποσοστό 4,81%. Τα αναγραφόμενα
ποσοστά φανερώνουν ότι η επικρατούσα άποψη των μαθητών για την εξέλιξη της πορείας του
περιβάλλοντος της Ρόδου είναι η αργή επιδείνωση.

Πίνακας 1
Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος
της Ρόδου.
Η ποιότητα του περιβάλλοντος της Ρόδου

N

%

Βελτιώνεται γρήγορα

4

1,92

Βελτιώνεται

44

21,15

Παραμένει η ίδια

30

14,42

Χειροτερεύει αργά

110

52,88

Χειροτερεύει γρήγορα

10

4,81

Δε γνωρίζω

10

4,81

Σύνολο

208

100,0

Αναφορικά με τις γνώσεις των μαθητών του ερευνητικού δείγματος για τα απειλούμενα είδη
ζώων της Ρόδου, τα στατιστικά δεδομένα των Γραφημάτων 1α και 1β φανερώνουν ότι πρώτο σε
κατάταξη απειλούμενο είδος αναγνωρίζεται το ελάφι με ποσοστό 82,69%, ενώ οι αρνητικές
απαντήσεις εμφανίζονται με ποσοστό 14,42%. Το Αλογάκι της Αρχαγγέλου επιλέγεται θετικά με
ποσοστό 74,04% και αρνητικά με ποσοστό 21,15%. Η μεσογειακή φώκια, με ποσοστό 71,15%,
υποστηρίζεται ως απειλούμενο είδος, ενώ η αντίθετη άποψη εκφράζεται με ποσοστό 22,12%. Η
θετική δήλωση για την χελώνα Καρέτα - Καρέτα καταγράφεται με ποσοστό 63,46% και η αρνητική
με 30,77%. Με μικρή διαφορά παρουσιάζεται ως απειλούμενο το ψάρι Γκιζάνι, με ποσοστό 63,46%
και με 35,58%, ως μη απειλούμενο. Για την αρκούδα το 50% του δείγματος σημειώνει «ναι» και το
40,38% «όχι». Ο λύκος και η αλεπού, κατά τους μαθητές, απειλούνται με εξαφάνιση με ποσοστά
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43,27% και 34,62%, καθώς και η πέρδικα

και το κουνάβι με ποσοστά 28,85% και 27,88%

αντίστοιχα. Για τα τέσσερα αυτά είδη ζώων οι αρνητικές απαντήσεις σημειώνονται με ποσοστά
50,96%, 65,38%, 65,38% και 73,08% αντίστοιχα. Από την ανάγνωση των στοιχείων φανερώνεται ότι
η πλειοψηφία του δείγματος γνωρίζει ότι το ελάφι και το αλογάκι του Αρχαγγέλου είναι απειλούμενα
είδη της περιοχής της Ρόδου. Επιπλέον, γνωρίζουν ότι στα απειλούμενα είδη του νησιού είναι η
χελώνα Καρέτα-καρέτα, η μεσογειακή φώκια και το γκιζάνι. Όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, καθώς καταγράφονται και ποσοστά της
αντίθετης άποψης. Αξιοσημείωτα είναι τα υψηλά ποσοστά της αρκούδας και του λύκου, δύο ζώων
που δεν υπάρχουν στο νησί. Η ένδειξη αυτή φανερώνει την ελλιπή γνώση για τα ζώα που ζουν στην
ευρύτερη περιοχή της Ρόδου.
Γράφημα 1α: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις για τα
απειλούμενα είδη ζώων της Ρόδου. Θετικές απαντήσεις

N
% Απ.
% Ατ.

Γράφημα 1β: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις για τα
απειλούμενα είδη ζώων της Ρόδου. Αρνητικές απαντήσεις.

N
%
Απ.
%
Ατ.
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Στην ερώτηση, ποια από τις πέντε προτεινόμενες περιοχές της Ρόδου επιβαρύνεται
περισσότερο από ρύπανση, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, ποσοστό 42,30% των μαθητών του
δείγματος δηλώνει την πόλη της Ρόδου. Η περιοχή Σορωνή-Θεολόγος, όπου λειτουργεί το
εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος που χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα, επιλέγεται με ποσοστό 24,04%.
Οι τουριστικές περιοχές Φαληράκι και Ιαλυσός, με αντίστοιχα ποσοστά 20,20% και 3,85%, καθώς
και το Πρασονήσι, ιδανικό θαλάσσιο περιβάλλον για σέρφιγκ στο νότιο τμήμα του νησιού
σημειώνεται με ποσοστό 2,88%. Ο Αττάβυρος, τμήμα της περιοχής Natura, επιλέχθηκε με ποσοστό
1,92% και η αποχή στην απάντηση καταγράφεται με ποσοστό 4,81%. Ως πιθανή εκδοχή για την
ερμηνεία αυτών των στοιχείων μπορεί να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις του δείγματος επηρεάζονται
από πληροφορίες πως πηγές ρύπανσης είναι γενικά τα λιμάνια, οι περιοχές με πυκνή τουριστική
κίνηση και τα εργοστάσια.
Γράφημα 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τις επιβαρυμένες
από ρύπανση περιοχές στη Ρόδο.

N

%

Στην διερεύνηση της γνώσης των μαθητών αναφορικά με την ονομασία του είδους
πεταλούδας στην παγκοσμίως γνωστή Κοιλάδα των Πεταλουδών της Ρόδου, από τα ερευνητικά
στοιχεία προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 74,04% δηλώνει ότι δεν
γνωρίζει, ενώ τα άτομα που γνωρίζουν την ονομασία (Panaxia Quadripunctaria) ανέρχονται σε
ποσοστό 11,54%. Το υπολειπόμενο ποσοστό (14,42%), όπως παρατηρείται στο Γράφημα 3, είτε δεν
ανταποκρίνεται στην ερώτηση, είτε επιλέγει κάποια από τις άλλες τέσσερις προτεινόμενες
απαντήσεις. Στην αποτίμηση των δεδομένων μπορεί να αναφερθεί ότι ελάχιστο ποσοστό του
δείγματος γνωρίζει το είδος της πεταλούδας που ζει στην Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο,
ένδειξη της σημαντικής γνωστικής έλλειψης των μαθητών σε σχέση με το περιβάλλον του τόπου
διαμονής τους.
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Γράφημα 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις για το
είδος πεταλούδας στην Κοιλάδα Πεταλουδών της Ρόδου.

N
%

Αναφορικά με το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος, από τα
δεδομένα του Γραφήματος 4 προκύπτει πως οι μαθητές του ερευνητικού δείγματος με ποσοστό
33,65% θεωρούν ως σημαντικότερο το πρόβλημα των σκουπιδιών. Ακολουθούν η καταστροφή του
τοπίου, με ποσοστό 26,92% και το κυκλοφοριακό – καυσαέρια με ποσοστό 5,79%. Οι επιλογές
«θαλάσσια ρύπανση» και «υπό εξαφάνιση ζώα» επιλέγονται με ίδιο ποσοστό, 15,38%. Σε χαμηλά
ποσοστά (1,92%) και (0,96%) καταδεικνύονται, επίσης, η έλλειψη πρασίνου και η ηχορύπανση.
Γράφημα 4: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της Ρόδου.
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 2, που αφορούν στην κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων
των μαθητών του δείγματος σχετικά με τη γνώση για φορείς ή συλλόγους της Ρόδου, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, παρατηρείται ότι η πλειονότητα του
δείγματος, με ποσοστό 83,65%, δηλώνει άγνοια και μόλις ένα μικρό ποσοστό (12,5%) των μαθητών
εκφράζει ότι γνωρίζει. Το ποσοστό των ατόμων που δεν ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση είναι 3,85%.
Από τη συμπληρωματική ερώτηση διευκρίνισης «αν ναι, ποιους γνωρίζεις;» παρατίθενται ενδεικτικά
απαντήσεις όπως: «ο σύλλογος του χωριού μου», «ο Σύλλογος Ανάληψης Ρόδου», «ο εθελοντισμός»,
« ο Ερυθρός Σταυρός» και «η Greenpeace». Επίσης ένας μαθητής σημειώνει το «Σύλλογο
Προστασίας των Πόνι Αρχαγγέλου» και ένας άλλος ότι «αν και γνώριζε δεν θυμόταν εκείνη την
στιγμή το όνομα». Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία του
δείγματος φαίνεται να έχει πλήρη άγνοια για την ύπαρξη περιβαλλοντικών φορέων ή συλλόγων σε
τοπικό επίπεδο. Ακόμη, τα περισσότερα από τα άτομα που δηλώνουν ότι γνωρίζουν, ουσιαστικά δεν
αναφέρονται σε φορείς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τη γνώση για
τοπικούς συλλόγους προστασίας περιβάλλοντος.
Γνώση

για

τοπικούς

συλλόγους

Ν

%

Ναι

26

12,50

Όχι

174

83,65

Δεν απάντησαν

8

3,85

Συνολικά

208

100,0

προστασίας περιβάλλοντος
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Συμπεράσματα
Η διερεύνηση των γνώσεων και τις απόψεων των μαθητών λυκείου της Ρόδου για τοπικά θέματα
Περιβάλλοντος και Αειφορίας παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον, ωστόσο θα πρέπει να
επισημανθεί πως η παρούσα έρευνα συνιστά μελέτη περίπτωσης, συνεπώς τα συμπεράσματά της δεν
μπορούν να γενικευτούν, όμως μπορούν να αξιοποιηθούν επιστημονικά και να αποτελέσουν αφετηρία
για προβληματισμό και αφορμή για περαιτέρω έρευνα.
Από την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τις απαντήσεις, διαπιστώνεται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/-τριών δεν παρατηρεί βελτίωση στην εικόνα του περιβάλλοντος
της Ρόδου, αλλά αντίθετα θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς με αργό ρυθμό.
Γενικά, σε σχέση με τα απειλούμενα είδη της Ρόδου παρατηρείται ότι οι γνώσεις τους είναι
ελλιπείς, ενώ ειδικότερα, πάρα πολύ μικρό είναι το ποσοστό του δείγματος που γνωρίζει το είδος της
πεταλούδας που ζει στην «Κοιλάδα με τις πεταλούδες» στη Ρόδο. Δηλώνουν ότι η Πόλη της Ρόδου
και οι περιοχές Φαληράκι και Σορωνή - Θεολόγος επιβαρύνονται σε σχέση με την ρύπανση
περισσότερο από τις άλλες.
Ως το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος αναδεικνύουν τα
σκουπίδια. Στην προσπάθεια αποτίμησης των απαντήσεων του δείγματος, σημειώνεται ότι αν και η
Ρόδος θεωρείται γενικότερα ως μία καθαρή πόλη της Ελλάδας, η πρώτη θέση στην κατάταξη
επιλογής των μαθητών πιθανώς οφείλεται στην γενική εικόνα των μεγάλων πόλεων, όπως αυτή
προωθείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τις περιόδους απεργιών των υπαλλήλων
καθαριότητας. Σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση, πρέπει να αναφερθεί ότι και σε αυτή την
περίπτωση το νησί φημίζεται παγκοσμίως για τις καθαρές θάλασσες και τις παραλίες του. Πιθανή
εξήγηση για αυτή την επιλογή είναι είτε η λανθασμένη πληροφόρηση, είτε η σύγχυση, η οποία ίσως
προέρχεται από σύνδεση του πρόσφατου ναυτικού ατυχήματος με διαρροή καυσίμων σε κάποιο άλλο
νησί του Αιγαίου.
Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να έχει πλήρη άγνοια για την
ύπαρξη περιβαλλοντικών φορέων ή συλλόγων σε τοπικό επίπεδο. Ακόμη και οι ελάχιστοι από τους
μαθητές/-τριες που δηλώνουν ότι γνωρίζουν, ουσιαστικά δεν αναφέρονται σε φορείς που
ενασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν την ανάγκη να
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, με συνεργασίες σχολείων
φορέων-συλλόγων, προβολή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων από τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης με
στόχο την ενίσχυση αυτών των εθελοντικών οργανώσεων και την προτροπή των μαθητών για ενεργό
εμπλοκή και δράση σε αυτούς τους τομείς.
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Theoretical Framework
Knowledge of the natural world is not strictly related to science. Human societies worldwide
have developed rich experience and provide adequate explanations about the environment in which
they live. Nowadays, these “other knowledge systems” are often referred to as traditional ecological
knowledge or local knowledge (Nakashima et al., 2000).
Local knowledge can be defined as a body of knowledge belonging to a specific geographic
area; it is part of global knowledge. Thus, within this context, it has value and significance of itself. It
should be noted though that local knowledge is not always sufficient to meet challenges people face
today (Acharya & Anshu, 2008).
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Several scientists question the role and the use of traditional and local knowledge in today's
era of major environmental change and global society (Krupnik and Jolly, 2002; du Toit et al., 2004).
Others, however, argue that there are traditional practices whose proper utilization can contribute
creatively to cope with environmental impacts, particularly in terms of prevention (Barrett et al.,
2001; Pretty & Ward, 2001).
The value of local knowledge is invaluable to most people (Folke, 2004). Yet, it has been
disappearing, as natural habitats and local cultures are sacrificed at the altar of irresponsible
development (Reyes-Garcia et al., 2005). However, if the term “development” is identified as
“sustainable” (Newman, 2005), it can protect the natural and cultural environment that promises a
sustainable future (Pirages, 1997).
The Convention on Biological Diversity (CBD), signed at the UN Conference on Sustainable
Development (UNCED) in 1992, has been the first international environmental agreement that
provides the development of measures for the use and protection of local knowledge of the
conservation and sustainable use of biodiversity.
More specifically, according to the Article 10 “each Party shall respect, preserve and maintain
knowledge, innovations and practices of local communities embodying traditional lifestyles, as far as
the conservation and sustainable use of biological diversity are concerned and promote their wider
application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, as well as
innovations and practices and encourage the equitable distribution of benefits that arise from the
utilization of such knowledge, innovations and practices” (UNCED, 1992).
The concept of sustainable development includes three equal pillars: environment, society and
economy whose fundamental basis is culture (UNESCO, 2005).
The effective participation of those who are holders of local knowledge is absolutely
necessary during all stages of policy-making for sustainable development, of course, in parallel with
the scientific and technological community (ICSU, 2002). In other words, a combination of local
knowledge with science can greatly assist the sustainable management of natural resources (Donovan
& Puri, 2004)
The use of local knowledge can help us learn how to live sustainably (Kumar, 2009).
However, formal education systems have neglected and downgrade the value of daily practices of life
of local residents – who are agents of empirical knowledge and experiential learning - replacing them
with abstract knowledge and academic ways of learning. Today, much of the local knowledge is lost
and with it valuable knowledge of sustainable lifestyles is lost too (Bates et al., 2009).
Local residents’ contribution is important during the implementation of environmental
programmes, as they are both agents of local knowledge and can be experienced partners while
dealing deal with environmental problems.
Local knowledge of the environment should therefore be incorporated in environmental
school programmes for sustainable development so the young people learn which malpractices have
147

degraded the environment and how environmental quality was maintained in the past. In this way,
local knowledge is not lost, and the quality of the environment is preserved, so that future generations
can continue using natural resources in a sustainable manner (Mosothwane, 2007).
Thus, education for sustainable development should be locally focused, as the emphasis and
priority on solving local problems has won wide international support, since it is closely connected
with teachers and students’ everyday experience. Thus it seeks to build knowledge based on personal
experience rather than hypothetical problems that distort reality (Layrargues, 2000).
The emphasis on local issues is positive, since it provides opportunities to address real
environmental problems and make teachers and students give priority to the most pressing problems
the community face so as to improve the quality of life. Focusing on the local situation, teachers can
show students the real problems, reinforcing their desire to work actively resulting from the close
interaction with the local problem they face. This does not only motivate and mobilize students but
also enables them to act effectively (Schaefer, 1992).
Nevertheless, shouldn’t this approach get fragmented, local problems should be related to the
global ones at both theoretical and practical level. At the same time, however, emphasis should be
given so that students are able to understand how complex is the interconnection of the ecological
aspects of the problem with its political, economic, social and cultural dimensions.
Methodology
The present work is a result of collaborative research that was conducted during April - May
2011. This research included fieldwork, and its basic methodological tool was a case study with the
questionnaire.. The questionnaire was distributed experimentally to 10 students (5 boys and 5 girls) to
detect any gaps or ambiguities, and to ensure the validity and reliability of the research tool (Fargas et
al., 2010).
The final questionnaire consisted of 26 main questions based on four (4) axes of the research
study. The first axis refers to general knowledge of the Environment and Sustainability, the second
refers to knowledge of and opinions on local issues, the third to “perceptions” and the fourth to
“attitudes” (Ajzen and Fishbein, 2000; Frick et al., 2004).
The second axis of the research study, which is presented in the current paper, includes six (6)
questions that try to explore high school students’ knowledge of and opinions on local issues and
Environmental Sustainability.
The total number of the students comes from the second-grade of high schools in the city of
Rhodes and they are the survey population. The sample was formed randomly and consists of 208
students: 112 girls and 96 boys.
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Description and Analysis of the Results
Two hundred and eight (208) students made up the survey sample, of whom 53.85% were
girls and 46.15% were boys. As far as the students’ participation in programmes of environmental
education is concerned, we observe that a high percentage (77.89%) of the sample gave negative
responses and only a small percentage (22.11%) admitted that they took part in the programmes.
In an effort to detect the sample’s views on the development of environmental quality at local
level, the statistics in Table 1 indicate that 52.88% of the students in secondary schools on the island
of Rhodes claimed that the environmental quality is "slowly deteriorating”, 21.15% ascertaid say that
there is “improvement” and 14.42% said that “there is no change.” The idea of “rapid deterioration” is
recorded at the rate of 4.81%, of “rapid improvement” at 1.92% and the statement “I do not know”
with 4.81% rate. These rates indicate that according to the students’ prevailing view the environment
on the island of Rhodes is slowly deteriorating.
Table 1: Frequency distribution of the students’ responses to the quality of the environment of
Rhodes.

N

%

It improves rapidly

4

1.92

It improves

44

21.15

It Remains the same

30

14.42

It deteriorates slowly

110

52.88

It deteriorates quickly

10

4.81

I do not know

10

4.81

Total

208

100.0

Environmental quality of Rhodes

Regarding the students’ knowledge of the endangered species of Rhodes, the statistics Figures
1a and 1b show 82.69% of the students considered that the deer is the first of the endangered species,
whereas 14.42% didn’t think so, responding negatively. 74.04% of the students thought that the Little
Horse of the Archangel is an endangered species, while 21.15% responded negatively. A great
percentage of the respondents (71.15%) believed that the Monk seal is among threatened species,
while 22.12% of the students claimed the opposite. Furthermore, 63.46% of the students thought that
Caretta-Caretta is an endangered species, whereas 30.77% responded negatively. Whereas 63.46% of
the students considered the Gizani fish as a threatened species, 35.58% thought that it is not
threatened. As far as bears are concerned, 50% of the sample responded with “Yes”, whereas 40.38%
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with “No.” According to students, the wolf and the fox are threatened species (43.27% and 34.62%
respectively), the same with the partridge and the ferret (28.85% and 27.88% respectively). For the
aforementioned four species, 50.96%, 65.38%, 65.38% and 73.08% of the students thought that they
were not endangered species.
The data reveal that the majority of the sample knows that the deer and the Little Horse of the
Archangel are among the endangered species of the island of Rhodes. They also know that CarettaCaretta, the monk seal and the Gizani fish are among the endangered species of the island. Yet, these
results do not represent the vast majority of students, as there is quite percentage of students who hold
the opposite view. Strangely enough, we observe quite a high percentage of the students believe that
the bear and the wolf are endangered species despite the fact that these two animals do not exist on the
island! This obviously shows a good number of students do know what animals live on the island of
Rhodes.
Figure 1a: Frequency Distribution of students’ responses showing their knowledge of the
endangered species on the island of Rhodes. Positive responses.
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Figure 1b: Frequency Distribution of students’ responses showing their knowledge of the e
endangered species on the island of Rhodes. Negative responses.

To the question: “which of the five proposed areas of Rhodes is more influenced by pollution”
- as Figure 2 shows - 42.30% of the students answered “the city of Rhodes.” The area SoroniTheologos - where there is a power plant that uses fossil fuels - is selected by 24.04% of the students.
The tourist areas Faliraki and Ialyssos were chosen by 20.20% and 3.85% respectively, an Prasonisi,
an ideal marine environment for surfing in the southern part of the island, was selected by 2.88%.
Attaviros, part of Natura, was chosen by 1.92%. 4.81% of the students claimed “I don’t know”. A
possible interpretation of these data may well be that the sample respondents had been influenced by
the general information and knowledge they had that sources of pollution are generally harbors,
tourist areas with heavy traffic and factories; thus, they seem to be biased.
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Figure 2: Frequency Distribution of the students’ responses showing pollution from polluted areas
on the island of Rhodes.

N
%

As far as the students’ knowledge of the name of the butterfly in the world famous Valley of
the Butterflies in Rhodes, the research evidence shows that the vast majority of the sample (74.04%)
admitted that they did not know it, whereas those students who knew the name (Panaxia
Quadripunctaria) were only 11.54%. The remaining percentage (14.42%), as it is shown in Figure 3,
either did not answer the question or chose one of the other four suggested answers. The analysis of
the data illustrates that only a small percentage of the sample knows what species of butterflies live in
the Valley of Butterflies in Rhodes, a fact that shows a significant lack in the students’ knowledge of
the environment where they live in.
Figure 3: Frequency Distribution of the students’ responses showing their knowledge of the species
of butterfly in the Valley of Butterflies in Rhodes.

N

%

As far as the main environmental problem in Rhodes is concerned, the data of Figure 4 shows that the
students of the research sample (33.65%) thought that the most important problem is “garbage.” The
second problem is “landscape destruction” (26.92%), whereas “traffic – vehicle emissions” got
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5.79%. The options “sea pollution” and “threatened species” were selected by the same percentage
(15.38%), while the lack of greenery and noise pollution were at low levels, that is, 1.92% and 0.96%
respectively.

Figure 4: Frequency Distribution of the students’ responses to environmental problems of Rhodes.

N

%

From the data in Table 2, concerning the frequency distribution of the students’ responses to
organizations or associations in Rhodes, active in environmental issues, it is observed that the
majority of the sample (83.65 %) had no knowledge of these organizations and only a small
percentage (12.5%) of the students claimed that they knew them. The percentage of the respondents
who gave “No answer” to the question was 3.85%. To the additional question: “if so, which do you
know?”, the students answered: “the club of my village”, “the Club of the Ascension in Rhodes,”
“volunteering,” “Red Cross” and “Greenpeace”. There was only one student who mentioned the
“Society for the Protection of the Little Horse of the Archangel”, and another said that, although he
knew it, he could not remember the name. These data lead to the conclusion that the vast majority of
the sample appears to be completely unaware of the existence of local environmental organizations or
clubs. Yet, most students who claimed they knew, they couldn’t mention any organizations engaged in
the protection of the environment.
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Table 2: Frequency distribution of the students’ responses to local organizations for environmental
protection.
Knowledge of local organizations for environmental

Ν

%

Yes

26

12.50

No

174

83.65

No answer

8

3.85

Total amount

208

100.0

protection

Concluding Remarks
Carrying out a research as to whether high school students on the island of Rhodes know
about and hold any views on local issues of Environment and Sustainability is of scientific interest,
but it should be noted that the present research is a case study, so the findings cannot be generalized;
they can rather be used scientifically and be the springboard for further research.
An analysis of the data emerging from the responses illustrates that the majority of students
believe that there is no improvement in the image of the environment of Rhodes; instead, they think
that the situation is getting worse and worse.
Overall, it is observed that their knowledge of threatened species on the island of Rhodes is
incomplete, whereas only a very small percentage of the sample knows what kind of butterfly lives in
the “Valley of the Butterflies” of Rhodes. They also state that the City of Rhodes, Faliraki, Soroni and
Theologos are the most polluted areas on Rhodes.
The research sample shows that garbage is the main environmental problem that Rhodes is
facing at the moment, and believes that the City of Rhodes is a polluted city. In order for the responses
of the sample to be assessed, it should be taken into consideration that Rhodes is generally considered
a clean city in Greece. Thus, students’ claim that the City of Rhodes is a polluted city may well have
held due the general image of the big cities presented and projected by the mass media, especially
during the strikes of the cleaning staff. As far as sea pollution is concerned, it should be noted that the
island of Rhodes is worldwide famous for clean seas and beaches. A possible explanation for students’
claim that Rhodes’ seas and beaches are polluted is based either on false information or on confusion,
which is probably due to marine accident occurred on another island of the Aegean Sea.
Finally, the vast majority of the sample appears to be completely unaware of the existence of
local environmental organizations. Even a few students who claimed that they knew, they did not
actually refer to organizations related to environmental protection. These data highlight that greater
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emphasis should be place on environmental issues, with cooperation of schools and organizations
whose environmental activities should be promoted by (local) mass media so that, on the one hand,
these voluntary organizations are encouraged and, on the other hand, those students who are involved
in these organizations can be motivated and act upon.
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Η έρευνα στο πεδίο της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας στην ελληνική
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Το πλαίσιο της έρευνας στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Η έρευνα στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
παγκοσμίως, γεγονός το οποίο επισημαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο χώρο της εκπαίδευσης
αυξάνεται σταδιακά, επίσης, το διεθνές ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές επιδράσεις που προκύπτουν,
ιδίως στη διδακτική διαδικασία, από την αξιοποίηση παραμέτρων της μη λεκτικής επικοινωνίας και
την ένταξή τους σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης. Τέτοιες
παραμέτρους αποτελούν οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις μελών ή ολόκληρου του σώματος,
το άγγιγμα και οι διαπροσωπικές προσεγγίσεις, η χρήση της φωνής κ.λπ. (Stamatis, 2011).
Στην Ελλάδα, η έρευνα σε ζητήματα μη λεκτικής επικοινωνίας άρχισε με μεγάλη
καθυστέρηση σε σχέση με χώρες του δυτικού κόσμου. Έκτοτε έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος.
Θεμελιώδες στοιχείο αυτής της έρευνας, ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης, εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις, αποτελεί η σποραδικότητα και η ασυνέχεια των ερευνητικών προσπαθειών που γίνονται
είτε από μεμονωμένους παιδαγωγούς είτε από νέους ερευνητές, οι οποίοι δημοσιεύουν τα
αποτελέσματα της εργασίας τους σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά ποικίλου περιεχομένου. Η
πορεία της έρευνας στην Ελλάδα στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση, που
αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος άρθρου, επιχειρείται να παρουσιαστεί εδώ διεξοδικά, με τη
μορφή ανασκόπησης της συναφούς βιβλιογραφίας αφενός και αφετέρου, εστιάζοντας στις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις του πεδίου και στα κυριότερα ζητήματα που το καθιστούν ένα πεδίο
έρευνας με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.
Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί πως η εισαγωγή της μη λεκτικής επικοινωνίας στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, όπως έχει συμβεί και στα πλέον αξιόλογα εκπαιδευτικά συστήματα του
εξωτερικού, οφείλεται στη σπουδαιότητα και τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνιακής
συμπεριφοράς στην εκπαίδευση. Βιβλιογραφικές αναφορές ισχυρίζονται ότι η συστηματική εισαγωγή
της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση, κατά κύριο λόγο, διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να
καταστήσει πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία του και να κάνει το μάθημά του πιο παραστατικό και
συνεπώς, πιο ελκυστικό, πιο ευχάριστο και πιο κατανοητό (Simonds & Cooper, 2011: 14).
Συμβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη θετικών παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων, ενισχύοντας τις
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λεκτικές δεξιότητες και βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και το παιδαγωγικό κλίμα μεταξύ
μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (McCroskey, Richmond & McCroskey, 2006: 143).
Στο πλαίσιο μιας ιστορικής αναδρομής παρατηρείται πως, ακόμη και στο διεθνές
εκπαιδευτικό περιβάλλον, η αρχική έρευνα σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς δεν
συνδεόταν με το πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Όμως, από τη δεκαετία του 1970 συστηματικά
έως σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά της πεδία, εστιάζοντας σε σημεία
διερεύνησης όπως η μικροδιδασκαλία, οι εκφραστικοί παράγοντες που εκδηλώνονται κατά τη
διδακτική διαδικασία, τα στοιχεία πολυπολυτισμικότητας, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι
ερμηνείες των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών. Τα
διερευνητικά αυτά σημεία, διευκρινίζονται στη συνέχεια.
Έρευνα με μικροδιδασκαλία – εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Αναφέρεται στη μελέτη τις
διδακτικής συμπεριφοράς εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του διδακτικού τους έργου, με στόχο
τη διερεύνηση και την ανάδειξη ποιοτικών στοιχείων τα οποία συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην
αποτελεσματικότητά της (Καψάλης & Βρεττός, 2002: 207). Στο πλαίσιο της μικροδιδασκαλίας, οι
εκπαιδευτικοί ασκούνται στην ανάπτυξη μη λεκτικών δεξιοτήτων, στην τεχνική των απαντήσεων ή
πώς να απευθύνονται στους μαθητές σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Ασκούνται για να γίνουν πιο
εκφραστικοί, να δείχνουν περισσότερη προσοχή και να αξιοποιούν ευκαιρίες για εκδήλωση μη
λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς, να αυξήσουν τις κινήσεις και τις εκφράσεις τους, να
χαμογελάνε και να γελάνε όταν χρειάζεται, προκειμένου να καταστούν πιο προσιτοί στους μαθητές.
Ασκούνται να εκπαιδεύσουν τους μαθητές πώς να μειώσουν τις αρνητικές μη λεκτικές
επικοινωνιακές τους συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον και αντίθετα, να καλλιεργήσουν τις
θετικές (Klinzing, 2010: 420).
Έρευνα σε εκφραστικούς παράγοντες που εκδηλώνονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Η
ανάπτυξη του Doctor Fox Studies (1976) που εστίασε στην αξιολόγηση της διδασκαλίας από
μαθητές, ανέδειξε ότι η ελκυστικότητα του εκπαιδευτικού, βρίσκεται σε συνάφεια με την
εκφραστικότητά του, χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας του γνωσιακού περιεχομένου της
διδασκαλίας. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, ότι όσο περισσότερο ο εκπαιδευτικός έλκει με την παρουσία
του και την παρουσίαση του μαθήματός του τους μαθητές τόσο περισσότερο αυτοί απολαμβάνουν το
μάθημα και το μαθαίνουν ευκολότερα, ακόμη κι αν αυτό περιέχει πολύ δύσκολες έννοιες (Merritt,
2008). Από το σημείο αυτό αρχίζει η συστηματική έρευνα θεμάτων της μη λεκτικής επικοινωνιακής
συμπεριφοράς, όπως:
(α) η αμεσότητα (immediacy) και ο ενθουσιασμός (enthusiasm) του εκπαιδευτικού
(β) επιμέρους ζητήματα της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς (thin slices research)
που σχετίζονται με συγκεκριμένα επαγγελματικά ενδιαφέροντα για την αποτύπωση απόψεων σε
συναφή θέματα. Τα ζητήματα αυτά (κινήσεις, μικροεκφράσεις, μορφασμοί, νεύματα κ.ά.),
προσεγγίστηκαν με μικρο-αναλύσεις. Ανάλογες έρευνες διεξήχθηκαν σε σχολεία όλων των βαθμίδων,
σε πανεπιστήμια κ.ά. εκπαιδευτικά ιδρύματα, διερευνώντας και καταγράφοντας απόψεις μαθητών,
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φοιτητών και εκπαιδευτικών. Αυτή η μορφή έρευνας, είναι πολύπλοκη και πολυδάπανη και εστιάζει
σε μικρό δείγμα. Είναι κυρίως μια ποιοτική έρευνα ή έρευνα μελέτης περίπτωσης. Ο ερευνητής
καλείται να παρατηρήσει πολλά σημεία ταυτόχρονα (π.χ. πρόσωπο, σώμα, φωνή, λεκτικό πλαίσιο
κ.ά.), με απόλυτη ακρίβεια, σε ελάχιστο χρόνο. Καλείται να εκτιμήσει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών
δεδομένων σε συνεχή ροή, δηλαδή να εργαστεί σε ένα ευμετάβλητο και ρευστό ερευνητικά
περιβάλλον!
(γ) η πρόβλεψη των μαθητικών αξιολογήσεων αναφορικά με τη μη λεκτικής επικοινωνιακής
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών.
Έρευνα

σε

στοιχεία

πολυπολιτισμικότητας.

Κατανοώντας

τις

πολιτισμικές

διαφορές/ιδιαιτερότητες σε επίπεδο μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς, δάσκαλοι και
μαθητές αποφεύγουν τις παρεξηγήσεις, προς όφελος της ηρεμίας και της ποιότητας του σχολικού
κλίματος. Π.χ. το ευθύ κοίταγμα στα μάτια του άλλου έχει θετική σημασία (ειλικρίνεια) στο δυτικό
πολιτισμό ενώ σε άλλους το αντίθετο (επιθετικότητα).
Έρευνα για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού επιδρούν
θετικά στις συμπεριφορές του μαθητή (μαθησιακή, κοινωνική, συνεργατική, επικοινωνιακή κ.λπ.). Οι
προσδοκίες του δασκάλου (Pygmalion effect - self-fulfilling prophecies - self-esteem) μπορούν να
εκδηλωθούν μη λεκτικά. Πολλές από αυτές έχουν διερευνηθεί διαχρονικά με κριτήριο αν λειτουργούν
ενθαρρυντικά ή αποθαρρυντικά για το μαθητή (Rosenthal & Jacobson, 1992: 98). Η έρευνα αυτής της
μορφής περιελάμβανε διαφοροποίηση της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς του
εκπαιδευτικού στον ίδιο ή σε διαφορετικούς μαθητές, σε τμήμα ή τμήματα, επικεντρώνοντας στη
διερεύνηση ανάπτυξης προσδοκιών του εκπαιδευτικού και το βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών σε
αυτές. Π.χ. διερευνήθηκε η διάρκεια της οπτικής επαφής του εκπαιδευτικού με το μαθητή αναφορικά
με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και παρατηρήθηκε πως όταν o μαθητής απαντά λάθος, ο εκπαιδευτικός
που θέλει να τον ενθαρρύνει, παρατείνει το βλέμμα του, κοιτάζοντας για μερικά δευτερόλεπτα
επιπλέον στα μάτια του μαθητή, σα να του λέει «έκανες λάθος, ξανασκέψου». Η έρευνα στο πεδίο
αυτό έχει αναπτυχθεί επαρκώς.
Έρευνα για τις ερμηνείες των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά των
μαθητών. Από την ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου (μορφασμών) του μαθητή, ο
εκπαιδευτικός διαπιστώνει συχνά τη δυνατότητα κατανόησης, το ενδιαφέρον ή τη συμμετοχή του
μαθητή στη διδακτική διαδικασία, τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνας της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση
άρχισε να κερδίζει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, πιο συστηματικά, από τη
δεκαετία του 1970. Η αργοπορία αυτή, συγκριτικά με άλλους ερευνητικούς τομείς των επιστημών της
αγωγής, οφείλεται καθαρά στις δυσκολίες μέτρησης της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς,
μολονότι είχαν προταθεί διάφορες ερευνητικές διαδικασίες (Argyle, 1988: 85). Στην έρευνα της μη
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λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς στην εκπαίδευση, τα μεθοδολογικά προβλήματα,
ξεπεράστηκαν σταδιακά με την ανάπτυξη κυρίως τριών μεθόδων (Babad, 2005: 295), οι οποίες είναι:
1. Η εκμαίευση των απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα με ερωτηματολόγιο. Στο
πλαίσιο αυτής της μεθόδου, οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν και να αξιολογήσουν τη μη
λεκτική επικοινωνιακή συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα στην τάξη.
Αυτή η διαδικασία δεν είναι πολύ αξιόπιστη, επειδή οι απόψεις για πρόσωπα διαμορφώνονται
διαχρονικά και όχι στιγμιαία.
2. Η διερεύνηση της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς με φυσική παρατήρηση μέσα
στην τάξη. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε στις αρχές του 1990. Απαιτεί τη φυσική παρουσία του
ερευνητή στην τάξη και την καταγραφή των παρατηρήσεών του σε ειδικό φύλλο.
3. Η βιντεοσκόπηση της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, κατά τη
διεξαγωγή της διδασκαλίας. Σήμερα, έχει αναπτυχθεί άριστα η τεχνική της βιντεοσκόπησης για τη
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς και η τεχνική
της βιντεοανάλυσης λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της δυνατότητας να διαχειριζόμαστε τα
δεδομένα επ’ αόριστον.
Παράλληλα, το μεθοδολογικό πρόβλημα τεκμηρίωσης των απόψεων των παρατηρητών, δηλ.
η στάθμιση της ερμηνείας των παρατηρήσεων, κάθε μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς,
αντιμετωπίστηκε διαχρονικά με τη σταδιακή κατασκευή σταθμισμένων κλιμάκων μέτρησης, οι
οποίες εστιάζουν σε σειρά αντιφατικών συμπεριφορών με κοινά αποδεκτή ερμηνεία της καθεμιάς.
Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι κλίμακες Nonverbal Immediacy Scale - Observer Report (NIS-O),
Nonverbal Immediacy Scale - Self Report (NIS-S), Nonverbal Immediacy-Short Form (SFNI) κ.ά., οι
οποίες είναι τύπου αντιθέτων (Richmond, McCroskey & Hickson, 2008: 257). Σύμφωνα με τις
κλίμακες αυτές, αν εμφανίζονται π.χ. ταυτόχρονα η α+β+γ συμπεριφορά, τότε σημαίνει πως ο
εκπαιδευτικός είναι προσιτός ενώ, αντίθετα, αν εμφανίζονται ταυτόχρονα η δ+ε+ζ συμπεριφορά, τότε
ο εκπαιδευτικός είναι απρόσιτος κ.ο.κ. Η μέθοδος αυτή αναδεικνύει μόνο τα κυριότερα
χαρακτηριστικά μιας συμπεριφοράς κι όχι τις σημαντικές μικρολεπτομέρειες που αυτή μπορεί να
κρύβει.
Παρά το γεγονός ότι σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα στην έρευνα της μη λεκτικής
επικοινωνίας έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, παραμένουν πάντα οι δυσκολίες της ακριβούς ερμηνείας των
μη λεκτικών σημάτων, παρά τις λεπτομερείς παρατηρήσεις, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να
διαπιστωθούν με απόλυτη ακρίβεια οι σκέψεις, τα συναισθήματα ή οι προθέσεις του ομιλητή, επειδή
τα δεδομένα αυτά δεν είναι –δεν μπορεί να είναι- απολύτως μετρήσιμα. Τα δεδομένα αυτά είναι
επίσης, ευμετάβλητα, υποκειμενικά και ενέχουν συχνά το στοιχείο της προσποίησης. Παρά ταύτα, τα
σημεία στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της μικροαναλυτικής μεθόδου (ανάλυση
μικροεκφράσεων) είναι κυρίως το κεφάλι και ιδίως το πρόσωπο, τα χέρια, η θέση του σώματος, η
διάθεση και η φωνή. Παράλληλα, ο ερευνητής της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς οφείλει
να λαμβάνει υπόψη τα αντιφατικά σήματα και τις αμφισημίες που δημιουργούνται από διαρροή
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επιμέρους λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν προσπάθειες
εξαπάτησης (Pease, 2006: 183).
Επιπλέον, ο ερευνητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του ότι η διερεύνηση της μη λεκτικής
επικοινωνιακής συμπεριφοράς εκπαιδευτικών έδειξε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την
περίσταση ή με τα πρόσωπα. Π.χ. παρατηρείται αλλαγή στον τόνο της φωνής του εκπαιδευτικού όταν
αυτός απευθύνεται σε «καλούς» ή «κακούς» μαθητές ή όταν διδάσκει μια νέα έννοια ή όταν κάνει
παρατηρήσεις σε μαθητές που ενοχλούν κ.λπ. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις
μικροδιαφοροποιήσεις-διακρίσεις των εκπαιδευτικών, γεγονός που επηρεάζει την άποψή τους για την
προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και συνεπώς, τη στάση τους απέναντί του και γενικότερα τη
συμπεριφορά τους στο μάθημα (Richmont & McCroskey, 2000).
Τέλος, πρόσθετη μεθοδολογική δυσκολία στη μέτρηση της μη λεκτικής επικοινωνιακής
συμπεριφοράς αναπτύσσεται όταν η έρευνα βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται
από αξιολογήσεις μαθητών για τους εκπαιδευτικούς. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς καταρτίζονται από
ενήλικους επιστήμονες, δεν είναι διατυπωμένα σε απλή γλώσσα και συνεπώς, δεν είναι απολύτως
κατανοητά στα παιδιά. Το πρόβλημα αυτό συχνά αντιμετωπίζεται με την παρακολούθηση
βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών ή στιγμιότυπων διδασκαλίας από τα παιδιά. Με τη μέθοδο αυτή τα
παιδιά δεν εμπλέκονται άμεσα στις ερευνητικές συνθήκες, παραμένοντας ουδέτεροι παρατηρητές.
Βεβαίως, αν υιοθετηθεί η επιλογή συγκεκριμένων στιγμιότυπων προς βιντεοανάλυση εγκυμονεί
πάντα ο κίνδυνος να μην περιλαμβάνονται σ’ αυτά απρεπείς συμπεριφορές εκπαιδευτικών
(φωνασκίες, επιπλήξεις κ.ά.). Στην περίπτωση των ερωτηματολογίων, οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη
τις συμπεριφορές αυτές έχοντας μια σφαιρικότερη εικόνα για τον εκπαιδευτικό, με μέτρο σύγκρισης
τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που τα ίδια είχαν.
Αποτελέσματα της έρευνας στη μη λεκτική επικοινωνία στην ελληνική εκπαίδευση
Έχοντας επισημανθεί παραπάνω τα κυριότερα πεδία στα οποία η έρευνα στη μη λεκτική
επικοινωνία στην εκπαίδευση καλείται να διεξαχθεί, καθώς και τα σημαντικότερα μεθοδολογικά
ζητήματα με τα οποία σχετίζεται, έχει ιδιαίτερη αξία η διεξοδική παρακολούθηση των ερευνητικών
προσπαθειών που σημειώθηκαν στην Ελλάδα, στο πεδίο αυτό, κυρίως κατά την εικοσαετία 19902010. Πιο συγκεκριμένα, η ανασκόπηση της συναφούς συγγραφικής και εκδοτικής δραστηριότητας
βιβλίων αναδεικνύει ότι στο πεδίο της έρευνας με μικροδιδασκαλία, το 1993 εκδόθηκε το βιβλίο του
Ιωάννη Βρεττού, καθηγητή στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τίτλο «Μη
Λεκτική Συμπεριφορά και Επικοινωνία στη σχολική τάξη – Άσκηση με μικροδιδασκαλία». Το βιβλίο
αυτό, που επανεκδόθηκε το 2003, ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την έρευνα της Μη Λεκτικής
Επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2002, εκδόθηκε από τον Ιωάννη
Βρεττό σε συνεργασία με το συνάδελφό του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αχιλλέα
Καψάλη το βιβλίο με τίτλο «Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων», το οποίο
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αναφέρεται εξολοκλήρου στη μικροδιδασκαλία ως μέθοδο άσκησης των διδακτικών δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση στη Μη Λεκτική τους Συμπεριφορά. Ανάμεσα στις εκδόσεις των
δυο προηγούμενων βιβλίων, δημοσιεύτηκε το βιβλίο της Ελένης Παπαδάκη-Μιχαηλίδη με τίτλο «Η
σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων», το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στα μυστικά της γλώσσας
του σώματος. Το βιβλίο αυτό πουλήθηκε σε χιλιάδες αντίτυπα και, καθώς ήταν καλογραμμένο από
μια ελληνίδα πανεπιστημιακό του Πανεπιστημίου Κρήτης, είχε μεγάλη απήχηση στο ενδιαφερόμενο,
αναγνωστικό κοινό.
Στο πεδίο της έρευνας σε εκφραστικούς παράγοντες που εκδηλώνονται κατά τη διδακτική
διαδικασία εργάστηκαν, επί σειρά ετών, οι καθηγητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναστάσιος Κοντάκος και Νικήτας Πολεμικός. Η προσπάθειά τους για
ανάδειξη του θέματος της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οδήγησε
το 2000 στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Η μη λεκτική επικοινωνία στο νηπιαγωγείο» και το 2002,
σε έναν συλλογικό τόμο του οποίου είχαν την επιστημονική επιμέλεια, με τίτλο «Μη λεκτική
επικοινωνία - Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις». Με τα βιβλία αυτά, που έκαναν
σημαντικές πωλήσεις, αναδείχθηκε συστηματικά το θέμα της μη λεκτικής επικοινωνίας στην
εκπαίδευση. Στη συνέχεια αυτής της αξιόλογης προσπάθειας, το 2005, με την επιστημονική
καθοδήγηση του καθηγητή Α. Κοντάκου δημοσιεύτηκε το βιβλίο του γράφοντος, με τίτλο
«Παιδαγωγική μη λεκτική επικοινωνία», το οποίο επιχειρεί να παράσχει γνώσεις στους φοιτητές
αναφορικά με τις θεωρίες επικοινωνίας και ζητήματα μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των μη λεκτικών τους δεξιοτήτων κατά τη διδακτική
πράξη. Το βιβλίο αυτό, με αρκετές βελτιώσεις και προσθήκες βρίσκεται σήμερα στην τρίτη του
έκδοση.
Στο πεδίο της έρευνας στις «πολυπολιτισμικές διαστάσεις» της μη λεκτικής επικοινωνίας, το
ελληνικό Υπουργείο Παιδείας προέβη το 2003 στην έκδοση του βιβλίου της Ευαγγελίας Κούρτη,
καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τίτλο «Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο». Το βιβλίο
αυτό αποτέλεσε εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης Ελλήνων μουσουλμανοπαίδων.
Αναφορικά με το πεδίο της έρευνας σε ποικίλους παράγοντες της μη λεκτικής επικοινωνίας, το
2006 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο στο πανεπιστήμιο της Κρήτης με θέμα «το σκεπτόμενο
σώμα». Τα περισσότερα κείμενα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αυτό, αναφέρονταν σε έρευνες
ποικίλου περιεχομένου γύρω από θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας ουσιαστικά και δημοσιεύτηκαν
υπό την επιστημονική επιμέλεια του Μάριου Πουρκού, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε
έναν τόμο 720 σελίδων.
Γενική αποτίμηση αναφορικά με την έρευνα στη μη λεκτική επικοινωνία στην Ελλάδα
Αν η δεκαετία του 1990 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η δεκαετία εισαγωγής της μη
λεκτικής επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση, τότε η δεκαετία του 2000 θα μπορούσε να
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χαρακτηριστεί, ανεπιφύλακτα, ως η δεκαετία που άνθισε η μη λεκτική επικοινωνία στην Ελλάδα και
όχι μόνο στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πράγματι, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισε να
αναπτύσσεται σταδιακά η παραγωγή ελληνόγλωσσων κειμένων με θέμα τη μη λεκτική επικοινωνία
στην εκπαίδευση, παράλληλα με άλλους επιστημονικούς τομείς. Τα κείμενα αυτά παρουσιάστηκαν σε
συνέδρια και δημοσιεύτηκαν σε πρακτικά, προκαλώντας το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το
πρωτότυπο, τότε, θέμα της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η δεκαετία του 2000, όμως, ήταν αυτή που
χαρακτηρίζεται από πλήθος ερευνών στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση και
πλήθος δημοσιεύσεων με τη μορφή άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά
συνεδρίων. Η πορεία έρευνας, συγγραφής και δημοσίευσης κειμένων σχετικών με τη μη λεκτική
επικοινωνία ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αυξητική πορεία της έκδοσης βιβλίων για το ίδιο
θέμα, με τη διαφορά ότι υπάρχει σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή, όπως είναι φυσικό. Στο πλαίσιο
αυτής της παραγωγής, δραστηριοποιούνται κυρίως οι καθηγητές πανεπιστημίων, τα ονόματα των
οποίων αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς και τα μέλη των ερευνητικών τους ομάδων, τα οποία
δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Ωστόσο, η αναζήτηση
στο εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών της Ελλάδας έδειξε ότι μόλις 4 διδακτορικές διατριβές
έχουν εκπονηθεί στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι
εκπονήθηκαν πολύ περισσότερες σε άλλα πεδία της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό θα
μπορούσε να ερμηνευθεί, κατά κύριο λόγο, ως ένδειξη περιορισμένου ενδιαφέροντος για έρευνα σε
ένα μεθοδολογικά πολύπλοκο, επιστημονικό πεδίο και αρκετά επίπονο, ελλείψει επάρκειας ελλήνων
ειδικών να εποπτεύσουν διατριβές σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση.
Μολονότι το ερευνητικό ενδιαφέρον σε ένα επιστημονικό πεδίο αντανακλάται επισήμως από
την εκπόνηση και την επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών, τα
ελληνικά δεδομένα στην έρευνα της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση, σε επίπεδο
μεταπτυχιακών σπουδών, είναι εμφανώς απογοητευτικά. Ωστόσο, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική
στο επίπεδο υλοποίησης μικρής κλίμακας ερευνών σε ανάλογα θέματα, δεδομένου ότι υπάρχει
ικανοποιητικός αριθμός ανακοινώσεων σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια. Καθώς το θέμα τυγχάνει
στενής παρακολούθησης από τον γράφοντα, λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος, διαπιστώνεται ότι
ορισμένες από τις έρευνες στη μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση που παρουσιάζονται κατά
καιρούς είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, κυρίως όταν τίθενται σε συγκριτικό επίπεδο με συναφείς
έρευνες σε διαφορετικά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός
ότι η δυνατότητα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά από Έλληνες ερευνητές είναι σημαντικά
περιορισμένη για πολλούς λόγους, πέραν των γλωσσικών ή των οικονομικών δυσκολιών. Ωστόσο,
είναι αξιοσημείωτη η προοδευτικά αυξανόμενη δημοσίευση ορισμένων αξιόλογων ερευνών σε
θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση σε διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
(Stamatis & Kontakos, 2008).
Εν κατακλείδι, η έρευνα στο πεδίο της μη λεκτικής επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση
βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Έχοντας αρχίσει ουσιαστικά, μόλις τα τελευταία χρόνια.
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Αναμφίβολα, η ισχνή έρευνα σε αυτό το πεδίο χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση καθώς αναγνωρίζεται
διεθνώς η ιδιαιτερότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας, ως παιδαγωγική στρατηγική βελτίωσης της
διδακτικής αποτελεσματικότητας των δασκάλων και της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών. Η
προσπάθεια αφύπνισης του ενδιαφέροντος του ελληνικού υπουργείου παιδείας στο θέμα της
εισαγωγής της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση, που γίνεται εδώ και χρόνια από μια μικρή
ομάδα ερευνητών στη χώρα μας, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες διαχρονικά, φαίνεται να έχει
μικρό αλλά θετικό αποτέλεσμα. Ήδη τα σύγχρονα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία οδηγιών προς τους
εκπαιδευτικούς περιλαμβάνουν ζητήματα καλλιέργειας δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας.
Ευελπιστούμε η οικονομική κρίση να μην ανακόψει την προσπάθεια των ελάχιστων ανθρώπων που
εργάζονται στην Ελλάδα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Όσοι ερευνούν θέματα της μη λεκτική
επικοινωνίας στην εκπαίδευση επιζητούν, σταθερά και παράλληλα, διεθνείς συνεργασίες στο πεδίο
αυτό.
Συνεπώς, το μέλλον της εισαγωγής της μη λεκτικής επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση
θα μπορούσε να καταστεί ευοίωνο με την πραγματοποίηση περισσότερων και πιο εξειδικευμένων
ερευνών με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας στις προσπάθειες επίτευξης παιδαγωγικού
κλίματος στην τάξη τους, στις παιδαγωγικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό
περιβάλλον, στις τεχνικές βελτίωσης της διδακτικής αποτελεσματικότητας, στην ανάπτυξη και
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων κ.ά. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση
προγραμμάτων βελτίωσης της μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, με
συστηματική διδασκαλία σε επίπεδο βασικών σπουδών, με μεταπτυχιακές σπουδές, επιμόρφωση και
διά βίου εκπαίδευση, μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη εισαγωγής και ανάπτυξης της μη
λεκτικής επικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, προς όφελος του συνόλου της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών και των μαθητών που μετέχουν σε αυτήν και
ευρύτερα, κάθε μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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The framework of research in the field of non-verbal communication in education
Research in the field of non-verbal communication becomes more and more interesting
worldwide and is indicated by the literature. In the field of education the international interest is also
increasing gradually in the pedagogical effects, especially in the teaching process by utilizing aspects
of non-verbal communication and their integration into a modern and effective teaching and learning
strategy. Such parameters are the facial expressions, body language, touching and interpersonal
approaches, the use of voice etc. (Stamatis, 2011).
In Greece, research on issues of non-verbal communication was delayed compared to western
countries. Since then there has been little progress. A fundamental element of this research,
particularly in education, with very few exceptions, is the sparseness and the discontinuity of research
efforts made either by individual teachers or by young researchers who publish the results of their
work in journals and conference proceedings with diverse content. The progress of research in Greece
in the field of non-verbal communication in education which is the subject of this paper is attempting
to be presented in detail here in the form of relevant literature review on the one hand and on the other
focusing on the methodological approaches of the field and the main issues that makes it a research
field with many peculiarities and difficulties.
Initially, it should be noted that the introduction of non-verbal communication in the Greek
educational system, as has happened in the most remarkable educational systems abroad, belongs to
the significance and importance of non-verbal communication behavior in education. References
argue that the systematic introduction of non-verbal communication in education, primarily facilitates
the teacher to make more effective teaching and make the lesson more vivid and therefore more
attractive, more pleasant and easier to be understood (Simonds & Cooper, 2011: 14). It also
contributes to the development of positive interactions in the classroom, to the enhancing of verbal
skills and improving interpersonal relations and educational climate between students and between
teachers and students (McCroskey, Richmond & McCroskey, 2006: 143).
In the framework of a historical review it is observed that, even in international educational
environment, the initial research on issues of non-verbal behavior was not related to the field of
Educational Science. However, systematically from 1970 to present, is one of the most important
fields of research, focusing on points such as research on microteaching, research on the expressive
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factors that occur during the teaching process, on elements of multiculturalism, on expectations of
teachers; and on the interpretations of teachers regarding the non-verbal behavior of students. All
these points of research are clarified below.
Research on microteaching - teachers training. Refers to the study of teacher's behavior
during the implementation of the teaching project aiming to examine and highlight qualitative
elements that contribute positively or negatively (Vrettos & Kapsalis, 2002: 207). Within the
framework of microteaching, teachers exercised in the development of their non-verbal skills, in the
technique of answer or how to speak to the pupils under specific circumstances. They have been
trained to become more expressive, to show more attention and exploit opportunities for expression of
non-verbal communicative behavior, to increase their movements and expressions, to smile and laugh
when necessary and to make them more accessible to students. They are exercised to train students
how to reduce the negative non-verbal communicative behaviors at school and on the contrary to
cultivate the positive one (Klinzing, 2010: 420).
Research in expressive factors that occur during the teaching process. The development of
the Doctor Fox Studies (1976) that focused on the evaluation of teaching by students, revealed that the
attractiveness of the teacher is in connection with expressiveness and without detriment to the quality
of the cognitive content of teaching. It was observed that the more the teacher attracts the students'
attention with his physical appearance and presentation of the lesson the more they enjoy the lesson
and learn it easily, even if it contains a lot of difficult concepts (Merritt, 2008). From this point begins
the systematic study of issues of non-verbal communicative behavior, such as:
(a) the teacher's immediacy (immediacy) and enthusiasm (enthusiasm)
(b) individual aspects of non-verbal communication (thin slices research) related to specific
career interests for expressing opinions on relevant issues. These issues (movement, microexpressions, grimacing, nodding, etc.), are reached by micro-analysis. Similar surveys were conducted
in schools of all levels, universities and other educational institutions, exploring and documenting
views of pupils, students and teachers. This form of research is complex and costly and makes focus
on a small sample. It is mainly a qualitative research or a case study. The researcher observes many
points simultaneously (eg, face, body, voice, verbal context, etc.), with absolute precision in the nick
of time. He/She is asked to assess a wide range of research data, i.e. to work in a volatile and fluid
research environment!
(c) the provision of student evaluations regarding the non-verbal communicative behavior of
teachers.
Research on elements of multiculturalism. Understanding cultural differences / specificities at
non-verbal communicative behavior, teachers and students avoid misunderstandings, in favor of
tranquility and quality of school climate. For instance, looking straight in the eyes of the other has a
positive meaning in Western culture due to the fact that it means honesty actually. In other cultures
has the opposite meaning because it could means aggression.
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Research on teachers' expectations. The expectations of teachers have a positive effect on
student behaviors (learning, social, collaborative, communicative behavior, etc.). The expectations of
teacher (see Pygmalion effect, self-fulfilling prophecies or self-esteem) may be expressed nonverbally. Many of these have been investigated during the time to examine whether encouraging or
discouraging students (Rosenthal & Jacobson, 1992: 98). The research of this type includes
diversification of non-verbal communicative behavior of teachers in the same or different students, in
part or parts, focusing on exploring the educational expectations of development and degree of
responsiveness to these students. For example, the duration of visual contact between teachers and
students related to their academic performance was investigated. It was also observed that when the
student answers incorrectly, the teacher attempting to encourage him, extends his gaze, looking a few
extra seconds in the eyes of the student. It is like saying "you are wrong, think again." Research in this
field has been sufficiently developed.
Research on teacher interpretations regarding the non-verbal behavior of students. From the
interpretation of facial expressions (grimacing) of the student, the teacher often finds out the
capability of understanding, the interest or participation of the student in teaching process, that
specific moment.
Methodological issues in research of non-verbal communication in education
As mentioned above, research on non-verbal communication in education began to gain the
attention of the international scientific community, more systematically, from the 1970's. The slow
progress compared to other areas of research on the sciences of education happened purely due to the
difficulties of measuring non-verbal communicative behavior, although several research procedures
had been proposed (Argyle, 1988: 85). In the research of non-verbal communicative behavior in
education, methodological problems gradually were overcome mainly due to development of three
methods (Babad, 2005: 295), which are:
1. Eliciting the views of participants in the research questionnaire. Under this method,
students are asked to describe and evaluate non-verbal communicative behavior of the teacher, as
manifested in the classroom. This process is not very reliable because the views of individuals have
been shaped over time and not instantaneously.
2. The exploration of non-verbal communicative behavior with physical observation in the
classroom. This method was developed in early 1990 and it requires physical presence of the
researchers in the classroom and the record of their observations in a special worksheet.
3. The video-typing of non-verbal communicative behavior in the classroom, during the
instruction. Today, the technique of video-typing for the collection of research data of non-verbal
communication and behavior has been highly developed and also, the technique of video-analysis due
to the evolution of technology and one's possibility to manage the data indefinitely.
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Furthermore, the methodological problem of documentation of the views of observers, i.e. the
weighted scale for the interpretation of observations, each non-verbal communicative behavior was
confronted with the gradual construction of the standardized measurement scales over time, which
focuses on a series of contradictory behaviors with commonly accepted interpretation of each. A
relative example consists of the scales of Non-verbal Immediacy Scale - Observer Report (NIS-O),
Non-verbal Immediacy Scale - Self Report (NIS-S), Non-verbal Immediacy-Short Form (SFNI) etc.,
which were based on contradictory behaviors (Richmond, McCroskey & Hickson, 2008: 257).
According to these scales, if a b c behaviors simultaneously appear, it means that the teacher is
approachable and, on the contrary, if d e f behaviors appear, then the teacher is unreachable. This
method highlights only the main features of a behavior and not the important details that it could hide.
Although significant methodological problems in research of non-verbal communication have
been addressed, the difficulties of accurate interpretation of non-verbal signals are always remaining,
despite extensive observations, since it is extremely difficult to ascertain exactly the thoughts, feelings
or intentions of the speaker, because these data are not -not even could be- completely measurable.
These data are also volatile, subjective and often involve elements of pretense. However, the points
where the micro-analytic method focuses (analysis of micro-expressions) are mainly the head and
especially the face, hands, body position, the mood and voice. Furthermore, the researcher of nonverbal communicative behavior must take into account the contradictory signals and ambiguities
created by leakage individual verbal and non-verbal signals to resolve any deceiving attempts (Pease,
2006: 183).
Furthermore, the researcher must take into account that investigation of non-verbal
communicative behavior of teachers showed a difference depending on the situation or person. For
example, a change in the tone of teachers voices was observed when they were addressed to 'good' or
'bad' students or when they were teaching a new concept or when they were making comments to
students who disturb the class etc.. Students understand all these micro-differentiations or
discriminations of educators, which affects their view of the personality of the teacher and therefore,
their attitude and general behavior in class (Richmont & McCroskey, 2000).
Finally, additional methodological difficulty in measuring non-verbal communicative
behavior develops when the survey is based on research data collected from student evaluations for
the teachers. The difficulty is that questionnairies of the evaluation of non-verbal communicative
behavior, which are made of adults, aren't couched in simple language and therefore they are not
entirely comprehensible to children. This problem is often dealt with monitoring videotaped teachings
or snapshots from teaching children. With this method, children are not directly involved in research
settings, remaining neutral observers. Certainly, if adopted, the choice of specific instances in videoanalysis there always exists the risk of not including in these films teachers' misbehavior such as
remarks, reprimands, etc.. In the case of questionnaires, students evaluate these behaviors having a
broader picture of the teachers, comparing them to benchmark attitudes of their teachers.
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Results of research on non-verbal communication in Greek education
Having noted above the main areas in which research on non-verbal communication in
education is invited to take place, and also some important methodological issues, related to that, is a
particularly valuable in-depth monitoring of research efforts that occurred in Greece in this area,
especially during the 1990-2010. More specifically, the literature review of relevant published books
brings out that in the field of micro-teaching research, in 1993 the book of John Vrettos, a professor
of the Faculty of Education in University of Athens, entitled "Non-verbal Behavior and
Communication in the classroom- Practice with micro-teaching" was published in Greece. This book
actually opened the way for the research in non-verbal communication in Greek education. A few
years later, in 2002 edited by John Vrettos in collaboration with Achilles Kapsalis professor at the
University of Thessaloniki a book entitled "Micro-teaching and practice of teaching skills". This book
refers entirely to micro-teaching as a method of improving the instructional skills of teachers giving
attention to non-verbal behavior. Essentially, this book is based on the development of Doctor Fox
Studies project (1970-1990) that focused on the evaluation of teaching by students and deals with
aspects of systematic research on topics of non-verbal communication in teaching, such as the
immediacy and enthusiasm of the teacher, the provision of student's evaluations regarding the
development of non-verbal communication of teachers in the classroom and the individual issues of
non-verbal communication (thin slices research), such as body movements and postures, facial microexpressions, grimacing, nodding, and other signs of body language. In 2003, the first book of Vrettos
was republished with a similar title. Between the two previous editions of books, the book by Helen
Papadakis-Michaelides was published, titled "the silent language of emotions", in which was
described in details all body language secrets. The writer tried, very successfully indeed, a disclosure
of the signs of body language for both animal and human beings. This book sold thousands of copies
since it was well written by a Greek professor, of University of Crete and had a great impact on
readers.
In the field of research in expressive behaviors that take place during the teaching process,
for several years Anastasios Kodakos and Niketas Polemikos, both professors of the Faculty of
Humanities sited in University of the Aegean, worked on this field of research. Their attempt was to
highlight the issue of non-verbal communication especially in early childhood education. In 2000,
their attempt led to publication of a book entitled "Non-verbal communication in kindergarten" and in
2002 led to a special volume under their edit entitled "Non-verbal Communication - Current
theoretical and research approaches". With these books the issue of non-verbal communication in
education in Greece became famous. The books had a significant amount of sales. Later in 2005, this
remarkable effort under scientific guidance of professor Kontakos a book titled "Pedagogical nonverbal communication" was published by Dr. Panagiotis J. Stamatis. The book aims to provide
students with knowledge on communication theories field and issues of non-verbal communication in
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the educational process. The ultimate aim is the improvement of non-verbal skills of teachers in the
classroom. This book, with several changes and additions is now in its third edition.
In the field of research in multicultural dimensions of non-verbal communication the
Ministry of Education approved and funded in 2003 a new edition. Another book written by
Evangelia Kourtis professor at the University of Crete, entitled "Non-verbal communication in the
school" was used as educational material for teacher training in education program for Greek Muslim
children. In the field of research on various issues of non-verbal communication, in 2006 at the
University of Crete an international conference on "the thinking body" was held. Most of the texts
presented at this conference came from research on various issues of non-verbal communication. The
conference proceedings were published in 2008 in a volume of 720 pages, under the scientific
supervision of Marios Pourkos who is professor at the University of Crete.
A general assessment regarding research in non-verbal communication in Greece
If the decade of 1990 could be characterized as the decade of introduction of non-verbal
communication in Greek education, then the decade of 2000 could be undoubtedly described as the
decade of the flowering of non-verbal communication in Greece and even beyond the scope of
education.
Indeed, once in late 1990 began to be developed gradually the production of Greek-language
texts on non-verbal communication in education, along with other scientific fields. Those texts were
presented at conferences and were published in conference proceedings, attracting the attention of
readers to the prototype, for those days, issue of non-verbal communication. However, the decade of
2000, was characterized by numerous of researches in the field of non-verbal communication in
education and numerous publications of articles in Greek and international journals and conference
proceedings. Between the lines, the course of research, writing and publishing texts on non-verbal
communication the upward course follows like the book publishing on the same subject, except that
exists a significantly higher production.
Mainly, in the framework of this production university professors were involved, whose
names have been mentioned above, and members of their research groups, which were active in
preparing doctoral theses. However, searching the Greek national archive of dissertations showed that
only four doctoral theses have been developed in the field of non-verbal communication in this
period, although much more were elaborated in other fields of educational communication. This could
be interpreted primarily as a sign of limited interest for research in a methodologically complex field
of science and quite painful, in the absence of specific Greek proficiency to supervise dissertations on
non-verbal communication in education.
Although interest of research in a scientific field is reflected formally by elaboration and
successful completion of doctoral and postdoctoral studies, the Greek data in research of non-verbal
communication in education at postgraduate level, is clearly disappointing. However, the picture is
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quite different in the extent to which small-scale surveys in similar matters were elaborated, given that
a sufficient number of presentations in national or international conferences exist. While this issue is
under close monitoring by the author due to scientific interest, it appears that some of the research in
non-verbal communication in education presented at times are quite interesting, especially when
placing them in comparative levels with similar surveys in different cultural and educational
environments. It is quite regrettable that the possibility of publication in international journals by
Greek researchers are significantly limited for many reasons, beyond linguistic or economic
difficulties. However, the progressive increase of publications in some research projects on nonverbal communication in education in international print and electronic journals is remarkable
(Stamatis & Kontakos, 2008).
In conclusion, the research on non-verbal communication in the Greek education is still at an
early stage having started basically in recent years. Undoubtedly, poor research in this field needs
great reinforcement because the specificity of non-verbal communication as a pedagogical strategy
which improves the effectiveness of teachers and the learning capacity of students is recognized
internationally. The effort of waking up the interest of the Greek Ministry of Education on the issue of
import of non-verbal communication in education, which is made years ago by a small group of
researchers in our country, facing many difficulties over time, seems to have a small but positive
effect. Already, in modern textbooks and manuals for teachers are included issues for the
development of non-verbal communication skills. Let's hope that the economic crisis will not hinder
the efforts of a few people who are working in Greece in this scientific field. Those who investigate
issues of non-verbal communication in education are always seeking for international collaborations
in this field.
Therefore, the future of introduction of non-verbal communication in the Greek education
could become promising by making more and more specialized research focusing on teachers' efforts
to achieve educational changes in their classroom climate, research on pedagogical interactions that
occur at school environment, research on techniques for the improvement of teaching effectiveness,
research on development and improvement of interpersonal relationships, etc. Design, development
and implementation of programs for improving non-verbal communicative behavior of teachers, with
systematic teaching at undergraduate level, with postgraduate studies, training and lifelong learning
can be a driving force for introduction and development of non-verbal communication in the Greek
educational environment for the benefit of the entire educational process and also for teachers and
students involved in it and furthermore for each member of the educational community.
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1. Εισαγωγή
Η προσέγγιση των πολιτιστικών εκφάνσεων μιας κοινωνίας, η διαχείριση του πολιτισμού της,
η ανάδειξη και ερμηνεία των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του, η αξιοποίησή του για τη διαμόρφωση
συλλογικής συνείδησης, η συμβολή του στην κοινωνική ανάπτυξη και στην άμβλυνση της διαφοράς
αντιλήψεων μεταξύ κοινωνιών και κοινωνικών στρωμάτων, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και
της συλλογικής μνήμης, οι δυνατότητες συνέργειας του πολιτισμού στην άσκηση θεμάτων πολιτικής
πέραν της πολιτιστικής, προβάλλουν ως καθοριστικό στοιχείο την εκπαίδευση (Κατσακιώρη,
Φλογαΐτη & Παπαδημητρίου, 2008). Η άρρηκτη σχέση ανάμεσα στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση
καθιστά επιτακτική και αυτονόητη την ανάγκη να αναζητούμε διαρκώς εναλλακτικούς τρόπους
διδασκαλίας μέσω των οποίων ο Πολιτισμός, στις διάφορες εκδοχές του, θα μπορέσει να προσεγγίσει
ολοένα και μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού άλλωστε δεν εξαντλείται
μόνο στη μετάδοση της γνώσης. Μεταξύ άλλων, ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει κίνητρα στο
πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης και της βιωματικής πρόσκτησης της γνώσης και να εμπνέει
πολιτισμικές αξίες, ιδιαίτερα στη χώρα μας, μια χώρα με πλούσια πολιτισμική παράδοση. Ο
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σημερινός μαθητής, πολίτης του αύριο, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθεί ώστε να συμβάλλει στη
διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλότητας, στην ανάδειξη του πολιτισμού και στη συνέχιση των
πολιτισμικών αξιών (Δημητρίου, 2005).
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιοποίηση της σύνθεσης των αρχών των εναλλακτικών,
διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές Δημοτικών
Σχολείων, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων θα
επιτρέψει στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, να συμβιώνουν ομαλά και να
συνεργάζονται παραγωγικά με τους άλλους, να συνδιαμορφώνουν σχέδια στην προοπτική της
αειφόρου ανάπτυξης. Η ουσία της

δημοκρατίας είναι η διαβούλευση στον προσδιορισμό των

προβληματικών καταστάσεων. Η ικανότητα του ατόμου να αναδομεί συνεχώς τις στάσεις του
απέναντι στις αξίες και η ικανότητά του να δημιουργεί συμβατά συστήματα αξιών, είναι και οι δυο
ουσιαστικές για μια ώριμη εξέλιξη (Joyce, Weil & Calhoun, 2009).
Ως ερευνητική στρατηγική αξιοποιείται η έρευνα δράσης και ως μέσα συλλογής των
δεδομένων το ερωτηματολόγιο, η ημιδομημένη συνέντευξη και η παρατήρηση. Κεντρικό σημείο της
ερευνητικής προβληματικής αποτελεί η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία έχει χαρακτηρισθεί
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και προστατεύεται από την UNESCO. Η συνεχής
διατήρηση και προστασία των ζωντανών πολιτιστικών στοιχείων στους τόπους με κληρονομιά,
δηλαδή των μνημείων τους, της φυσικής και οικολογικής τους ακεραιότητας και του περιβαλλοντικού
τους πλαισίου, θα πρέπει πάντα να αποτελεί το γνώμονα της κοινωνικής - εκπαιδευτικής μας
στρατηγικής.
Η μελέτη αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων σε μαθητές
Δημοτικού Σχολείου για την πολιτιστική κληρονομιά. Η έρευνα πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση της έρευνας, γίνεται προ-έλεγχος των γνώσεων – στάσεων του ερευνητικού
δείγματος σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο
της έρευνας δράσης, υλοποιούνται διδακτικά σενάρια – μαθητικές δραστηριότητες με βάση τις κύριες
μεθοδολογικές αρχές των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων για την καλλιέργεια στάσεων των
μαθητών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην τρίτη φάση, θα υλοποιηθεί μεταέλεγχος των γνώσεων – στάσεων των μαθητών με βάση τα αρχικά εργαλεία συλλογής δεδομένων.
Στο τέλος θα ακολουθήσει ομαδοποίηση των απαντήσεων των μαθητών, σύγκριση των δύο
μετρήσεων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επενέργειας της διδακτικής μας παρέμβασης.
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2. Θεωρητική προσέγγιση
2.1. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στην παραδοσιακή τάξη
H διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος εξαρτάται πρωτίστως από την ατομική και
συλλογική παρέμβαση των μελών της κοινότητας, της οποίας η μορφή και η αποτελεσματικότητα
προκαθορίζονται σημαντικά από τις πολυδιάστατες λειτουργίες της εκπαίδευσης. H εκπαίδευση ως
ιδεολογικός μηχανισμός μεταβιβάζει πρότυπα, κανόνες και αξίες που ενισχύουν την ιστορική
αυτογνωσία των μελών της κοινότητας και καλλιεργούν την ευαισθησία απέναντι σε συνδεδεμένα
ζητήματα με τη συντήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας (Σιάνου-Κυργίου, 2001).
Στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Διδακτικής, η διδασκαλία είναι μια μεθοδική και οργανωτική
διαδικασία που εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δε συνδέονται μόνο με το περιεχόμενο
αλλά και με τον ίδιο το μαθητή, να δραστηριοποιηθεί για να αναπτυχθεί σφαιρικά και να κατανοήσει
το στόχο για να φτάσει σε αυτόν. Η Εναλλακτική Διδακτική επιχειρεί να γεφυρώσει τη Διδακτική του
Αντικειμένου (άμεση διδασκαλία) με μορφές άμεσης καθοδήγησης και τη Διδακτική του Ενεργού
Υποκειμένου (έμμεση διδασκαλία) με μορφές έμμεσης καθοδήγησης και σταδιακής αυτονόμησης του
μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία με συνεργατικές διαδικασίες (Κοσσυβάκη, 2006).
Τα μοντέλα διδασκαλίας αποτελούν γενικές, προσανατολιστικές προτάσεις για την οργάνωση
της μεθοδικής δράσης, είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση
της διδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2006). Για την ταξινόμηση των μοντέλων διδασκαλίας λαμβάνονται
υπόψη ποικίλα κριτήρια, όπως η διδακτική διαδικασία που ακολουθείται, η σταθερότητά τους και το
είδος των δεξιοτήτων που επιδιώκουν να αναπτύξουν στους μαθητές. Με βάση τη διδακτική
διαδικασία, τα μοντέλα διδασκαλίας διακρίνονται σε μαθητοκεντρικά, σε δασκαλοκεντρικά και σε
μοντέλα αλληλεπίδρασης διδάσκοντος και διδασκομένων. Με βάση τη σταθερότητά τους, τα μοντέλα
ταξινομούνται σε σταθερά και ασταθή (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Σύμφωνα με το είδος των
δεξιοτήτων που επιδιώκουν να αναπτύξουν, το οποίο θεωρείται και το πιο έγκυρο, τα μοντέλα
ταξινομούνται στις εξής τέσσερις ομάδες (Joyce, Weil & Calhoun, 2009):


Μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών: Τα μοντέλα σχετίζονται με την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που αφορούν την απομνημόνευση, την οργάνωση – ανάλυση πληροφοριών, τον
έλεγχο υποθέσεων, τη διαμόρφωση εννοιών και τη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης.



Μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων: Τα μοντέλα αυτά σχετίζονται με την ανάπτυξη
στα διδασκόμενα άτομα δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν ενεργά στην
κοινωνική ζωή, να συμβιώνουν ομαλά και να συνεργάζονται με τους άλλους. Ζητήματα που
εντάσσονται στο πεδίο αναφοράς των μοντέλων αυτών είναι η μελέτη αξιών, η κατανόηση
των κοινωνικών προβλημάτων, η επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων.



Μοντέλα ανάπτυξης προσωπικών χαρακτηριστικών: Η ομάδα των προσωπικών μοντέλων
αναφέρεται στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών, όπως η αυτοαντίληψη, η αυτοπραγμάτωση, η
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αποσαφήνιση των προσωπικών επιδιώξεων και ο έλεγχος των συναισθημάτων και των
σκέψεων του προσώπου.


Μοντέλα συστημάτων συμπεριφοράς: Τα μοντέλα αυτά στηρίζονται στη θεωρία της Σχολής
της Συμπεριφοράς και χαρακτηρίζονται από τον καθορισμό σαφών στόχων, κυρίως
γνωστικού περιεχομένου καθώς και από τη συστηματικότητα με την οποία επιδιώκεται η
επίτευξή τους.
Στην παρούσα μελέτη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών

δεξιοτήτων, δεδομένου ότι αποτελεί επιδίωξη των ερευνητών, οι σημερινοί μαθητές να εξελιχθούν σε
αυριανούς αυτόνομους και κριτικά σκεπτόμενους, δημοκρατικούς πολίτες, με θετικές στάσεις για τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κοινωνικά μοντέλα διδασκαλίας δίνουν έμφαση στην
ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα των μαθητών, στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν την
κοινωνική συμπεριφορά και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να
προαγάγει την ακαδημαϊκή μάθηση. Σχεδόν όλοι οι επινοητές κοινωνικών μοντέλων πιστεύουν ότι
ένας από τους κεντρικούς ρόλους της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει τους πολίτες να
εκδηλώσουν μια ολοκληρωμένη, δημοκρατική συμπεριφορά, τόσο για την προαγωγή της προσωπικής
και κοινωνικής ζωής όσο και για την εξασφάλιση μιας παραγωγικής, δημοκρατικής, κοινωνικής
τάξης (Joyce, Weil & Calhoun, 2009).
Το έργο των σύγχρονων σχεδιαστών κοινωνικών μοντέλων ξεκινά με τις διαδικασίες
ανάπτυξης συνεργασιών στη μάθηση και συνεχίζει με τις σύγχρονες εκδοχές του κλασσικού
μοντέλου ομαδικής έρευνας. Παράλληλα, εστιάζεται στις αξίες και στην επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων. Η κοινωνική έρευνα και το παιχνίδι ρόλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μαθητές
κάθε ηλικίας. Αντίθετα, το μοντέλο νομολογικής έρευνας δίνει έμφαση στις κοινωνικές πολιτικές και
στα κοινωνικά ζητήματα για μεγαλύτερους μαθητές (Joyce, Weil & Calhoun, 2009). Υπό αυτή τη
θεώρηση, επίκεντρο της παρούσας μελέτης αποτελούν τα μοντέλα της συνεργατικής μάθησης, της
κοινωνικής διερεύνησης και της υπόδυσης ρόλων, δεδομένου ότι τα κοινωνικά αυτά μοντέλα
ενδείκνυνται για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Έμφαση δίνεται στη Μουσειοπαιδαγωγική, η
οποία αναπτύσσει ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογών των μοντέλων ανάπτυξης κοινωνικών
δεξιοτήτων.

2.1.1. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Η συνεργατική (ομαδοσυνεργατική ή ομαδοκεντρική) μάθηση έχει ως πηγή έμπνευσης το
έργο των παιδαγωγών του κινήματος της Νέας Αγωγής Dewey και Lewin, οι οποίοι θεωρούνται
βασικοί θεωρητικοί στη συνεργατική μάθηση (Σταμάτης κ.ά., 2010).

Η ομαδοσυνεργατική

διδασκαλία συνδέεται με την κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση του Vygotsky, η οποία έδωσε
έμφαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση. Το έργο
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του Vygotsky δίνει έμφαση στη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς οι μαθητές
συμμετέχουν σε μαθησιακές εργασίες που έχουν νόημα για εκείνους. Οι μαθητές αναβαθμίζουν τη
δική τους σκέψη μέσα από την έκθεσή τους στις απόψεις και τη σκέψη των άλλων (Κόνσολας &
Νικολάου, 2009).
Η ομαδοκεντρική διδασκαλία στηρίζεται στην έμφυτη τάση του ατόμου για κοινωνικότητα.
Ο μαθητής έχει ανάγκη την επικοινωνία με τους άλλους και την ομαδική αποδοχή και αναγνώριση, οι
οποίες οδηγούν στην αυτοαναγνώριση και αυτοεπιβεβαίωση. Η κοινωνική ικανότητα είναι η
ικανότητα για λήψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη και διατήρηση αμοιβαίων ικανοποιητικών σχέσεων
με τους άλλους, ιδιαίτερα με τους συνομηλίκους (Katz & Chard, 2004). Βασική συνιστώσα που
διαφοροποιεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία από τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, είναι το
γεγονός ότι βασίζεται και διεξάγεται μέσα από την ενεργοποίηση των διαμαθητικών σχέσεων έναντι
των δασκαλομαθητικών σχέσεων, οι οποίες κυριαρχούν στις δασκαλοκεντρικές διδασκαλίες. Οι
διαμαθητικές σχέσεις παραπέμπουν σε μαθητοκεντρικές διδασκαλίες, που αποτελούν άριστο πλαίσιο
για την υλοποίηση της αποστολής του σύγχρονου σχολείου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την
αυτονομία του ατόμου (Ματσαγγούρας, 2000).
Έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών συνεργατικής
μάθησης στις τάξεις τους, παίρνοντας στοιχεία από διαφορετικές στρατηγικές για να
μεγιστοποιήσουν τη μάθηση. Διαπιστώθηκε ότι οι πιο επιτυχείς στρατηγικές περιλάμβαναν υψηλά
επίπεδα ατομικής ή ομαδικής ευθύνης, παρακολούθηση από τον εκπαιδευτικό, ανατροφοδότηση και
χρήση συγκεκριμένων υλικών ή υλικών που μπορούν να χειριστούν τα παιδιά (Jacobsen, Eggen &
Kauchac, 2009). Σύμφωνα με τον O' Donnell (2006), πέντε είναι οι βασικές πτυχές της
αποτελεσματικής, συνεργατικής μάθησης: η θετική αλληλεξάρτηση (positive interdependence), η
ατομική υπευθυνότητα (individual accountability), η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση (Face-toface interaction), οι κοινωνικές δεξιότητες (social skills) και η επεξεργασία ομάδας (group
processing). Η θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
συνεργατικής μορφής (Ματσαγγούρας, 2000).
Με βάση έρευνες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Sharan & Shachar, 1988;
Slavin, 1988 & 1989; Watson, 1991, αναφ. στο Χατζηγεωργίου, 2004) διαπιστώθηκε ότι η
αλληλεπίδραση, η αλληλεξάρτηση και η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές των ομάδων είχε ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης και της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους καθώς και της
κριτικής τους σκέψης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διασφαλίζει τη δραστηριοποίηση – ισότιμη
συμμετοχή όλων των μαθητών, κρατώντας για τον εαυτό του το ρόλο του συντονιστή (Καΐλα &
Θεοδωροπούλου, 1997).
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2.1.2. Το Μοντέλο της κοινωνικής διερεύνησης
Ο σημαντικότερος σκοπός της εκπαίδευσης οφείλει να είναι η στοχαστική εξέταση των αξιών
και των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, με στόχο την ποιοτική βελτίωση της κοινωνίας. Το
μοντέλο της κοινωνικής διερεύνησης, των Massialas και Cox (1966, αναφ. στο Κασσωτάκης &
Φλουρής, 2006), έχει ως σκοπό την υποβοήθηση των μαθητών να αναλύσουν ζητήματα κοινωνικής
φύσεως, να αναπτύξουν τον κοινωνικό τους προβληματισμό και να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συμμετοχής στα κοινά. Το μοντέλο αυτό υιοθετεί τη διερευνητική προσέγγιση για την καλλιέργεια
του προβληματισμού και την ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης, με σκοπό να συμβάλει στη
διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων ατόμων και πιο αποτελεσματικών πολιτών.
Σύμφωνα με το προαναφερόμενο μοντέλο των Massialas και Cox, υπάρχουν τρία
χαρακτηριστικά της στοχαστικής τάξης. Το ένα αναφέρεται στις προϋποθέσεις που απαιτεί η
διερεύνηση και αφορά στη δημιουργία ενός πλαισίου όπου διακινούνται ελεύθερα οι απόψεις των
μαθητών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με τη φύση των υποθέσεων που διατυπώνονται και
στις καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Η γνώση αντιμετωπίζεται με την μορφή υποθέσεων, οι
οποίες συνεχώς εξετάζονται, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς την ισχύ και την εγκυρότητά τους.
Το τρίτο χαρακτηριστικό της στοχαστικής τάξης, είναι η συστηματική τεκμηρίωση όσων υποθετικά
προτείνονται από τους μαθητές. Στα διδακτικά αποτελέσματα του μοντέλου εμπεριέχονται: η
διερεύνηση κοινωνικών ζητημάτων – προβλημάτων, η δέσμευση στη βελτίωση του πολίτη και της
κοινωνίας και η ανοχή στο διάλογο. Στα μορφωτικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται: ο σεβασμός
στις κοινωνικές αξίες και η κοινωνική δράση (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).
2.1.3. Το μοντέλο της «υπόδυσης ρόλων»
Το μοντέλο της “υπόδυσης ρόλων” ή αλλιώς δραματοποίηση βασίζεται στο έργο των Shaftel
και Shaftel (1982), έχει ως στόχο να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να διερευνούν τα
συναισθήματά τους, τις στάσεις και τις αξίες τους και να αναζητούν προσωπικό νόημα στη ζωή τους.
Μέσα από τη δραματοποίηση μιας κατάστασης της πραγματικής ζωής ή της προσομοίωσης διαφόρων
καταστάσεων με θεατρικά δρώμενα, αναδεικνύονται οι συγκρούσεις, εκφράζονται οι απόψεις και τα
συναισθήματα και αναζητείται λύση των αντιθέσεων (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1997).
Το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο είναι η φυσική εξέλιξη του συμβολικού παιχνιδιού, θεωρείται
πρότυπο παιγνιώδους δραστηριότητας. Αρχέτυπη μορφή ενορατικής σκέψης και μέσο ανάπτυξης των
συμβολικών καλλιτεχνικών συμπεριφορών στο

παιδί.

Είναι μια ενεργητική

διαδικασία

προσανατολισμένη στο παιδί ως ψυχοσωματική ολότητα και περιλαμβάνει μιμητικό παιχνίδι,
προσποίηση σε σχέση με υλικά αντικείμενα, παιχνίδι ρόλου, διαπροσωπική αλληλεπίδραση και
λεκτική επικοινωνία (Τσιάρας, 2010).
Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να χαρακτηριστεί

ως

μια

εξειδικευμένη

έκφραση

παιγνιδιού και μπορεί να έχει διάφορες, εναλλακτικές μορφές (Κοσσυβάκη, 2006), όπως:
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του



Παιχνίδι εξάσκησης σε μια μορφή επικοινωνίας,



Στρατηγική επίλυσης διαφορών μεταξύ της εμπειρίας και της προς επίλυση κατάστασης,



Δυναμική της ομάδας για επίλυση διαφορών στην αντίληψη των μελών μιας ομάδας,



Ψυχόδραμα για επίλυση διαφορών σε ενδοψυχικές καταστάσεις,



Κοινωνιόδραμα, εντοπισμός διαφορών στην αξιολόγηση μιας κατάστασης από την ομάδα,



Πολιτόδραμα, διαφορές μεταξύ μιας κατάστασης και ενδοομαδικών συγκρούσεων,



Μέσο εντοπισμού διαφορών μεταξύ παικτών και παρατηρητών.
Τα διδακτικά και μορφωτικά αποτελέσματα αυτής της εναλλακτικής, διδακτικής προσέγγισης

αφορούν και στο σύνολο της τάξης και στον κάθε μαθητή χωριστά. Το παιχνίδι ρόλων δίνει τη
δυνατότητα στους μαθητές να ενδιαφερθούν και να εμπλακούν ενεργά, όχι μόνο στη διαδικασία
μάθησης ενός ζητήματος, αλλά στην ενοποίηση και στη σύνθεση των γνώσεων τους,
διαπραγματευόμενοι προβληματικές καταστάσεις, διερευνώντας εναλλακτικές και επιζητώντας νέες
και δημιουργικές λύσεις. Συμβάλλει στην προετοιμασία του μαθητή να αντιμετωπίζει κριτικά νέες
προκλήσεις και καταστάσεις (Δημητρίου, 2009).
Αναφορικά με το κοινωνικό σύστημα, το μοντέλο της υπόδυσης ρόλων δεν απαιτεί αυστηρή
δομή ως προς την κοινωνική οργάνωση της σχολικής τάξης και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σ’
αυτήν. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη έναρξης της εφαρμογής του και της καθοδήγησης των
μαθητών. Το περιεχόμενο, των συζητήσεων και των θεατρικών δρώμενων καθορίζεται, σε μεγάλο
βαθμό, από τους μαθητές. Ως προς τις αρχές διάδρασης, γίνεται αποδοχή όλων των απαντήσεων των
μαθητών, χωρίς αξιολογική αντιμετώπιση. Οι μαθητές θεωρούνται όλοι ισότιμοι. Ενισχύεται η
συνειδητοποίηση των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων των μαθητών μέσα από την παράφραση,
τον αναστοχασμό, τη σύνοψη των απαντήσεων και των τοποθετήσεων των άλλων. Υπάρχει υψηλός
βαθμός κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το παίξιμο ρόλων βασίζεται κυρίως στις εμπειρίες των
συμμετεχόντων και απαιτεί ελάχιστη στήριξη από άποψη υλικού (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).
2.1.4. Μουσειοπαιδαγωγική
Οι πρώτες προσπάθειες να συνδεθούν τα Μουσεία με την εκπαιδευτική διαδικασία, ξεκινούν
από τα τέλη του 19ου αιώνα από τον παιδαγωγό J. Dewey. Ωστόσο, τις τελευταίες μόνο δεκαετίες
άρχισε να εκτιμάται η σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη, οδηγώντας σε εναλλακτικές μορφές
προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα μουσεία, προσφέροντας ένα
μοναδικό συνδυασμό επιστημονικών μεθόδων, επιστημονικής εργασίας και νοητικών διεργασιών,
που βασίζονται σε αυθεντικές ενδείξεις και μνημεία του παρελθόντος, τα οποία βοηθούν τους
ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο (Κασβίκης & Kουνελάκης, 2000).
Η μουσειοπαιδαγωγική, αναπτύχθηκε παράλληλα με τον εκδημοκρατισμό των μουσείων, το
άνοιγμα του «σχολείου» σε νέους χώρους και την καθιέρωση μιας αυξημένης αξίας στα πολιτιστικά
αγαθά, εκφράζοντας την πρόθεση των σύγχρονων μουσείων να διασυνδεθούν με την κοινωνία και να
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μετουσιώσουν σε πράξη την εκπαιδευτική τους αποστολή (Νικονάνου, 2005). Τα μουσεία από
«φυλακεία» μνήμης, ωραίων ή περίεργων αντικειμένων έχουν μετασχηματιστεί σε ιδρύματα που
συλλέγουν, φυλάσσουν, συντηρούν και εκθέτουν αντικείμενα, φορείς μνήμης και ιδεών, που
εκπαιδεύουν και ταυτόχρονα ψυχαγωγούν. Η Hooper-Greenhill (2007) προτείνει έναν νεολογισμό,
τον όρο «edutainment», μια σύνθετη λέξη σχηματιζόμενη από τις λέξεις education (εκπαίδευση) και
entertainment (διασκέδαση). Με τον όρο αυτό επιχειρεί να πραγματώσει σε μια λέξη τα
χαρακτηριστικά της μάθησης που λαμβάνει χώρα στα μουσεία, φέρνοντας κοντά δύο βασικές και
συνήθως αντικρουόμενες έννοιες, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση.
Σύμφωνα με τον Dewey (Hein, 2006) οι μουσειακές εμπειρίες ίσως να είναι εξ’ ολοκλήρου
παιδαγωγικές. Στη μουσειακή σφαίρα, η σημασία της παροχής εργαλείων στους επισκέπτες με στόχο
την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου στην αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα, η υλοποίηση
πλουσιότερων ερευνών και η παρότρυνση κατανόησης των συνηθειών του νου, είναι συνήθως
δικαιολογημένα από τις αναφορές μαρτυριών της μαθησιακής θεωρίας. Μπορεί -και πρέπει- να είναι
δικαιολογημένα, επειδή η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι μια σημαντική δεξιότητα για τους
πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Τα μουσεία είναι ηθικοί παιδαγωγοί, όπως και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, διότι είναι μοχλοί αλλαγής, όχι μόνο επειδή μεταβάλλουν τη γνώση, τα πιστεύω, τις
συμπεριφορές και τα αισθήματα των εξατομικευμένων επισκεπτών αλλά, πολύ περισσότερο, επειδή
επηρεάζουν την ηθική οικολογία των κοινοτήτων που υπηρετούν (Sullivan, 1994).
Οι σύγχρονες τάσεις της μουσειοπαιδαγωγικής συμφωνούν με ευρύτερες απόψεις της
σύγχρονης παιδαγωγικής που εκλαμβάνουν τη μάθηση ως διανοητική, ψυχική και πρακτική
δραστηριότητα, με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί τόσο τα υποκείμενα όσο και η γνώση
συγκροτούνται σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιό τους (Mercer, 2000).
Αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής είναι η επιστημονική διερεύνηση των παιδαγωγικών και
μουσειολογικών αρχών και όρων που διέπουν την πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική των
μουσείων και που γενικότερα καθορίζουν το πλαίσιο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην
καλλιέργεια ατόμων και κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την προέλευση, τις ικανότητες και την
ηλικία, δεξιοτήτων για πολύπλευρη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού πολιτισμού γενικά και των
μουσείων ειδικότερα (Νάκου, 2002).
Βασικό πεδίο εφαρμογών της μουσειοπαιδαγωγικής αποτελούν οι δραστηριότητες της
άμεσης επικοινωνίας, οι οποίες στηρίζονται σε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει
στόχους, περιεχόμενα, μεθόδους, μέσα και μορφές επικοινωνίας. Αναπτύσσονται δύο επίπεδα
επικοινωνίας: α) με αφορμή το αντικείμενο – περιεχόμενο – θέμα και β) με αφορμή τις σχέσεις των
ατόμων που επικοινωνούν. Πρόκειται για ένα είδος “ζωντανής ερμηνείας”, το οποίο έχει δοκιμαστεί
με πολλές διαφορετικές μορφές στη μουσειοπαιδαγωγική πράξη. Οι δραστηριότητες αυτές
δημιουργούν παιδαγωγικές καταστάσεις σε μουσειακούς χώρους και εμπλουτίζουν τις δυνατότητες
διάδρασης επισκέπτη-εκθέματος μέσα από την αλληλεπίδραση, τις διαπροσωπικές σχέσεις
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επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επισκεπτών
ή των επισκεπτών μεταξύ τους (Νικονάνου, 2010).
Η μουσειοπαιδαγωγική υποστηρίζει και χρησιμοποιεί ολιστικές ή διεπιστημονικές μεθόδους,
όπως η δραματοποίηση, η αποκαλυπτική μέθοδος, η εξερεύνηση, η βιωματική μάθηση και η μέθοδος
project. Ειδικότερα, η μέθοδος project είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μέθοδος, εφόσον στο
πλαίσιο υλοποίησής της είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και διαφορετική μέθοδος, προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος (Σκαναβή, 2004). Οι μέθοδοι εξ' ολοκλήρου χαρακτηρίζονται από την ενεργό
συμμετοχή των επισκεπτών, την αλληλεπίδραση ατόμων, τη διαδραστικότητα, τη συναισθηματική
εμπλοκή, τη βίωση-κατάκτηση της γνώσης. Η διαπίστωση της διασύνδεσης διαφόρων επιστημονικών
κωδίκων και γνώσεων κατά τη διαδικασία της μάθησης δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να δομούν
γνώσεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες και να κατανοούν την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας
πολύπλευρες και στενά συνυφασμένες διανοητικές, ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές ικανότητες
(Ανδρεαδάκης, Κόνσολας & Παναγιωτοπούλου, 2010).

3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Από την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι βασικές μεθοδολογικές
αρχές των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, δεν έχουν αξιοποιηθεί και αποτυπωθεί με
εμπειρική έρευνα όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων, τη διαμόρφωση αντιλήψεων και την
καλλιέργεια στάσεων των μαθητών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Από την ανασκόπηση
της διεθνούς βιβλιογραφίας παρατήθηκε ότι λίγες σχετικά έρευνες εστιάζουν στη διδασκαλία
αναφορικά με την καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών για την πολιτιστική κληρονομιά.
Πιο συγκεκριμένα, οι Curtis & Seymour (2004) με την έρευνά τους “Πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Λουϊζιάνα και κληρονομιά στην τάξη: Στάσεις παιδιών απέναντι στην
πολιτιστική κληρονομιά”, μέτρησαν τις στάσεις των μαθητών όσον αφορά τους πολιτιστικούς πόρους
πριν και μετά από μια σειρά εργαστηρίων.
Οι Poor & Snowball (2010) στην έρευνά τους με θέμα “Αξιολόγηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς του κτιρίου της πανεπιστημιούπολης από την πλευρά των φοιτητών: Συγκριτική ανάλυση
των Πανεπιστημίων Rhodes στη Ν. Αφρική και του Κολεγίου St Mary στο Maryland των ΗΠΑ”
μελέτησαν τη σπουδαιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πανεπιστημιούπολής τους ως
κληροδότημα σε αυτούς.
Η έρευνα των Pérez, López & Listán (2010) αναδεικνύει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών στον
τομέα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση
παρουσιάζεται η ανάλυση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των συμβούλων τους για
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ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αφορά τη διδασκαλία της και τη διάδοσή της στην
Ισπανία.
Οι Vieira, Knopp & Costa (2011) στην έρευνά τους με τίτλο “Ο Πολιτισμός ως εκπαιδευτική
παρέμβαση για αλλαγή: Η εμπειρία από το πρόγραμμα σε σχολεία της γειτονιάς στην πόλη της Nova
Iguacu της Βραζιλίας” περιέγραψαν πως ένα πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της
γειτονιάς συνέβαλε στην κοινωνική μεταρρύθμιση στη Nova Iguacu.
Οι Kokko & Dillon (2011) στην έρευνά τους μελετούν τις σχέσεις μεταξύ των τεχνών, της
εκπαίδευσης τεχνών και της πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως απεικονίζονται στις προσωπικές
εμπειρίες και τις συλλογικές αξίες δεκαπέντε γυναικών, φοιτητών πανεπιστημίου διαφορετικής
υπηκοότητας (Ευρώπης και Β. Αμερικής).
Ο Merrill (2011) στη μελέτη με τίτλο “Κοίταξε πίσω για να δεις μπροστά” βασιζόμενος στην
υπόθεση ότι η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του σχεδιασμού και του πολιτισμού είναι ένα
κρίσιμο μέρος της τεχνολογικής εκπαίδευσης, αιτιολογεί με παραδείγματα την ανάγκη για
ενσωμάτωση των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών παραμέτρων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
3.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
διδακτικών προσεγγίσεων με έμφαση στη Μουσειοπαιδαγωγική για την καλλιέργεια θετικών
στάσεων μαθητών Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
Πιο συγκεκριμένα, στόχους της εργασίας αποτελούν:


η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην παραδοσιακή τάξη για την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών,



η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μοντέλων κοινωνικών δεξιοτήτων έναντι της
παραδοσιακής διδασκαλίας,



η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των μαθητών αναφορικά με την πολιτιστική
κληρονομιά της περιοχής τους, πριν και μετά την έρευνα δράσης,



η διερεύνηση και η ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων μεταβολών των μεταβλητών, όπως
αυτή μπορεί να εκφραστεί με στατιστικούς δείκτες, ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα
του χειρισμού,



η διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων «φύλο», «σχολική επίδοση» και «μορφωτικόκοινωνικό επίπεδο οικογένειας» στις γνώσεις και στάσεις των μαθητών του ερευνητικού
δείγματος.
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3.3. Ερευνητική στρατηγική
Ως ερευνητική στρατηγική για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στόχων της μελέτης
αξιοποιείται η “Έρευνα Δράσης” (action research). Η επιλογή κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, γιατί
αφενός επιτρέπει στα μέλη της σχολικής κοινότητας να διερευνούν τις πρακτικές τους μέσω
στοχαστικής δράσης και συνεργατικής επικοινωνίας κι αφετέρου δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας,
μέσα στην καθημερινή ζωή του εκπαιδευτικού οργανισμού, εκείνων των μαθησιακών εμπειριών που
διαπνέονται και κατευθύνονται από το πνεύμα της αειφορίας και της κοινότητας μάθησης. Η έρευνα
προσανατολισμένη στη δράση μπορεί αναμφίβολα να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που
ασχολούνται με τον πολιτισμό και έτσι να διευκολύνει την εξέταση και κυρίως την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων σε μια περιοχή, όπου η ζωή και η εργασία είναι σε στενή
αλληλεπίδραση.
Η έρευνα δράσης ξεκινά από την αντίληψη του Lewin για τις σχέσεις ανάμεσα στο άτομο και
όλα όσα το περιβάλλουν με όρους πεδίου. Η ενεργός έρευνα, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο Lewin,
στοχεύει στην παραγωγή γνώσεων, να καταλαβαίνουμε δηλαδή τι συμβαίνει, αλλά ταυτοχρόνως
συνεπάγεται τη συμμετοχή των μελών της ομάδας, τα οποία αφορά αυτή η έρευνα. Ο J. Dubost
(1987, αναφ. στο Grawitz, 2006), επισημαίνει τέσσερα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης.
Καταρχήν, είναι βασική έρευνα, κατόπιν είναι μια έρευνα για τη δράση και, λόγω της ενδιαφέροντός
της, για την αποτελεσματικότητα της δράσης, μια έρευνα με στόχο τη δράση. Επιπλέον, η συμμετοχή
των ατόμων στο στοχασμό την καθιστά έρευνα εν δράσει. Είναι σκόπιμη δράση, η οποία στοχεύει
στην αλλαγή στον πραγματικό κόσμο, πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα, περιλαμβάνεται
σε ένα γενικότερο σχέδιο και υποτάσσεται σε ορισμένους επιστημονικούς κανόνες, προκειμένου να
επιτευχθούν αποτελέσματα στο επίπεδο των γνώσεων ή της σημασίας.

3.4. Μέσα συλλογής δεδομένων
Στην παρούσα έρευνα αξιοποιείται ένας συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων με
μεθοδολογική τριγωνοποίηση, με στόχο την αναζήτηση μιας περισσότερο ολιστικής άποψης των
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Η τριγωνοποίηση ορίζεται ως η χρήση δυο ή περισσοτέρων μεθόδων
συλλογής δεδομένων στη μελέτη κάποιων διαστάσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι ένας
ισχυρός τρόπος εφαρμογής της ταυτόχρονης εγκυρότητας, ιδιαίτερα στην ποιοτικού τύπου έρευνα. Η
έννοια της τριγωνοποίησης έχει διευρυνθεί ως “μεθοδολογική τριγωνοποίηση”, με σκοπό να
ενταχθούν σε αυτήν και αρκετοί άλλοι τύποι όπως επίσης και ένα είδος πολλαπλών μεθόδων. Η
μεθοδολογική τριγωνοποίηση μπορεί να είναι χρονική, χωρική, με συνδυαζόμενα επίπεδα
τριγωνοποίησης (π.χ. ατομική, ομαδική, κοινωνική), θεωρητική (αποτέλεσμα εναλλακτικών
θεωριών), τριγωνοποίηση ερευνητών (περισσότεροι από ένας παρατηρητές) και μεθοδολογική (χρήση
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της ίδιας μεθόδου σε διαφορετικές περιπτώσεις ή διαφορετικών μεθόδων στο ίδιο ερευνητικό
αντικείμενο) (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Βάση της τριγωνοποίησης αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία τόσο ευέλικτων όσο και
προκαθορισμένων σχεδίων. Για τη συλλογή των δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς
χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της ημιδομημένης συνέντευξης και η συσχετική μέθοδος των
ελεύθερων συνειρμών. Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής ή
παραγωγής ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες (Ιωσηφίδης, 2008). Η
ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιείται ευρέως σε ευέλικτα, ποιοτικά σχέδια. Βασίζεται μεν σε
κάποιο σχέδιο, έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά η διάταξη των ερωτήσεων μπορεί να
τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του «συντευκτή», δηλαδή του ανθρώπου που πραγματοποιεί
τη συνέντευξη, με κριτήριο το σκοπό της. Έτσι, κάποιες ερωτήσεις μπορεί να παραληφθούν για
κάποιον ερωτώμενο και να προστεθούν άλλες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά κ.ο.κ. (Robson,
2007).
Η μέτρηση της αυτοαναφοράς των μαθητών του ερευνητικού δείγματος επιτυγχάνεται με τη
χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών και
ποικίλων πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ατόμων σε πολύ σύντομο χρόνο και με το ελάχιστο
κόστος. Επιτρέπει τις συγκρίσεις, την ποσοτικοποίηση των δεδομένων και τις στατιστικές αναλύσεις,
ενώ η μη παρουσία του ερευνητή και η ανωνυμία των ερωτηματολογίων εξασφαλίζουν την
ειλικρίνεια των απαντήσεων (Βάμβουκας, 1998).
Στο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα, υπάρχουν κατά κύριο
λόγο κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Ο πρώτος άξονας του ερωτηματολογίου εμπεριέχει
ερωτήσεις σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών του ερευνητικού δείγματος. Ο
δεύτερος άξονας αποτελείται από “γενικές” ερωτήσεις, αναφορικά με την επαφή των μαθητών του
ερευνητικού δείγματος με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με
τις ερωτήσεις του τρίτου άξονα, τις “ειδικές”, επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων για τις γνώσεις
και στάσεις των μαθητών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
Παράλληλα, για την καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών αξιοποιείται και η μέθοδος
της παρατήρησης. Ειδικότερα, για την αποτίμηση τόσο της συμμετοχής των μαθητών κατά τη
μαθησιακή διαδικασία όσο και της ανάπτυξης των γνώσεων και της καλλιέργειας των κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, αξιοποιείται ως κλείδα
παρατήρησης η ταξινομία στόχων των Massialas και Hurst (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Η
επιλογή αυτής της ταξινομίας συνάδει με τις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για την
καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, μιας και η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση
των δεξιοτήτων δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός αυστηρού ταξινομικού συστήματος, κατά
τον τύπο της ταξινομίας του Bloom.
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3.5. Δείγμα της έρευνας: Ατομικά χαρακτηριστικά δείγματος
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές της ΣΤ' Τάξης του 5ου 12/Θ Δημοτικού
Σχολείου πόλεως Ρόδου και αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί των δύο τμημάτων της τάξης αυτής. Το
ερωτηματολόγιο απαντήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 από 12 μαθητές της πειραματικής
ομάδας – 6 αγόρια και 6 κορίτσια- και από επίσης 12 μαθητές της ομάδας ελέγχου – 9 αγόρια και 3
κορίτσια. Από το σύνολο των μαθητών της πειραματικής ομάδας 9 γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς
στην Ελλάδα και 3 κατάγονταν από άλλες χώρες. Επίσης, από το σύνολο των μαθητών της ομάδας
ελέγχου 10 γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς στην Ελλάδα και 2 κατάγονταν από άλλες χώρες.
Σε σχέση με το επάγγελμα των γονέων, η πλειοψηφία των μαθητών της πειραματικής ομάδας
δηλώνει ότι ο πατέρας τους ανήκει στην κατηγορία «τεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες», ενώ
ακολουθούν οι κατηγορίες επαγγελμάτων «έμποροι, βιοτέχνες, μικροεπιχειρηματίες, πωλητές» και
«λοιποί» (συνταξιούχοι, άνεργοι και αναζητούντες εργασία, μη κατατασσόμενοι). Η πλειοψηφία των
μαθητών της ομάδας ελέγχου δηλώνει ότι ο πατέρας τους ανήκει στην κατηγορία «τεχνίτες και
ειδικευμένοι εργάτες», ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες επαγγελμάτων «έμποροι, βιοτέχνες,
μικροεπιχειρηματίες, πωλητές» και «κατώτεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι». Σε σχέση με το
επάγγελμα της μητέρας, η πλειοψηφία των μαθητών της πειραματικής ομάδας δηλώνει ότι η μητέρα
τους ανήκει στην κατηγορία «παροχή υπηρεσιών», ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες επαγγελμάτων
«κατώτεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι» και «οικιακά». Η πλειοψηφία των μαθητών της
ομάδας ελέγχου δηλώνει ότι η μητέρα τους ανήκει στην κατηγορία «κατώτεροι δημόσιοι και
ιδιωτικοί υπάλληλοι», ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες επαγγελμάτων «οικιακά» και «ανειδίκευτοι
εργάτες».
Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών, το υψηλότερο ποσοστό
(41,7%) των μαθητών της πειραματικής ομάδας δηλώνει ότι ο πατέρας τους έχει ολοκληρώσει το
Πανεπιστήμιο και ακολουθεί το ποσοστό 25,0% που δηλώνει ότι ο πατέρας τους έχει ολοκληρώσει το
Γυμνάσιο. Το υψηλότερο ποσοστό (41,7%) των μαθητών της ομάδας ελέγχου δηλώνει ότι ο πατέρας
τους έχει ολοκληρώσει το Λύκειο ενώ ακολουθεί το ποσοστό 33,3% που δηλώνει ότι ο πατέρας τους
έχει ολοκληρώσει το Γυμνάσιο. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των μαθητών, η
πλειοψηφία των μαθητών της πειραματικής ομάδας δηλώνει ότι η μητέρα τους έχει ολοκληρώσει το
Λύκειο σε ποσοστό 41,7%, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτες Γυμνασίου σε ποσοστό 33,3%. Η
πλειοψηφία των παιδιών της ομάδας ελέγχου δηλώνει ότι η μητέρα τους έχει ολοκληρώσει το
Πανεπιστήμιο σε ποσοστό 50,0%, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτες Λυκείου σε ποσοστό 25,3%.
3.6. Διαδικασία της έρευνας
Η έρευνα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις. Κατά
την πρώτη φάση της έρευνας, γίνεται προ-έλεγχος των γνώσεων και των

στάσεων όλων των

μαθητών του ερευνητικού δείγματος με τη χρήση ερωτηματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί της Τάξης
απαντούν στα ερωτήματα μιας ημιδομημένης συνέντευξης αναφορικά με τον πολιτισμό, την
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πολιτιστική κληρονομιά και τις διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν, στο πλαίσιο της διδακτικής
πράξης.
Στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και διδακτικού σχεδιασμού, υλοποιούνται
διδακτικά σενάρια-μαθητικές δραστηριότητες στην πειραματική ομάδα με βάση τις κύριες
μεθοδολογικές αρχές των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων για την καλλιέργεια στάσεων
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες τις εκφάνσεις της. Η πορεία της έρευνας δράσης
αναπτύσσεται στη βάση μιας κυκλικής και σπειροειδούς διαδικασίας που συγκροτούν τέσσερις
φάσεις: ο σχεδιασμός, η δράση, η παρατήρηση και ο στοχασμός (Kemmis & Mc Taggart, 1988). Η
συνεχής αναδρομικότητα και προοπτικότητα μεταξύ των φάσεων υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για
μια γραμμικού τύπου μεθοδολογία, η οποία ξεκινά από το σχεδιασμό και καταλήγει στην αξιολόγηση
(Grundy, 1987). Η παρατήρηση διενεργείται ταυτόχρονα με την εξέλιξη της δράσης και
διευκολύνεται μέσω της χρήσης ημερολογίου και προσωπικών σημειώσεων. Ο βαθμός συμμετοχής
των ερευνητών στην παρατήρηση ταξινομείται στην κατηγορία του “παρατηρητή ως συμμετέχων”
(Ιωσηφίδης, 2008), δεδομένου ότι η ταυτότητα των ερευνητών είναι γνωστή στην υπό έρευνα ομάδα,
αλλά οι ερευνητές δε συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους.
Στην τρίτη φάση, υλοποιείται μετα-έλεγχος των γνώσεων και στάσεων των μαθητών τόσο της
πειραματικής ομάδας όσο και της ομάδας ελέγχου με βάση τα αρχικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος,
επιχειρείται κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων σε ανοικτά ερωτήματα,
κωδικοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, εισαγωγή των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με
τη βοήθεια σχετικού προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας βάσεων δεδομένων (S.P.S.S.),
παρουσίαση και παράθεση των δεδομένων. Η συγκριτική προσέγγιση των δύο μετρήσεων αλλά και
των δύο τμημάτων, τα οποία λειτουργούν ως πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου, τεκμηριώνουν
την τυχόν συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων έναντι της “παραδοσιακής”
διδασκαλίας.
4. Ενδεικτικά αποτελέσματα της Α' Φάσης της έρευνας
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών του
ερευνητικού δείγματος σε γενικές και ειδικές ερωτήσεις γνώσεων και στάσεων, κατά την Α'
Φάση της έρευνας.
Α. Ως προς τον άξονα του ερωτηματολογίου «γενικές ερωτήσεις»
Από τις απαντήσεις των μαθητών στις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου φάνηκε ότι η
πλειοψηφία των μαθητών τόσο από την πειραματική ομάδα (100%) όσο και από την ομάδα ελέγχου
(91,7%) ήδη έχουν επισκεφθεί κάποιο Μουσείο. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών τόσο από την
πειραματική ομάδα (83,3%) όσο και από την ομάδα ελέγχου (83,3%), δηλώνουν ότι ήδη έχουν
επισκεφθεί και κάποιο αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα, η πλειοψηφία των μαθητών τόσο από την
πειραματική ομάδα (58,3%) όσο και από την ομάδα ελέγχου (66,7%) δηλώνουν ότι ήδη έχουν
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επισκεφθεί το Μουσείο της Μεσαιωνικής Πόλης μία ή περισσότερες φορές. Οι μαθητές από την
πειραματική ομάδα σε ποσοστό 41,7% έχουν επισκεφθεί το Μουσείο της Μεσαιωνικής Πόλης με το
σχολείο και σε ποσοστό 16,7% έχουν επισκεφθεί το Μουσείο με τους γονείς τους. Οι μαθητές από
την ομάδα ελέγχου σε ποσοστό 16,7% έχουν επισκεφθεί το Μουσείο της Μεσαιωνικής Πόλης με το
σχολείο και σε ποσοστό 41,7% έχουν επισκεφθεί το Μουσείο με τους γονείς τους. Μεγάλο ποσοστό
των μαθητών τόσο από την πειραματική ομάδα (41,7%) όσο και από την ομάδα ελέγχου (58,3%),
δηλώνουν ότι ήδη έχουν επισκεφτεί και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στην Παλιά Πόλη, μία ή
περισσότερες φορές.
Β. Ως προς τον άξονα του ερωτηματολογίου «ειδικές ερωτήσεις»
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών
του δείγματος – κυρίως της πειραματικής ομάδας – σε ειδικές ερωτήσεις γνώσεων και στάσεων, πριν
από τη διδακτική παρέμβαση.
Στον Πίνακα 1 παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του
δείγματος με βάση τη γνώση τους για τα έτη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως “ιπποτική περίοδος” στο
νησί της Ρόδου. Κατά την Α' Φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, παρατηρούμε ότι 4 από
τους 12 μαθητές της πειραματικής ομάδας επιλέγουν τη σωστή απάντηση “τα έτη 1309-1522”, ενώ οι
υπόλοιποι 4 μαθητές χαρακτηρίζουν ως ιπποτική περίοδο “τα έτη 330-650 μ. Χ.”, 3 μαθητές
χαρακτηρίζουν ως ιπποτική περίοδο “τα έτη 650-1309 μ. Χ.”, και 1 μαθητής “τα έτη 1522-1922 μ.
Χ.”. Από το σύνολο των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 3 μαθητές απαντούν σωστά, ενώ οι υπόλοιποι
3 μαθητές χαρακτηρίζουν ως ιπποτική περίοδο “τα έτη 330-650 μ. Χ.”, 5 μαθητές χαρακτηρίζουν ως
ιπποτική περίοδο “τα έτη 650-1309 μ. Χ.” και 1 μαθητής “τα έτη 1522-1922 μ. Χ.”. Από τα
παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της πειραματικής
ομάδας και της ομάδας ελέγχου ως προς τη γνώση τους στο συγκεκριμένο ερώτημα.
Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος
με βάση τη γνώση τους για τα έτη της «ιπποτικής περιόδου» στο νησί της Ρόδου
Πειραματική

Ελέγχου

Συχνότητα

Ποσοστό

Συχνότητα Ποσοστό

f

%

f

%

Τα έτη 330 - 650 μ.Χ

4

33,3

3

25,0

Τα έτη 650 - 1309 μ.Χ

3

25,0

5

41,7

Τα έτη 1309 – 1522 μ.Χ

4

33,3

3

25,0

Τα έτη 1522 - 1922 μ.Χ

1

8,3

1

8,3

Σύνολο

12

100,0

12

100,0
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του
δείγματος με βάση τη γνώση τους για τους Ιωαννίτες Ιππότες. Κατά την Α' Φάση συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου, παρατηρούμε ότι 5 από τους 12 μαθητές της πειραματικής ομάδας απαντούν
σωστά, ενώ οι υπόλοιποι 4 μαθητές θεωρούν ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν “ένα ιπποτικό τάγμα για
να

παρέχει φροντίδα στους φτωχούς, άρρωστους ή τραυματισμένους προσκυνητές των Αγίων

Τόπων” και 3 μαθητές θεωρούν ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν “ένα ιπποτικό τάγμα με μεγάλες
εκτάσεις γης”. Από το σύνολο των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 2 μαθητές απαντούν σωστά, ενώ οι
υπόλοιποι 3 μαθητές θεωρούν ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν “ένα ιπποτικό τάγμα για να παρέχει
φροντίδα στους φτωχούς, άρρωστους ή τραυματισμένους προσκυνητές των Αγίων Τόπων”, 3 μαθητές
θεωρούν ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν “ένα ιπποτικό τάγμα με μεγάλες εκτάσεις γης”, 3 μαθητές
θεωρούν ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν “ένα θρησκευτικό τάγμα κατά την πρώτη Σταυροφορία” και 1
μαθητής απάντησε ότι δε γνωρίζει. Γενικότερα, παρατηρούμε ότι οι μαθητές της πειραματικής
ομάδας γνωρίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη σωστή απάντηση σε σχέση με τους μαθητές της
ομάδας ελέγχου.
Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του
δείγματος με βάση τη γνώση τους για τους «Ιωαννίτες Ιππότες»
Πειραματική

Ελέγχου

Συχνότητα

Ποσοστό

Συχνότητα Ποσοστό

f

%

f

%

41,7

2

16,7

33,3

3

25,0

25,0

3

25,0

3

25,0

1

8,3

12

100,0

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα του 5
Ξενώνα του Αγίου Ιωάννη.
Ιπποτικό Τάγμα για να παρέχει 4
φροντίδα

στους

φτωχούς,

άρρωστους ή τραυματισμένους
προσκυνητές των Αγίων Τόπων.
Ιπποτικό

Τάγμα

με

μεγάλες 3

εκτάσεις γης.
Θρησκευτικό Τάγμα κατά την
πρώτη Σταυροφορία.
Δεν ξέρω
Σύνολο

12

100,0
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του
δείγματος με βάση τη γνώση τους για τη μετατροπή του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου την
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Κατά την Α' Φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου,
παρατηρούμε ότι 5 από τους 12 μαθητές της πειραματικής ομάδας επιλέγουν τη σωστή απάντηση
“φυλακή”, ενώ οι υπόλοιποι 3 μαθητές θεωρούν ότι κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας το
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μετατράπηκε σε “νοσοκομείο”, 3 μαθητές θεωρούν ότι
μετατράπηκε σε “μουσείο” και 1 μαθητής ότι μετατράπηκε σε “στρατώνα”. Από το σύνολο των
μαθητών της ομάδας ελέγχου, 6 μαθητές απαντούν σωστά, ενώ οι υπόλοιποι 3 μαθητές θεωρούν ότι
κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μετατράπηκε σε
“νοσοκομείο”, 2 μαθητές θεωρούν ότι μετατράπηκε σε “μουσείο” και 1 μαθητής ότι μετατράπηκε σε
“στρατώνα”. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση
μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου ως προς τη γνώση τους αναφορικά με τη
μετατροπή του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας.

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών
του δείγματος με βάση τη γνώση τους για τη μετατροπή του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
Πειραματική

Ελέγχου

Συχνότητα

Ποσοστό

Συχνότητα Ποσοστό

f

%

f

%

Σε στρατώνα

1

8,3

1

8,3

Σε φυλακή

5

41,7

6

50,0

Σε νοσοκομείο

3

25,0

3

25,0

Σε μουσείο

3

25,0

2

16,7

Σύνολο

12

100,0

12

100,0

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί, έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις
των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος, αναφορικά με τη συχνότητα ενεργειών τους για τη
μάθηση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι η κλίμακα μέτρησης ήταν: Πάρα πολύ
συχνά, Αρκετά συχνά, Μερικές φορές, Λίγες φορές, Ποτέ.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4, στο ερώτημα «Πόσο συχνά έκανες κάτι από τις
παρακάτω δηλώσεις: Μου κινήθηκε το ενδιαφέρον και έμαθα περισσότερα για την Πολιτιστική
κληρονομιά...», τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων – πειραματικής και ελέγχου - έχουν ως
εξής:
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Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «ακούγοντας το δάσκαλο να μιλάει» σε σχέση
με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,42 έναντι 3,25).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας και οι μαθητές της ομάδας ελέγχου σημείωσαν ίδιο
ενδιαφέρον και έμαθαν για την Πολιτιστική κληρονομιά «δουλεύοντας με τους συμμαθητές
τους μια εργασία σε ομάδες» (2,75 έναντι 2,75).



Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν περισσότερα
για την Πολιτιστική κληρονομιά «κοιτάζοντας εικόνες» σε σχέση με τους μαθητές της
πειραματικής ομάδας (3,00 έναντι 2,33).



Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν περισσότερα
για την Πολιτιστική κληρονομιά «βλέποντας εκπομπές στην τηλεόραση» σε σχέση με τους
μαθητές της πειραματικής ομάδας (2,42 έναντι 2,25).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «διαβάζοντας βιβλία, περιοδικά ή εφημερίδες»
σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,08 έναντι 3,17).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «διαβάζοντας σχολικά βιβλία» σε σχέση με
τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,33 έναντι 2,50).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν ίδιο ενδιαφέρον και έμαθαν για την
Πολιτιστική κληρονομιά «συμμετέχοντας σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» σε
σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,75 έναντι 2,75).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «ακούγοντας κάποιον ξεναγό σε μουσείο» σε
σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,58 έναντι 2,67).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «Συμμετέχοντας σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα
του μουσείου» σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,42 έναντι 2,83).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «Κάνοντας

σχολικές

εκδρομές

σε

αρχαιολογικούς χώρους» σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (1,42 έναντι 2,50).


Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «παρατηρώντας ο/η ίδιος/α» σε σχέση με τους
μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,67 έναντι 3,25).



Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «ερευνώντας ο/η ίδιος/α» σε σχέση με τους
μαθητές της ομάδας ελέγχου (3,50 έναντι 3,58).
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Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν
περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά «παίζοντας θεατρικά παιχνίδια με θέμα τον
πολιτισμό» σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (3,50 έναντι 4,17).
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές της πειραματικής

ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έμαθαν περισσότερα για την Πολιτιστική κληρονομιά
με βάση τις σχετικές δηλώσεις σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.
Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη
συχνότητα ενεργειών τους για μάθηση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς

group

Mean Std. Deviation

Πειραματική

2,42

1,676

Ελέγχου

3,25

1,603

Δουλεύοντας με τους συμμαθητές μου μια Πειραματική

2,75

1,357

εργασία σε ομάδες.

Ελέγχου

2,75

1,055

Πειραματική

3,00

1,414

Ελέγχου

2,33

1,231

Πειραματική

2,42

1,505

Ελέγχου

2,25

1,422

2,08

1,505

Ελέγχου

3,17

1,403

Πειραματική

2,33

1,231

Ελέγχου

2,50

1,446

2,75

1,603

Ελέγχου

2,75

1,357

Πειραματική

2,58

1,505

Ελέγχου

2,67

1,371

2,42

1,311

Ελέγχου

2,83

1,193

σε Πειραματική

1,42

,900

Ελέγχου

2,50

1,446

Πειραματική

2,67

1,557

Ελέγχου

3,25

1,288

Πειραματική

3,50

1,508

Ελέγχου

3,58

1,311

Ακούγοντας το δάσκαλό μου να μιλάει.

Κοιτάζοντας εικόνες.
Βλέποντας εκπομπές στην τηλεόραση.

Διαβάζοντας

βιβλία,

περιοδικά,

εφημερίδες.
Διαβάζοντας σχολικά βιβλία.
Συμμετέχοντας

Προγράμματα Πειραματική

σε

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ακούγοντας κάποιον ξεναγό σε μουσείο.
Συμμετέχοντας

Εκπαιδευτικά Πειραματική

σε

Προγράμματα του μουσείου.
Κάνοντας

σχολικές

αρχαιολογικούς χώρους.
Παρατηρώντας ο/η ίδιος/α.
Ερευνώντας ο/η ίδιος/α.

ή Πειραματική

εκδρομές
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group

Mean Std. Deviation

Παίζοντας θεατρικά παιχνίδια με θέμα τον Πειραματική

3,50

1,508

πολιτισμό

4,17

1,193

Ελέγχου

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις
των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος, αναφορικά με τις ενέργειες που θα έκαναν για τη
βελτίωση της πόλης τους. Σημειώνεται ότι η κλίμακα μέτρησης ήταν: Πάρα πολύ, Πολύ, Μέτρια,
Λίγο, Καθόλου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 5, στο ερώτημα «Αν ήθελες να βελτιώσεις κάτι στην
πόλη σου θα έκανες κάτι από τα παρακάτω...», τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων –
πειραματικής και ελέγχου - έχουν ως εξής:


Στη δήλωση «θα προσπαθούσα ακόμα και μόνος/η μου», οι μαθητές της πειραματικής ομάδας
είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (2,25 έναντι 2,83).



Στη δήλωση «και να ήθελα να προσπαθήσω, δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνω», οι μαθητές της
πειραματικής ομάδας είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου
(2,42 έναντι 3,08).



Στη δήλωση «θα συμμετείχα μόνο αν υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων με το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί
νομίζω ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να παρθούν από μένα», οι μαθητές της πειραματικής
ομάδας είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (3,17 έναντι
3,75).



Στη δήλωση «αυτά είναι κυρίως θέματα των αρχών και των ειδικών και όχι δικά μου», οι
μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους μαθητές της
ομάδας ελέγχου (1,92 έναντι 2,75).



Στη δήλωση «θα έκανα γραπτώς την πρότασή μου στο δήμαρχο της πόλης», οι μαθητές της
πειραματικής ομάδας είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου
(3,17 έναντι 3,67).
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές της πειραματικής

ομάδας παρουσίασαν θετικότερες στάσεις με βάση τις σχετικές δηλώσεις για τη βελτίωση της πόλης
τους σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.
Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών
του δείγματος με βάση τη στάση τους για τη βελτίωση της πόλης τους

Θα προσπαθούσα ακόμα και μόνος/η μου.

Group

Mean

Std. Deviation

Πειραματική

2,25

1,485

Ελέγχου

2,83

1,267
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Group

Mean

Std. Deviation

Και να ήθελα να προσπαθήσω, δεν ξέρω τι Πειραματική

2,42

,900

μπορούσα να κάνω.

3,08

1,379

Θα συμμετείχα μόνο αν υπήρχε μια ομάδα Πειραματική

3,17

1,337

ανθρώπων με το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί Ελέγχου

3,75

1,485

Αυτά είναι κυρίως θέματα των αρχών και Πειραματική

1,92

,996

των ειδικών και όχι δικά μου.

2,75

1,055

Θα έκανα γραπτώς την πρότασή μου στο Πειραματική

3,17

1,586

δήμαρχο της πόλης.

3,67

1,231

Ελέγχου

νομίζω ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να
παρθούν από μένα.
Ελέγχου
Ελέγχου

5. Συμπερασματικές κρίσεις
Η παρούσα έρευνα αποτελεί τμήμα ευρύτερης εργασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με στόχο την αξιοποίηση των εναλλακτικών διδακτικών
προσεγγίσεων για την καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την
πολιτιστική κληρονομιά. Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης αξιοποιούνται τα κοινωνικά
μοντέλα διδασκαλίας, τα οποία δίνουν έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα των μαθητών, στον τρόπο
με τον οποίο μαθαίνεται η κοινωνική συμπεριφορά και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική
αλληλεπίδραση μπορεί να προαγάγει τη μάθηση.
Δεδομένου ότι σε επίπεδο ζωντανών πολιτισμών, τόσο η φυσική όσο και η ανθρωπογενής
πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν πόλους τουριστικής έλξης μείζονος σημασίας, επιλέξαμε ως
πεδίο δράσης της ερευνητικής προβληματικής μας, τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ένα μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με εξαιρετικό, ιστορικό ενδιαφέρον και σημείο αναφοράς
στον ελληνικό τουρισμό. Ως ερευνητική στρατηγική αξιοποιείται η έρευνα δράσης, η οποία
εξελίσσεται με τους μαθητές της ΣΤ' Τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Μέσα
συλλογής των δεδομένων της έρευνας αποτελούν το ερωτηματολόγιο, η ημιδομημένη συνέντευξη
και η παρατήρηση.
Τα αποτελέσματα της Α' Φάσης εφαρμογής του ερωτηματολογίου φανερώνουν ότι οι
αρχικές γνώσεις των μαθητών, τόσο της πειραματικής ομάδας όσο και της ομάδας ελέγχου, για την
πολιτιστική κληρονομιά της νήσου Ρόδου ήταν ελλιπείς, παρόλο που οι ερωτήσεις είχαν
προκαθορισμένες απαντήσεις και επομένως οι μαθητές είχαν αρκετή πιθανότητα από τύχη να
απαντήσουν σωστά. Ο χαμηλός μέσος όρος των σωστών απαντήσεων επιβεβαιώνει με συνοπτικό
τρόπο την αποτυχία των μαθητών του δείγματος να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις
γνώσεων.
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Αναφορικά με τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος σε ερωτήματα στάσεων, εξάγεται
το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της
ομάδας ελέγχου. Ωστόσο, σε κάποια ερωτήματα στάσεων τόσο η πειραματική ομάδα όσο και η
ομάδα ελέγχου παρουσιάζουν θετικές στάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται πιθανόν στις δραστηριότητες
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 20112012, στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το “Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου”.
Σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας, η υλοποίηση της έρευνας δράσης με βάση τις
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις αναμένεται να επιφέρει μια ποσοστιαία αύξηση του μέσου
όρου των γνώσεων στην πειραματική ομάδα σε σχέση με τη μέτρηση πριν την υλοποίησή της και σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου που ακολουθεί τις αρχές της παραδοσιακής διδασκαλίας. Θετικές
αλλαγές και διαφοροποιήσεις αναμένονται αναφορικά με τις πεποιθήσεις των μαθητών της
πειραματικής ομάδας αναφορικά με την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τις
αξίες και τις συμπεριφορές των μαθητών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Ενδιαφέρουσα
αναμένεται η διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων «φύλο», «σχολική επίδοση» και
«μορφωτικό – κοινωνικό επίπεδο οικογένειας» στις γνώσεις και στάσεις των μαθητών του
ερευνητικού δείγματος για την πολιτιστική κληρονομιά.
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1. Introduction
The approach of cultural aspects of a society, culture management, enhancement and
interpretation of its particular traits, its exploitation for the creation of a collective consciousness, its
contribution to social development and alleviation of differences between perceptions of societies and
social classes, the promotion of social cohesion and collective memory, the potential co-operation of
culture as far as the practice of politics is concerned, are seen as a key element in education
(Katsakiori, Flogaiti & Papadimitriou, 2008). The inseparable link between culture and education
makes the need to constantly look for alternative ways of teaching compelling and self-evident
through which culture, in its various versions, will be made accessible to increasingly larger social
groups. The teacher's role is not limited only to the communication of knowledge. Among other
things, the teacher must provide students with incentives so as to get actively involved in the context
of explorative learning and experiential knowledge acquisition and inspire cultural values, especially
in our country, a country with rich cultural tradition. The student of today, citizen of tomorrow ought
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to be well educated with the aim of actively contributing to the preservation of cultural diversity, the
promotion of culture and the perpetuation of cultural values (Dimitriou, 2005).
The present study aims at implementing the principles of alternative teaching approaches for
the development of social skills in Primary Schools students with regard to our heritage. The
acquisition of social skills will allow students to actively participate in social life, to live in harmony
and cooperate productively with others, to contribute to everlasting development. The essence of
democracy is the deliberation in identifying problematic situations. The man’s ability to continually
restructuring towards his values and the ability to create compatible value systems, are both essential
for a mature evolution (Joyce, Weil & Calhoun, 2009).
Action research is exploited as a research strategy and the questionnaire, a semi-structured
interview and the use of observation as a means of data collection. Focal point of research problem is
the Medieval Town of Rhodes, which has been declared a world heritage site and is therefore
protected by UNESCO. The preservation and protection of living cultural elements in places with
heritage, that is their monuments as well as their ecological integrity and environmental framework
should always constitute the basis of our social-educational strategy.
This study is part of a research in progress, under doctoral dissertation, aimed at cultivating
positive attitudes in primary school for the cultural heritage. This research is conducted in three
phases. In the first phase, there is a pre-control of knowledge-attitude of the research sample
according to the above methodological triangulation. The second phase is educational and tutorial
planning, tutorial scenarios-pupils activities are being materialized based on the main principals of the
methods of new tutorial approach for the cultivation of positive attitudes for the conservation of the
Cultural Heritage. In the third phase, the after-control of knowledge-attitude of the pupils will be
materialized based on the initial tools of collecting data. At the end all the answers from the pupils
will be gathered, the two measurements will be compared and there will be a presentation of the
results of our tutorial approach.
2. Theoretical approach
2.1. Alternative approaches to traditional classroom practices
The cultural heritage management primarily depends on individual and collective intervention
of community members, whose form and effectiveness are predetermined by the multidimensional
functions of education. Education as an ideological mechanism conveys standards, rules and values
that enhance the historical self-awareness of the members of the community and cultivate sensitivity
towards issues connected with the maintenance of cultural identity (Sianou-Kyrgiou, 2001).
In the context of Aternative Education, teaching is a methodical and organizational process
that includes specific goals, which not only connected with the content but also with the very same
student,whose aim should be to develop as an individual and understand the goal, so as to be able to
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achieve it. The Alternative Teaching attempts to bridge the Teaching of Object (direct instruction)
with forms of direct instruction and the Teaching of the active Subject (indirect teaching) with indirect
guidance forms and gradual independence of the student in the learning process with collaborative
processes (Kossyvaki, 2006).
Teaching models are general, orientational suggestions for the organization of action is
methodikis, tools used for planning, conducting and analyzing of teaching (Kossyvaki, 2006). Various
criteria,are taken into account as far as the classification of teaching models are concerned, such as the
teaching process adopted, their stability and the kind of skills that students are expected to develop.
Based on the teaching process teaching models are divided into student-centered, teacher-centered and
interaction models between students and teachers. Based on their stability, models are classified as
stable and unstable ones (Kassotakis & Flouris, 2006). According to the kind of skills expected to
develop-which is considered the most valid approach-, the models are classified into the following
four groups (Joyce, Weil & Calhoun, 2009):


The information processing models: The models are associated with the development of skills
relating to memorization, organization – information analysis, hypothesis control, formation
of concepts and creative exploitation of knowledge.



The social skilfulness development models : These models are associated with the
development of skills that will enable those taking part in the learning process to participate
actively in social life, to live in harmony and cooperate with others. Issues that fall within the
scope of these models are the study of values, the understanding of social problems and the
settlement of problems and conflicts.



Personal characteristics development models: The group refers to the development features,
such as self-realization, self- achievement, the clarification of personal aspirations and the
control of emotions and thoughts of the individual.



The behavioral systems models: These models rely on the theory of the school of
behaviorism and are characterized by setting clear objectives, mainly of cognitive content, as
well as by the consistence of their achievement.
In this study, the focus is on the development models of social skills, as it is the researchers’

goal to turn students of today into independent citizens of tomorrow with critical thinking, democratic
values and positive attitudes for the preservation of cultural heritage. Social teaching models place
emphasis on the development of the social character of students, on how learning social behavior can
be achieved and on the way in which social interaction can promote academic learning. Almost all
social models inventors believe that one of the main roles of education is to prepare citizens to
develop a comprehensive and democratic behavior, both for promoting personal and social life as well
as to ensure that a productive, democratic, social class is secured (Joyce, Weil & Calhoun, 2009).
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The work of contemporary social models designers starts with the development of
partnerships in learning and continues with modern versions of classic model research group. At the
same time, it focuses on values and social problem settlement. . The social research and the roleplaying game can be used with students of any age. In contrast, the case-law model research
highlights social policies and social issues for older students (Joyce, Weil & Calhoun, 2009). Under
this approach, the focus of the present study are the models of cooperative learning, social inquiry and
role playing, given the fact that these social models are appropriate for primary school students.
Emphasis is placed on museum education, which develops a broad field of application of social skills
development models.
2.1.1. The collaborative learning
The collaborative (group-centered) learning has as inspiration the work of the pedagogues of
the New Education movement, Dewey and Lewin, who are considered key theorists in collaborative
learning (Stamatis et al., 2010). The collaborative (group-centered) learning is linked with the sociocultural approach of Vygotsky, which emphasized the social and cultural context in which learning
takes place. The work of socio-cognitive approach emphasizes the importance of social interaction, as
students engage in learning tasks that are meaningful to them. Students enhance their own thinking
through their exposure to the views and thinking of others (Konsolas & Nicholau, 2009).
The collaborative learning relies on the person's inherent tendency for sociability. The student
is in need of communicating with others as well as of group acceptance and recognition, which lead to
self-appreciation and self-affirmation. The social skill is the ability to take initiatives and develop and
maintain mutual good relationships with others, particularly with peers (Katz & Chard, 2004). A key
component that differentiates the

collaborative (group-centered) learning

from the traditional

teaching methods, is the fact that it is based and conducted through the activation of student relations
as opposed to the teacher-student relations which dominate in the teacher-centered instruction. The
student relations refer to learner-centred teaching, forming an excellent framework for the
implementation of the modern school mission which is to contribute to the development and
autonomy of the individual (Matsaggouras, 2000).
Research has shown that teachers utilize a variety of cooperative learning strategies in their
classes, taking elements from different strategies to maximize learning. It was found that the most
successful strategies included high levels of individual or collective responsibility, monitoring and
feedback by the teacher using specific materials or materials that kids can handle (Jacobsen, Eggen &
Kauchac, 2009). According to O' Donnell (2006), five are the key aspects of an effective, cooperative
learning: positive interdependence, individual accountability, face-to-face interaction, social skills and
group processing. Positive interdependence among group members is the cornerstone of collaborative
form (Matsaggouras, 2000).
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Based on surveys conducted in the last two decades (Sharan & Shachar, 1988; Slavin, 1988 &
1989; Watson, 1991 ref. in Hadzigeorgiou, 2004) it was found that the interaction, interdependence
and communication among groups of students resulted in the improvement of performance and image
they have for themselves as well as their critical thinking. The teacher must ensure the activation –
equal participation of all students, keeping for himself the role of coordinator (Kaila &
Theodoropoulou, 1997).
2.1.2. The Model of social inquiry
The most important purpose of education ought to be the thoughtful consideration of values
and issues of current affairs, aiming thus at the qualitative improvement of society. The model of
social inquiry of Massialas and Cox (1966, ref. in Flouris & Kassotakis: 2006), aims at helping
students to analyze social issues, develop their social skills and cultivate citizenship. This model
adopts the exploratory approach to the cultivation of reflection and the development of critical
thinking, in order to contribute to the formation of critical thinkers and more effective citizens.
According to the model of Massialas and Cox mentioned above, there are three characteristics
of the inquiry order. One refers to the conditions required by the inquiry and is related to the creation
of a framework where opinions are freely expressed. The second attribute relates to the nature of
hypotheses set forth and problem solving situations. The knowledge is treated as hypotheses, which
are constantly reviewed in order to control their force and validity. The third feature is the systematic
documentation of those supposedly suggested by the students. in teaching results of this model one
can find: exploration of social issues – problems, commitment to citizen and society improvement and
tolerance in dialogue. In educational outcomes one can find: respect for social values and social action
(Kassotakis & Flouris, 2006).

2.1.3. The role playing
The role playing model or dramatization based on the work of Shaftel and Shaftel (1982),
aims at enabling the students to explore their feelings, attitudes and values and search for personal
meaning in their lives. Through the dramatization of a real-life situation or situations of various
simulations with theatrical performances, conflicts are highlighted views and feelings are expressed
and a solution of contradictions is being explored (Georgopoulos & Tsalikis, 1997).
The theatrical game, which is the natural evolution of symbolic play, is considered to be the
model play activity- archetypal form of intuitive thinking and growth medium of symbolic artistic
behaviour in a child. It is an ongoing kid-oriented process as psychosomatic totality and includes
imitative play, make-believe with regard to material objects, role play, interpersonal interaction and
verbal communication (Tsiaras, 2010).
202

The role-playing game can be described as being a specialised expression of the game and can
have various alternative forms (Kossyvaki, 2006), such as:


Brain training game to a form of communication,



Strategic dispute between experience and the situation to be resolved,



Team dynamics for resolving differences in the perception of group members



Psychodrama for dispute resolution in mental situations,



Sociodrama, detection of differences in the evaluation of a situation by the group,



Politodrama, differences between a situation and conflict group conflicts,



Means of identifying differences between players and observers.
The didactic and educational results of this alternative teaching approach are related to the

class as a whole and to each student separately. The role-playing game enables students to be
interested and actively involved, not only in the process of learning an issue, but in the integration and
composition of their knowledge, negotiating problematic situations, exploring alternatives and
seeking new and creative solutions. It helps prepare the student to critically face new challenges and
situations (Dimitriou, 2009).
With regard to the social system, the role playing model does not require strict structure as far
as the social organization of the classroom and the relationships that develop in it are concerned. The
teacher has the responsibility of implementing the technique and guiding the students. The content of
the discussions and theatrical events is largely determined by students. Following the principles of
interaction, all answers are acceptable without evaluation. The students are seen as equal. Awareness
of the beliefs and emotions of the students through the review, paraphrase, summary of responses and
views expressed is enhanced. There is a high degree of social interaction. The role-playing is based
primarily on the experiences of the participants and requires minimal material support (Kassotakis &
Flouris, 2006).
2.1.4. Museum education
The first attempts to connect museums with the educational process started in the late 19th
century by educator J. Dewey. However, it is only in recent decades that its importance in educational
practice began to be appreciated, leading to alternative approach of disciplines associated with
museums, offering a unique combination of scientific methods, scientific work and mental processes,
based on authentic evidence and monuments of the past, which help people to better understand the
modern world (Kasbikis & Kounelakis, 2000).
The museum education, developed alongside the democratization of museums, the opening of
"school" to new areas and the establishment of an increased value in cultural goods, expressing the
eagerness of modern museums to interface with society and put into effect their educational mission
(Nikonanou, 2005). Museums- once prisons of memory of beautiful or bizarre objects- have been
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transformed into institutions which collect, retain, preserve and exhibit objects, memory and ideas
vehicles educating and entertaining at the same time. The Hooper-Greenhill (2007) suggests a
neologism/ coining, the term "edutainment", a compound word formed from the words education
(training) and entertainment (entertainment). With this term, it is attempted to express in a word the
characteristics of learning that takes place in museums, bringing together two basic and typically
conflicting concepts, education and fun.
According to Dewey (Hein, 2006) the Museum experiences might be entirely educational. In
the museum sphere, the importance of providing visitors with tools in order to exercise more control
in their interaction with the exhibits, the richer research and the encouragement of understanding of
mind patterns, are usually justified by the reports of testimonies of learning theory. They can-and
should-be justified, because the development of critical thinking is an important skill for the citizens
of a democratic society. The museums are moral tutors, as well as educational institutions, because
they are levers of change, not only because they alter and transform knowledge, beliefs, attitudes and
feelings of individual visitors but also to a greater extent, because they affect the moral ecology of
communities they serve (Sullivan, 1994).
Modern trends of museum education agree with wider views of modern pedagogy that think
of learning as an intellectual, mental and practical activity, with a strong social character, because
both the subjects and the knowledge are established in relation with the historical, social and cultural
context (Mercer, 2000). The museum education object is the scientific investigation of educational
and museum principles and conditions governing the cultural and educational policy of museums and
generally setting the framework for the planning, implementation and evaluation of educational
programs. Educational programs are designed to cultivate individuals and social groups, regardless of
their origins, abilities and age, skills for multi-faceted creative utilization of material culture in
general and in museums in particular (Nakou, 2002).
Basic field of application of museum education are direct communication activities, which
rely heavily on educational planning that includes educational objectives, content, methods, means
and forms of communication. Two communication levels are developed:a) concerning the object –
content – topic and b) concerning the relations of people involved in the communication. It is a kind
of "live interpretation", which has been tested with many different styles in museum education
practice. These activities create teaching situations in museums and enrich interaction capabilities
between visitor and exhibit through interaction, interpersonal relations communication between those
responsible for educational programs and visitors or among visitors themselves (Nikonanou, 2010).
The museum education supports and uses holistic or interdisciplinary methods, such as the
dramatization, the apocalyptic method, the exploration, the experiential learning and the method of
project. More specifically, the project is something more than a simple method, since in the context of
its implementation it is possible to use a different method, in order to achieve the goal (Skanavi,
2004). Methods are entirely characterized by the active participation of visitors, people’s interaction,
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interactivity, the emotional involvement, the experience-knowledge acquisition. The realization that
various scientific codes and knowledge interface in the process of learning gives children the
opportunity to build on their knowledge, to develop skills and to understand reality using multifaceted and closely interwoven mental, spiritual, physical and social skills (Andreadakis, Konsolas &
Panagiotopoulou, 2010).
3. Research methodology
3.1. Literature Review
A review of the Greek literature shows that the basic methodological principles of alternative
instructional approaches have not been exploited and imprinted with empirical research regarding the
acquisition of knowledge, shaping perceptions and attitudes of students with respect to cultural
heritage. From the review of the international literature it has been noted that research fails to
primarily focus on teaching students ' positive attitudes to cultural heritage.
More specifically, Curtis & Seymour (2004) with their research "Louisiana heritage
education program and heritage in the classroom: Children's attitudes toward cultural heritage",
measured the attitudes of students with respect to cultural resources before and after a series of
workshops.
Poor & Snowball (2010) in their research on "The valuation of campus built heritage from the
student perspective: Comparative analysis of Rhodes University in South Africa and St. Mary’s
College of Maryland in the United States" studied the importance of the cultural heritage of their
campus as a legacy to them.
The research of Pérez, López & Listán (2010) highlights the perceptions of teachers in
education concerning cultural heritage. Through an interdisciplinary approach, the analysis of
perceptions of teachers and their administrators is presented as far as issues of heritage are concerned
focusing on its instruction and dissemination in Spain.
The Vieira, Costa & Knopp (2011) in their research entitled "Culture as educational
intervention for change: The experience of the Neighbourhood-School Programme in the city of Nova
Iguaηu, Brazil" described how a cultural education program for the schools of the neighborhood
contributed to social reform in Nova Iguacu.
The Kokko & Dillon (2011) in their research they study the relations among arts, art
education and cultural heritage, as pictured on the personal experiences and collective values of
fifteen women university students of different nationalities (Europe and North America).
The Merrill (2011) in the study entitled "Look Back to Look Forward" based on the
assumption that the understanding of the interdependence between planning and culture is a crucial
part of technological education, exemplifies the need for integration of historical, social, cultural,
environmental parameters in the educational process.
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3.2. The purpose and objectives of the research
This research is the investigation of the contribution of alternative instructional approaches
with emphasis on museum education for cultivating positive attitudes in elementary school students
with regard to cultural heritage.
More specifically, the objectives of the work are:


the use of alternative approaches in the traditional teaching class aiming at the
development of students’ social skills ,



to investigate the effectiveness of social skills models over traditional teaching,



the investigation of knowledge and attitudes of students in relation to the cultural heritage
of the area, before and after the action research,



the investigation and quantification of potential change of variables, as this can be
expressed with statistical indicators in order to measure the effectiveness of the handling,



the investigation of the influence factors of “sex”,” school performance” and “socioeducational level of the family” on knowledge and attitudes of the students of the research
sample.

3.3. Research strategy
As a research strategy for achieving the above aims and objectives of the study the "Action
Research" is exploited. The option was regarded as the most appropriate, because on the one hand it
allows members of the school community to investigate their practices through reflective action and
collaborative communication and on the other hand it cultivates the environment in the everyday life
of the educational organisation to create those learning experiences that are characterised and guided
by the spirit of sustainability and community learning. Action-oriented research can undoubtedly help
teachers dealing with culture and thus to facilitate the examination and more specifically the
resolution of problems in a region, where life and work are in close interaction.
The action research starts from Lewin’s perception of relations between a person and his/her
surroundings in field terms. The active research, as perceived by Lewin, aims to generate knowledge,
to understand what is happening, but at the same time entails the participation of members of the
group involved in this research. J. Dubost (1987, ref to Grawitz, 2006) focuses on four characteristics
of action research. First of all, it is basic research, then it is a research for the action and, because of
its interest concerning the effectiveness of the action, a research aiming at the action. In addition, the
participation of people in the reflection makes it research in action. It's deliberate action, which aims
at the change in real world, takes place on a limited scale, is included in a general plan and is
subjected to some scientific rules, in order to achieve results at the level of knowledge or of
importance.
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3.4. Means of data collection
This research used a combination of quantitative and qualitative methods with methodological
triangulation, to seek a more holistic view of educational outcomes. The triangulation is defined as the
use of two or more data collection methods in the study of dimensions of human behavior. It is a
powerful way to implement concurrent validity, particularly in qualitative research type. The concept
of triangulation has been explored as "methodological triangulation", with the aim of integrating
several other types in it as well as a kind of multiple methods. The methodological triangulation can
be temporal, spatial, with combined levels of triangulation (e.g. individual, group, social), theoretical
(outcome of alternative theories), triangulation of researchers (more than one observers) and
methodological (using the same method in different situations or different methods on the same
research subject) (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Basis of triangulation are the methodological tools used both for flexible and pre-defined
patterns. For the collection of data from teachers , the techniques of semi-structured interview and the
correlative method of free associations are used. The interview is probably the most widespread
method of collection or production of qualitative and information material on Social Sciences
(Iosifidis, 2008). The semi-structured interview is widely used in flexible, quality designs. Although it
is based on some pattern and has preset questions, the order of those questions may be altered
depending on the perception of the interviewer on what seems the most appropriate. Questions can be
omitted for an interviewee and others can be added which were not initially included (Robson, 2007).
The measurement of self report of the students of the research sample is achieved by using a
questionnaire. The questionnaire allows collection of a wide range of information from a large
number of people in a very short period of time and with the minimum cost. It allows comparisons,
the quantification of data and statistical analyses, while the non-presence of the researcher and the
anonymity of questionnaires ensure the truthfulness of responses (Vamvoukas, 1998).
In the questionnaire used in this research, there were predominantly close type multiplechoice questions. The first axis of the questionnaire contained questions with regard to the
demographic characteristics of students of the research sample. The second axis contained "general"
questions concerning students' contact with museums, archaeological sites and the Medieval Town of
Rhodes. With the questions of the third axis, the "specialized", our goal is to collect data on
knowledge and attitudes of students with respect to cultural heritage.
At the same time, the method of observation is used with the aim of recording students’
behaviour. In particular, to assess both the involvement of students in the learning process and the
development of knowledge and the cultivation of social skills of students with regard to the cultural
heritage, the classification of goals of Massialas and Hurst is used as key observation (Kassotakis &
Flouris, 2006). Its choice is consistent with the alternative approaches to the cultivation of students’
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social skills, since the specific categorization of skills does not present the characteristics of a strict
classification system, according to the type of Bloom’s classification.

3.5. Sample research: Sample individual characteristics of the sample
The research population were students of the 6th grade of the 5th primary school of Rhodes
and the teachers of both classes of this grade. The questionnaire was answered by 12 students of the
2012-2013 school year taking part in the experimental group-6 boys and 6 girls-and also by 12
students in the control group – 9 boys and 3 girls. Of all the students of the experimental group 9 were
born to Greek parents in Greece and 3 came from other countries. Also, of all the students in the
control group 10 were born to Greek parents in Greece and 2 came from other countries.
As for the occupation of the parents, the majority of the students of the experimental group
indicates that their father belongs to the category “artisans and skilled workers”, followed by “crafts
merchants, craftsmen, entrepreneurs, sellers” and “others” (pensioners, unemployed and jobseekers,
non-classifiable). The majority of pupils of the control group indicates that their father belongs to the
category “artisans and skilled workers”, followed by “crafts merchants, craftsmen, entrepreneurs,
sellers” and “subordinate public and private employees. In relation to the mother's profession, the
majority of students of experimental group indicates that their mother falls in the category of"
provision of services”, followed by categories of professions in the public and private sector "and"
non –working ones/household”. "The majority of the students in the control group indicates that the
mother belongs to the category "Junior public and private employees, followed by occupations
categories "household" and "unskilled workers".
In relation to the educational level of the parents of the children, the highest percentage
(41.7%) of the students of the experimental group indicates that their father has graduated from
University followed by 25.0% stating that their father has completed high school. The highest
percentage (41.7%) students in the control group indicates that their father has completed the senior
high school followed by 33.3% stating that their father has completed high school. As for the mother's
educational level of students, the majority of students of the experimental group indicates that the
mother has completed high school at a percentage of 41.7%, followed by high school graduates at
33.3%. The majority of children in the control group indicates that their mother is a University
graduate at 50.0%, followed by high school graduates of 25.3%.
3.6. The research process
The research of the doctoral dissertation takes place in three phases. During the first phase of
research, pre-screening of all knowledge and attitudes of the students of the research sample using
questionnaire is conducted. Classroom teachers answer the questions of a semi-structured interview
with regard to culture, cultural heritage and the teaching approaches they use in the learning process.
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In the second phase, in the context of the educational and teaching planning, educational
scenarios-student activities take place in the experimental group based on the main methodological
principles of alternative instructional approaches to promote attitudes of heritage preservation in all its
manifestations. The course of action research is developed on the basis of a circular and spiral process
that consists of four phases: planning, action, observation and reflection (Kemmis & Mc Taggart,
1988). The ongoing retroactivity and perspectiveness within the phases suggests that it is not a linear
type methodology, which starts in the planning and ends in evaluation (Grundy, 1987). The
observation is performed simultaneously with the action and is facilitated through the use of personal
notes and calendar. The degree of participation of researchers in the observation is classified in the
category of "observer as participant" (Iosifidis, 2008), since the identity of the researchers is known in
the research group, but researchers do not participate in their activities.
In the third phase, post-control of knowledge and attitudes of students of both the
experimental group and the control group is carried out based on the original questionnaire. Lastly ,
categorization of the answers of the subjects to open questions, coding of research data, entering data
into a computer with the help of the database processing statistics program (S.P.S.S.), presentation
and lining up of the data are attempted. The comparative approach of the two measurements and the
two groups, which act as an experimental group and control group respectively, document the
potential contribution of alternative approaches as opposed to “traditional” teaching.
4. Indicative of results phase of research
In this section, some suggestive students ' answers of the research sample to both general and
specialized questions of knowledge and attitudes are presented during the first research phase.
A. As to the axis of the questionnaire “General questions”
Judging from the students’ responses on general questions of the questionnaire, it can be
concluded that the majority of the students from both the experimental group (100%) and the control
group (91.7%) have already visited a museum. Also, the majority of students from both the
experimental group (83.3%) and the control group (83.3%), say they have already visited some
archeological site and indeed, the majority of students from both the experimental group (58.3%) and
the control group (66.7%) declare that they have already visited the Museum of the Medieval Town
one or more times. Students from the experimental group at 41.7% have visited the Museum of the
Medieval Town with the school and at a rate of 16.7% have visited the Museum with their parents.
Students from the control group at 16.7% have visited the Museum of the Medieval Town with the
school and at 41.7% have visited the Museum with their parents. A large percentage of the students
from both the experimental group (41.7%) and the control group (58.3%), say they have even visited
the Grand Master's Palace in the Old Town, one or more times.
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B. As to the axis of the questionnaire “specific questions”
This section shows the frequency distribution of the responses of students-mainly sample of
experimental group- concerning specific questions of knowledge and attitudes before the teaching
intervention.
Table 1 shows the frequency distribution of the sample student responses on the basis of their
knowledge of a historic period, which is known as "Knights ' period" on the island of Rhodes. In the
first Phase of the questionnaire, we observe that 4 out of the 12 students in the experimental group
choose the correct answer "the years 1309-1522", while the remaining 4 students characterize as
Knights’ period "the period 330-650 a.d.", 3 students characterize as Knights' period "the period 6501309 a.d.", and 1 student "the years 1522-1922 a.d.". Of all the students of the control group, 3
students answer correctly, while the remaining 3 students characterize as Knights ' period "the period
330-650 a.d.", 5 students characterize as Knights' period "the period 650-1309 a.d." and 1 student "the
years 1522-1922 a.d.". From the above findings, it can be concluded that there is no significant
difference between the experimental group and the control group in terms of their knowledge on this
question.
Table 1: Frequency distribution of the sample student responses based on their knowledge about
the years of the "knightly" period on the island of Rhodes
Experimental

Control

Frequency

Percentage Frequency

Percentage

f

%

f

%

The years 330 -650 a.d.

4

33.3

3

25.0

The years 650-1309 a.d.

3

25.0

5

41.7

The years 1309-1522 a.d.

4

33.3

3

25.0

The years 1522-1922 a.d

1

8.3

1

8.3

Total

12

100.0

12

100.0

Table 2 shows the frequency distribution of the sample student responses on the basis of their
knowledge for the “Ioannites Knights.
In the first Phase of the questionnaire, we observe that 5 of the 12 students of the
experimental group answer correctly, whereas the remaining 4 students believe that these Knights
were "a knightly order to provide care for poor, sick or injured pilgrims of the Holy Land" and 3
students believe that they were "a knightly order with large tracts of land".
Of all the students of the control group, 2 students answer correctly, while the remaining 3
students believe that the Knights were “a knightly order to provide care for poor, sick or injured
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pilgrims of the Holy Land”, 3 student believe that the Knights were “a knightly order with large tracts
of land”, 3 students believe that the Knights were “a religious order in the first Crusade” and 1 student
replied that he doesn’t know.
In general, we observe that the experimental group students are more aware of the correct
answer compared to the students of the control group.
Table 2: distribution of frequency responses of the students
sample based on their knowledge about the “Knights”
Experimental

Control

Frequency

Percentage Frequency Percentage

F

%

f

%

41.7

2

16.7

33.3

3

25.0

25.0

3

25.0

3

25.0

1

8.3

12

100.0

Sovereign military order of St. 5
John's Hostel.
Knightly Order to provide care 4
for poor, sick or injured pilgrims
of the Holy land.
Knightly Order with large tracts 3
of land.
Religious Order in the first
Crusade.
I do not know
Total

12

100.0

Table 3 shows the frequency distribution of the sample student responses on the basis of their
knowledge about the conversion of the Palace of the Grand Master during the period of Ottoman rule.
In the first Phase of the questionnaire, we observe that 5 of the 12 students of the experimental group
choose the correct answer “prison”, while the remaining 3 students think that during the period of
Ottoman rule, the Palace of the Grand Master was converted into a “hospital”, 3 students believe that
it was turned into a “Museum” and 1 student that it was turned into a “barracks”.
Of all the students of the control group, 6 students answer correctly, while the remaining 3
students consider that during the period of Ottoman rule, the Palace of the Grand Master was
converted into a “hospital”, 2 students think that it turned into a "Museum" and 1 student that it was
turned into a “barracks”.
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From the above mentioned findings, it can be concluded that there is no significant difference
between the experimental group and the control group as to their knowledge regarding the conversion
of the Palace of the Grand Masters during the period of Ottoman rule.

Table 3: Distribution of frequency responses of students of the sample on the basis of their
knowledge for the conversion of the Palace Grand Masters of the period of Ottoman rule
Experimental

Control

Frequency

Percentage

Frequency Percentage

f

%

f

%

In barracks

1

8.3

1

8.3

In prison

5

41.7

6

50.0

In hospital

3

25.0

3

25.0

In Museum

3

25.0

2

16.7

Total

12

100.0

12

100.0

In table 4 below, the averages and standard deviations of the sample students' answers have
been recorded concerning the frequency of operations for learning cultural heritage issues. It should
be noted that the scale of measurement included: very often, quite often, sometimes, a few times,
never.
According to the data of table 4, the question "How often do you do something of the following
statements: I was intrigued and learned more about the cultural heritage ...," the results between the
two teams – experimental and control-are as follow:
students of experimental group showed greater interest and learned more about the cultural
heritage “by listening to the teacher talking” in relation to the students of the control
group (2.42 to 3.25).
students of experimental group and control group students had the same interest and learned
about the cultural heritage “by working on a task with their classmates in teams” (2.75
to 2.75).
the students of the control group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by looking at pictures” compared to the students of the experimental
group (3.00 to 2.33).
the students of the control group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage ‘by watching broadcasts on TV’ compared to the students of the
experimental group (2.42 to 2.25).
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the students of experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by reading books, magazines or newspapers” compared to the students
of the control group (2.08 to 3.17).
the students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “ by studying textbooks” compared to the students of the control group
(2.33 to 2.50).
the experimental group students and the students of the control group shared the same
interest and learned about the cultural heritage “by participating in environmental
education programs” (2.75 to 2.75).
the students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by listening to the museum guide” compared to the students of the
control group (2.58 to 2.67).
the students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by participating in Educational Programs of the Museum” in
comparison with the students of the control group (2.42 to 2.83).
the students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “By organising school excursions to archaeological sites” compared to
the students of the control group (1.42 compared with 2.50).
 students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by making observation” in comparison with the students of the control
group (2.67 to 3.25).
 students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage “by researching ” in comparison with the students of the control group
(3.50 to 3.58).
the students of the experimental group showed greater interest and learned more about the
cultural heritage by participating in theatrical games based on culture» compared with
the students of the control group (3.50 to 4.17).
We see, thus, that in most cases the students of the experimental group showed greater
interest and learned more about the cultural heritage on the basis of the relevant statements in
connection with the students of the control group.
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Table 4: Frequency distribution of the sample student responses based on their frequency actions
for cultural heritage learning issues
group

Mean Deviation Std.

Experimental

2.42

1,787

Control

3.25

1,785

Experimental

2.75

1,322

Control

2.75

152

Experimental

3.00

1,414

Control

2.33

1.231

Experimental

2.42

1,347

Control

2.25

2,055

Experimental

2.08

1,347

Control

3.17

1,320

Experimental

2.33

1.231

Control

2.50

1,452

By participating in environmental educationExperimental

2.75

1,785

programs.

Control

2.75

1,322

Experimental

2.58

1,347

Control

2.67

1,377

Participating in Educational Programs of the Experimental

2.42

1,311

Museum.

2.83

1,006

1.42

, 900

Control

2.50

1,452

Experimental

2.67

1,556

Control

3.25

1,288

Experimental

3.50

1.508

Control

3.58

1,311

Experimental

3.50

1.508

Control

4.17

1,006

Listening to my teacher talking.

Working with my classmates in groups.

Looking at pictures.
Watching broadcasts on TV.

Reading books, magazines, or newspapers.

Reading textbooks.

Listening to a guide in the Museum.

Organizing

Control
school

excursions

archaeological sites.
Observing

Researching
Playing theatrical games on culture

toExperimental

In table 5 below, the averages and standard deviations of the sample student responses on
what they would do to improve the city. It should be noted that the scale of measurement were: very
much, Much, Moderate, Little, At all.
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According to the data in table 5, concerning the question "If you wanedt to improve something in
your city, would you do any of the following ...", the results between the two teams – experimental and
control-are as follows:


to the statement "I would try even alone", the students of the experimental group had
more positive attitudes than students of the control group (2.25 to 2.83).



to the statement "Even if I wanted to try, I don't know what I could do," students of the
experimental group had more positive attitudes than students of the control group (2.42 to
3.08).



to the statement "I would participate only if there was a group of people sharing the same
interest, because I think that decisions cannot be taken by me," the students of the
experimental group had more positive attitudes than the students of the control group
(3.17 to 3.75).



to the statement "these are primarily issues of the authorities and experts and not mine ",
the students of the experimental group had more positive attitudes than students of the
control group (1.92 to 2.75).



to the statement "I would submit my proposal in writing to the Mayor of the city", the
students of the experimental group had more positive attitudes than the students of the
control group (3.17 to 3.67).

We see, therefore, that in most cases the students of the experimental group showed more positive
attitudes based on the relevant statements about improving their city compared with students of the
control group.
Table 5:Distribution of frequency responses of students
of the sample based on their attitude to improve their city

Group

Mean

Deviation Std.

Experimental 2.25

1.485

Control

2.83

1,267

Even if I wanted to try, I don't know what I Experimental 2.42

, 900

could do.

3.08

1,379

I would only if there was a group of people Experimental 3.17

1,337

with the same interest, because I think that Control

3.75

1.485

These are mainly matters of the authorities Experimental 1.92

, 996

and experts not mine.

152

I would try even alone.

Control

decisions cannot be taken by me.

Control

2.75

I would submit my proposal in writing to the Experimental 3.17
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1,915

Mayor of the city.

Group

Mean

Deviation Std.

Control

3.67

1.231

5. Concluding considerations
This research is part of a wider project which is in progress under doctoral dissertation,
aiming at the exploitation of alternative teaching approaches for the promotion of positive attitudes of
primary school pupils' towards cultural heritage. To achieve the purpose of the study, the social
teaching models have been exploited, which place emphasis on the social character of students, on the
way social behavior is learned and assimilated and on the way in which social interaction can
promote learning.
Given the fact that, on the basis of living cultures, both natural and man-made heritage sites
are major tourist attraction poles, we chose the Medieval City of Rhodes as the field of the research
problem, a monument of world heritage with exceptional historic interest and a reference point in
the Greek tourism. As research strategy, action research is used, with the students of the 6 th grade of
the 5th primary school of the city of Rhodes. Our means for the collection of research data constitute
the questionnaire, the semi-structured interview and the observation.
The results of the questionnaire of the first phase show that the initial knowledge of students,
both in the experimental group and the control group, for the cultural heritage of the island of Rhodes
was incomplete, although questions had preset answers and therefore students could have answered
correctly by mere luck. The low average of correct answers confirms the failure of the sample
students to respond satisfactorily to the knowledge questions.
With regard to the responses of the sample students to questions of attitudes, it can be
concluded that there is no significant difference between the experimental group and the control
group. However, concerning some attitude questions, both the experimental group and the control
group exhibit positive attitudes for the protection of the environment and heritage. This fact can
probably be due to the activities of environmental education Programmes, which were carried out
during the school year 2011-2012, under the school's participation in the 1st National Competition for
the "Best Sustainable school".
In accordance with the objectives of the research, the implementation of action research based
on alternative approaches is expected to produce an average percentage increase of knowledge in the
experimental group compared with the measurement before its implementation and in relation to the
control group that follows the principles of traditional teaching. Positive changes and variations are
expected regarding the beliefs of the students of the experimental group regarding the need to
preserve the cultural heritage, with the values and behaviors of students with regard to cultural
heritage. Investigating the impact of factors such as 'sex', school performance and socio-educational
level of the family "on the knowledge and attitudes of students of sample research for cultural heritage
is bound to generate a lot of interest in our field.
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Σχολικός χώρος: Ο ρόλος και η σημασία του στη μαθησιακή διαδικασία
και

αγωγή.

Απόψεις

μαθητών

και

εκπαιδευτικών

σε

σύγχρονα

παιδαγωγικά θέματα.
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα: Τα δυο άρθρα αφορούν διδακτορικές
διατριβές οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και υποστηριχτεί επιτυχώς. Δυο άλλα άρθρα αφορούν
διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται και ένα άρθρο το οποίο αφορά σε μια συλλογική έρευνα.
Υπάρχει επίσης ένας εισαγωγικός «προβληματισμός για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής» που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας μιας από τις εργασίες που
παρουσιάζονται.
Το πρώτο άρθρο εκπονήθηκε από την Γ. Ξανθάκου, αν. Καθηγήτρια, και τον Π. Χριστοδουλάκη,
υπ. δ/ρα, και αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν τα ακατάλληλα δομικά υλικά που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των σχολικών κτηρίων, καθώς και η παλαιότητα και η
αδυναμία ανακαίνισής τους, στην υγεία και στην ποιότητα
εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται σε αυτά.

ζωής

των μαθητών και των

Οι ερευνητές καταλήγοντας επισημαίνουν ότι η

αναγνώριση της κατάστασης «του συνδρόμου των άρρωστων κτηρίων» οδήγησε στη νέα τάση της
οικολογικής δόμησης που αποβλέπει σε πιο φιλικά για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου
σχολικά κτήρια..
Το δεύτερο άρθρο της υπ. δ/ρισας Πανορμίτσας Παπακαλοδούκα (επιβλ. Επικ.καθηγήτρια
Χριστίνα Παπαηλιού) εξετάζει τις «Μη λεκτικές επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών με ειδική
γλωσσική διαταραχή», σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μελέτη περίπτωσης τριών
παιδιών τα οποία έχουν διαγνωστεί

ότι έχουν Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Η επικοινωνιακή

συμπεριφορά τους αξιολογήθηκε με την ανάλυση μαγνητοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των παιδιών. Η έρευνα επικεντρώνεται να εξετάσει αν η γλώσσα
αποτελεί εξειδικευμένη λειτουργία η αν είναι μερος γενικοτερων γνωστικων και επικοινωνιακων
λειτουργιων.
Το τρίτο άρθρο είναι της δ/ρισας Αγγελικής Μάνου (επιβλ. Καθηγητής Νικήτας Πολεμικός)
και μελετά τη «Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη σκοπιά των
εκπαιδευτικών». Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
υπηρετούσαν σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το
ερωτηματολόγιο. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:


Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διαπολιτισμική συμβουλευτική εισάγει καινούρια στοιχεία
στην εκπαίδευση.



Τονίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στο δημοτικό
σχολείο.



Αντιμετωπίζουν τη συμβουλευτική ως απαραίτητη δράση της παιδαγωγικής διαδικασίας.
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Το τελευταίο άρθρο της ενότητας είναι του δ/ρα Ιωάννη Τσακίρη (επιβλ. Καθηγητής
Νικήτας Πολεμικός), και εξετάζει τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον
αφορά τη χρήση της σχολικής αυλής ως χώρου αγωγής και μάθησης. Η διεξαγωγή της έρευνας
πραγματοποιήθηκε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε δείγμα 41 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στα δημόσια σχολεία της πόλης της Ρόδου. Υποστηρίζεται ότι οι
απόψεις των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
των διδακτικών τους επιλογών και των πρακτικών τους προσεγγίσεων.
Τα άρθρα, είτε προσεγγίζουν τα σχολικά κτήρια ως χώρους μάθησης, αγωγής και ποιοτικής
διαβίωσης, είτε εξετάζουν τις απόψεις των μαθητών η των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα θέματα, η
εστιάζονται σε ειδικά μαθησιακά προβλήματα, όλα έχουν ένα χρηστικό/πρακτικό εκπαιδευτικό
προσανατολισμό. Αυτό φανερώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών να μελετήσουν και να προτείνουν
πρακτικές λύσεις σε εκπαιδευτικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία,
αγωγή και τελικά τη ζωή και την ευεξία των μαθητών.
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Abstract
Air pollution in combination with the use of building materials and other products used on a
daily basis, lead to environmental damage and an increase in the concentration of chemical
contaminants and biological parameters inside buildings. Furthermore, the change in design
philosophy and construction of buildings in the context of energy saving and the use of new materials
contributed decisively to strengthening the problem of poor indoor air quality in buildings.
Modern lifestyle has forced many people to spend most of their day inside a building, and at
the same time showing strong symptoms of bad health, such as headaches, nausea and difficulty in
concentration, which disappear by removing them from it. A key factor contributing to these health
problems is the poor quality of the environment inside the building. EPA (Environmental Protection
Agency) recognizing the importance of the problem, argues that indoor air quality is among the
priorities of the design of buildings in order to protect human health. One of the most serious diseases
is the illness caused by buildings, sick building syndrome, the syndrome of multiple chemical
sensitivity and allergies.
It is worth mentioning that in educational buildings children and teachers of primary and
secondary education are accommodated for many hours every day. Children have increased hygiene
requirements than adults, making them more susceptible to chemical pollutants emitted by the school
grounds and may exhibit signs of respiratory problems. Concerning the factors that enhance the poor
quality of the indoor environment of school buildings is their age, the lack of money for renovation
and upkeep, the large number of children and teachers who enter them, and the change in its use
which often does not meet the necessary criteria.
The outspread of the syndrome known as the sick building syndrome, the presence of harmful
materials to human health in the workplace and the occurrence of pathological conditions of its users,
for example, amianthus which was widely used in construction, but it proved to be carcinogenic, are
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elements that signal the dangers caused by the manufacturing technology of the past aimed at
increasing profits, forgetting human happiness and comfort. The need for solutions in the interior of
school buildings has led to the development of green building to improve construction quality and
extend the life of their users.
Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, Σύνδρομο Άρρωστων Κτηρίων, σχολικά κτήρια, ραδιενέργεια,
τοξικότητα, οικολογικά δομικά υλικά, επιπτώσεις, ανθρώπινη υγεία.
1. Θεωρητικό πλαίσιο
1.1 Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων
Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τη χρήση δομικών υλικών τα οποία επιβαρύνουν
το περιβάλλον αυξάνουν τα επίπεδα συγκέντρωσης ειδικών χημικών ρυπαντών και βιολογικών
παραμέτρων στο εσωτερικό του κτηρίου. Σε χώρες με υψηλό δείκτη ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες, που συνδέονται άμεσα με την τεχνολογική πρόοδο, επιδρούν καθοριστικά στην ποιότητα
του αέρα και κατ’ επέκταση στη δημόσια υγεία. Η αλλαγή στη φιλοσοφία σχεδιασμού και
κατασκευής των κτηρίων στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την ενεργειακή κρίση και η
χρήση νέων υλικών συνέβαλλαν στην ενίσχυση του προβλήματος της κακής ποιότητας του
εσωτερικού αέρα στα κτήρια (Τσίπηρας & Τσίπηρας, 2005: 250).
Το φαινόμενο αυτό γνωστό ως φαινόμενο του άρρωστου κτηρίου, σχετίζεται άμεσα με την
ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία μιας σειράς προβλημάτων υγείας των
ανθρώπων που το χρησιμοποιούν ως χώρο διαβίωσης, εργασίας και εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος
τρόπος ζωής έχει επιβάλλει στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού να περνά τουλάχιστον το 80%
του χρόνου του μέσα σε ένα κτήριο, με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν παράπονα για έντονα
συμπτώματα κακής υγείας, όπως πονοκέφαλο, ναυτία και δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης, τα οποία
όμως εξαφανίζονται με την απομάκρυνση από το κτίριο. Υπεύθυνη για αυτά τα προβλήματα υγείας
θεωρείται η φτωχή ποιότητα του περιβάλλοντος στο εσωτερικό του (Adefeso, Sonibare & Akeredolu,
2011: 17, http: www.epa.org).
Σύμφωνα με Τεχνική Έκθεση της Επιτροπής του YΠ.E.XΩ.Δ.E. σχετικά με την
Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιστικό Τομέα, η οποία προέκυψε μετά από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε 13 δημόσια κτήρια διαπιστώθηκαν προβλήματα όσον αφορά στις συνθήκες
ελλιπούς άνεσης και σπατάλης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα αυτά επικεντρώνονται
περισσότερο στην υγρασία, στην ελλιπή θέρμανση, δροσισμό, μόνωση, στεγανότητα κουφωμάτων
και παροχή θερμού νερού. Υποστήριξαν ότι θεωρείται απαραίτητο να εξασφαλίζεται ο σωστός
αερισμός, να υπάρχει θερμική άνεση και να ανακτάται η θερμότητα μέσω του εξερχόμενου προς το
περιβάλλον αέρα, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή των χώρων και να περιορίζονται τα προβλήματα
υγρασίας (Τσίγκα, 2003:31).
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Παράλληλα, σε έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστώθηκε ότι το 70% των δημόσιων
και ιδιωτικών κτηρίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου σχολείων, νοσοκομείων, οικιών και
εργασιακών χώρων, είναι πολύ επικίνδυνα και ότι τουλάχιστον ένας ρύπος εξαιτίας της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή των υλικών κατασκευής ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια. Ως συνέπεια της
ύπαρξης αυτών των ρύπων είναι η μείωση της παραγωγικής ικανότητας ή ακόμη και οι
καρκινογενέσεις, αφού η καθημερινή έκθεση των ανθρώπων σ’ αυτούς δρα συσωρευτικά. Επίσης,
έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ έδειξε ότι το 22% των εργαζόμενων κατά το ένα τέταρτο του
εργασιακού του βίου εισπνέει επιβλαβείς ουσίες, ενώ το 11% των καρκινογενέσεων στους άντρες και
το 2% στις γυναίκες σχετίζεται με τοξικές και καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας
λόγω της καθημερινής επαφής (Έθνος, 2006).
Η EPA (Environmental Protection Agency) αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του
προβλήματος, υποστηρίζει πως η ποιότητα του εσωτερικού αέρα ανήκει στις προτεραιότητες του
σχεδιασμού των κτηρίων προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Οι αρνητικές επιδράσεις
σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνουν αλλεργίες και σύνδρομα, όπως αυτό των αρρώστων κτηρίων, του
Συνδρόμου Ασθενειών που σχετίζονται με το κτήριο και του πιο σπάνιου Συνδρόμου πολλαπλής
χημικής ευαισθησίας που περιγράφονται παρακάτω (Daisey, Angell & Apte, 2003: 59-60,
Παπαδόπουλος & Αυγελής, 2004: 29-30):

1. Ασθένεια που σχετίζεται με τα κτήρια (Building Related Illness)
 Η ασθένεια αυτή διαπιστώνεται στα ιατρικά εργαστήρια κατόπιν εξετάσεων.
 Η εμφάνισή της έχει τη μορφή βακτηριακής μόλυνσης (ασθένεια των λεγεωνάριων).
 Ο αριθμός των προσβαλλόμενων ατόμων από την ασθένεια βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση
με τη διαμονή τους ή όχι στο κτήριο.

2. Σύνδρομο των άρρωστων κτηρίων (Sick Building Syndrome)
 Οι επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών του κτηρίου δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένα αίτια.
 Η απομάκρυνση των χρηστών από το κτήριο έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση ή ακόμη
και την εξαφάνιση των συμπτωμάτων.
 Τα συμπτώματα υγείας που παρατηρούνται είναι μεταξύ άλλων η δύσπνοια, ο πονοκέφαλος,
η ναυτία, η αδυναμία συγκέντρωσης, η κόπωση, τα αναπνευστικά προβλήματα και οι
δερματικές παθήσεις.
3. Σύνδρομο πολλαπλής χημικής ευαισθησίας
 Η αδυναμία του ανθρώπινου οργανισμού να αντιμετωπίσει τη χημική ρύπανση αποτελεί
βασική αιτία του συνδρόμου.
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 Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά για τη μόνωση και τον εξοπλισμό των κτηρίων
εκπέμπουν ρύπους και προκαλούν χημική ρύπανση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι
πτητικές οργανικές ενώσεις που υπάρχουν σε νέα οικοδομικά υλικά και είδη επίπλων.
 Τα συμπτώματα υγείας που παρατηρούνται είναι ο ερεθισμός ματιών και σοβαρά
αναπνευστικά προβλήματα.

4. Αλλεργίες
 Καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνισή τους είναι οι βιολογικοί (σκόνη, γύρη
λουλουδιών και μικροοργανισμοί).
 Το σύνδρομο των άρρωστων κτηρίων βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση στη Σουηδία, όπου
περίπου το 20% των κατοίκων της εμφανίζουν αλλεργικά συμπτώματα.

1.1.1 Άρρωστα Σχολικά Κτήρια
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες επιστημονικές έρευνες σχετικά με
το Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σχολικά κτήρια. Πιο
συγκεκριμένα, αντικείμενο των μελετών υπήρξε η Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα που αναδύθηκε ως
επιστήμη το 1970 και μετά με την ενεργειακή κρίση και την επακόλουθη κατασκευή των κλειστών
κτηρίων, χωρίς φυσικό αερισμό. Αυτό συνέβη, κυρίως, στις αναπτυγμένες χώρες όπου το χαμηλό
επίπεδο του αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων ήταν η γενεσιουργός αιτία της αύξησης της
συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ο εξαερισμός και οι δραστηριότητες που οι χρήστες
πραγματοποιούν στους συγκεκριμένους χώρους αποτελούν κύριους παράγοντες που επηρεάζουν
καθοριστικά την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Ακόμη, η κακή ποιότητα του
εσωτερικού αέρα συνδέεται με ορισμένες ασθένειες, όπως ο βήχας, η ρινίτιδα και η αλλεργία και
γενικότερα με το Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υγιές
περιβάλλον εσωτερικών χώρων θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία σε συνδυασμό με την
ευαισθητοποίηση και την προώθηση της έρευνας μεταξύ των χρηστών τους (Schirmer, Pian,
Szymanski & Gauer, 2011: 3583 - 3590).
Σύμφωνα με τους Yasuaki, Yoshihiko, Toshihiro, Yoshihiko, Hitoshi και Takahiko σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το 2010 με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο σε 1077 μαθητές/ριες
σε 8 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας διαπιστώθηκε ότι ο
αυξημένος δείκτης υγρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής αίθουσας είχε ως αποτέλεσμα
να επηρεαστεί η υγεία των μαθητών και να προκληθούν διάφορα ρινικά συμπτώματα και βήχας.
Επιπλέον, από την έρευνα βρέθηκε ότι ένα από τα μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
προστασία της υγείας των μαθητών και τις βλαπτικές επιδράσεις από το Σύνδρομο του Άρρωστου
Κτηρίου είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους (Yasuaki, et. al., 2010: 276, 283).
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Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ το Φεβρουάριο του 1991, τα σοβαρά προβλήματα υγείας που
προκαλούνται από το Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το χρόνο
που δαπανάται από τους χρήστες μέσα σε αυτά. Το 1984 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανέφερε ότι
το 30% των νέων και ανακατασκευασμένων κτηρίων αποτέλεσαν το αντικείμενο παραπόνων σχετικά
με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σ’ αυτά, είτε σε προσωρινό επίπεδο, είτε προκαλώντας
μακροχρόνια προβλήματα τα οποία είναι συνήθως αποτέλεσμα του μη ορθολογικού και σωστού
σχεδιασμού τους. Ο σωστός αερισμός του χώρου και η εγκατάσταση κλιματιστικών συστημάτων
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα, μπορεί να αποτελέσει ένα αποδοτικό μέσο για τη μείωση
εσωτερικών ρύπων (EPA, 1991, http://www.epa.gov/iaq/pdfs/sick_building_factsheet.pdf).
Ακόμη, σε μελέτη των Cooley, Wong, Jumper, και Straus του Τεχνολογικού Ιατρικού
Κέντρου του Πανεπιστημίου του Τέξας διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη δύο μυκήτων (Penicillium και
Stachybotrys) είναι οι πιθανές αιτίες για το Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων, την πρόκληση
ασθενειών του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, αλλεργιών, πονοκεφάλων και ρινίτιδας. Πιο
συγκεκριμένα, ανέλυσαν την εσωτερική και εξωτερική ποιότητα του αέρα σε 48 σχολικά κτήρια των
ΗΠΑ στα οποία υπήρχαν παρόμοιες αναφορές σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τα
αναπνευστικά προβλήματα. Οι χρήστες του σχολικού περιβάλλοντος σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
50% που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως αμυγδαλίτιδα,
βρογχίτιδα και πνευμονία. Ο μύκητας Penicillium βρέθηκε σε 25 σχολεία, ενώ ο Stachybotrys
ανακαλύφθηκε σε 11 σχολεία που ήταν εγκατεστημένα σε περιοχές με υψηλή υγρασία και κάτω από
υγρές μοκέτες, επιφάνειες τοίχων και επενδυμένους τοίχους από βινύλιο (Cooley, et.al, 1999: 13).
Σύμφωνα με μακροχρόνιες έρευνες των Zhang, Zhao, Nordquist, Larsson, Sebastian, Norback
(2011: 5253-5259) σε σχολεία της Taiyuan και της Κίνας, σχετικά με το Σύνδρομο των Άρρωστων
Κτηρίων μελετήθηκαν οι ενώσεις μεταξύ επιλεγμένων συστατικών των μικροβίων, του DNA των
μυκήτων και των γούνινων αλλεργιογόνων κατοικίδιων ζώων, καθώς και τον τρόπο που αυτά
επιδρούν στα συμπτώματα του Συνδρόμου. Το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαίο, αποτελούταν από
μαθητές/ριες διαφόρων σχολείων στην Κίνα, διήρκησε δύο έτη και για την πραγματοποίησή της
συλλέχθηκε αιωρούμενη σκόνη η οποία και αναλύθηκε περεταίρω. Αρχικά, το 27% των μαθητών που
συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα σύμπτωμα βελτιώθηκε όταν βρίσκονταν
μακριά από το σχολείο και δεν δέχονταν την επίδραση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Σε γενικές
γραμμές, τα συμπτώματα αυτά ενισχύονταν περισσότερο από τη συχνότητα εμφάνισης και έκθεσης
του μαθητή στο χώρο του σχολείου.
Επιπλέον, η ποιότητα στο εσωτερικό περιβάλλον ενός σχολικού κτηρίου εξαρτάται από
ποικίλους παράγοντες που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση. Από τη μια, οι υψηλές τιμές
συγκέντρωσης ρύπων και από την άλλη ο χαμηλός ρυθμός αερισμού, εντείνουν το πρόβλημα. Από
σχετική επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον παιδικό σταθμό του Αριστοτελείου
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες θερμικής άνεσης δεν πληρούνται
πάντοτε, ενώ η συγκέντρωση CO2 βρισκόταν κάτω από το σχετικό όριο που ισχύει στην Ελλάδα
(9.000 ppm) και ξεπερνούσε το όριο του οργανισμού ASHRAE (1.000 ppm) (Παπαδόπουλος &
Αυγελής, 2004: 37 - 38).
Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 2.000 ιδιωτικά και
δημόσια κτήρια φάνηκε ότι τα αποτελέσματα για τα σχολεία της πρωτεύουσας ιδιαίτερα
ανησυχητικά, αφού επτά στις δέκα αίθουσες παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις CO2 που
κυμαίνονταν σε ποσοστά πέρα των επιτρεπτών ορίων. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε υπέρβαση
των κατώτατων ορίων που έχουν θεσπιστεί για τις οργανικές πτητικές ενώσεις στο 93% των
σχολικών αιθουσών, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στο 20% των κτηρίων αυτών οι επικίνδυνες ουσίες
ξεπερνούσαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (http://www.ecocity.gr).
1.1.2 Παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη του Συνδρόμου στα σχολικά κτήρια
Στα εκπαιδευτικά κτήρια φιλοξενούνται μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παιδιά χρησιμοποιούν το χώρο του σχολείου για πολλές ώρες της
μέρας που αντιστοιχούν περίπου σε 800 ώρες ετησίως. Οι έφηβοι και τα παιδιά μικρής ηλικίας, έχουν
αυξημένες απαιτήσεις συνθηκών υγιεινής συγκριτικά με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα να είναι πιο
επιρρεπείς στους χημικούς ρύπους που εκπέμπουν οι σχολικοί χώροι (Ashmore & Dimitroulopoulou,
2009: 128). Σύμφωνα με την EFA, που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού
δικτύου οργανισμών για ασθενείς με αλλεργίες και άσθμα σε επίπεδο ΕΕ, συχνά τα παιδιά, ιδιαίτερα
στην προσχολική ηλικία, παίζουν πάνω σε μοκέτες και χαλιά που είναι από τις πιο σημαντικές πηγές
εκπομπής ρύπων. Έτσι εμφανίζουν κρυώματα, αλλεργίες, κούραση, άσθμα, αναπνευστικά
προβλήματα και ερεθισμό του δέρματος (EFA, 2001: 7).
Εκτός από τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού στις οποίες ανήκουν και τα παιδιά,
υπάρχουν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντες που καθιστούν τα σχολικά κτήρια ως χώρους εμφάνισης
κακής ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος σε σχέση με άλλες κτηριακές υποδομές. Σ’ αυτούς
συγκαταλέγονται η ηλικία των κτηρίων, η έλλειψη χρημάτων για την ανακαίνιση και συντήρηση
τους, ο μεγάλος αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών που εισέρχονται σ’ αυτά και η αλλαγή χρήσης
των κτηρίων. Πιο συγκεκριμένα (Jalas, Karjalainen & Kimari, 2000: 273 - 274):


Το 90% των σχολικών κτηρίων στην Ευρώπη έχουν έτος κατασκευής πριν από το 1980 και
το 50% τη δεκαετία του 1960. Τα συστήματα εξαερισμού στα παλιά κτήρια δεν ικανοποιούν
τις σύγχρονες απαιτήσεις και η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος δεν είναι καλή. Κάτι
τέτοιο μπορεί να συμβεί και στα νέα κτίρια.



Η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων σε πολλά σχολικά κτήρια προκειμένου να
δαπανηθούν για την ανακαίνιση, επιδιόρθωση, συντήρηση και αλλαγή του εξοπλισμού της
θέρμανσης, της ψύξης και του κλιματισμού, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών
προβλημάτων στο σύστημα εξαερισμού των σχολικών κτηρίων.
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Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών πέραν των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό μιας
αίθουσας διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα ο αερισμός της να μη ικανοποιεί τις επιπλέον
ανάγκες σε αέρα.



Συχνά, η αρχική χρήση των σχολικών κτηρίων ήταν διαφορετική, οπότε και δεν είχαν
σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτήρια. Οι κατεδαφίσεις και κατασκευές
ενδιάμεσων τοίχων, δεν πληρούν συχνά τα απαραίτητα κριτήρια για την ύπαρξη
ικανοποιητικής ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Η κακή ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στα σχολικά κτίρια συμβάλλει καθοριστικά

στη σωστή λειτουργία ενός σχολικού συγκροτήματος, στην απόδοση των μαθητών και στην υγεία
όσων ζουν εκεί. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται προβλήματα υγείας σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς (π.χ. πονοκέφαλος), επιδεινώνονται οι αλλεργίες και το άσθμα στις ευαίσθητες
ομάδες εξαιτίας των χημικών ουσιών που υπάρχουν στο εσωτερικό περιβάλλον των σχολείων και σε
περιπτώσεις έξαρσης των συμπτωμάτων σε μεγάλο αριθμό μαθητών ελλοχεύει ο κίνδυνος να
κλείσουν τα σχολεία. Ακόμη, δημιουργείται μεγάλη ένταση και δυσαρέσκεια στις σχέσεις μεταξύ
γονιών και εργαζόμενου προσωπικού στα σχολικά κτήρια, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να μειώνεται η
αποδοτικότητα και γενικότερα να δυσχεραίνεται η μάθηση (Daisey, Angell & Apte, 2003:53 - 54).
1.1.3 Πηγές εκπομπής ρύπων στα σχολεία
Η ρύπανση που αφορά τον αέρα των εσωτερικών χώρων αποτελεί σημαντική απειλή για την
ανθρώπινη υγεία, αφού από τη μια κάποιοι ρύποι εγκλωβίζονται σ’ αυτούς αυξάνοντας επικίνδυνα τις
συγκεντρώσεις τους και από την άλλη το μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής των ανθρώπων δαπανάται σε
κλειστούς χώρους. Το πρόβλημα αυτό αποκτά μια εξαιρετική σημασία όταν πρόκειται για ρύπανση
που σχετίζεται με τα σχολικά κτήρια, λόγω του ότι τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. Οι πιο γνωστοί
αέριοι ρύποι στα σχολεία είναι το CO, CO2, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), το ραδόνιο, βαρέα
μέταλλα (π.χ. μόλυβδος, φορμαλδεΰδη), ο αμίαντος και βιολογικοί παράγοντες (π.χ. γύρη και
μικροοργανισμοί) (Μαυρικάκη, 2000:53).
Οι πηγές εκπομπής ρύπανσης στα σχολικά κτήρια είναι εσωτερικές και εξωτερικές. Στις
εξωτερικές, ανήκουν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, οι διάφορες πηγές εκπομπής σωματιδίων και οι
διεργασίες καύσης. Αν το σχολικό κτίριο βρίσκεται σε μια επιβαρυμένη, με ατμοσφαιρική ρύπανση
περιοχή, υπάρχουν και αυξημένοι ρύποι. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία,
υπάρχουν ρύποι, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου, το όζον και διάφορα
σωματίδια, που εισέρχονται στα σχολικά κτήρια μέσα από τους αεραγωγούς και τα παράθυρα. Όσον
αφορά τις εσωτερικές πηγές ρύπανσης στα σχολικά κτήρια παρουσιάζουν ποικιλομορφία από χώρο
σε χώρο ανάλογα με τις δραστηριότητες που ο μαθητής πραγματοποιεί σε καθένα από αυτούς,
δηλαδή αν προορίζονται για διδασκαλία, γυμναστική, ξεκούραση ή διάβασμα (Chaloulakou,
Mavroidis & Spyrellis, 2001: 121-122, Balaras, 2001: 3).
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Σύμφωνα με στοιχεία της EPA (1995), οι πιο συνηθισμένοι ρύποι προέρχονται από τα
κλιματιστικά μηχανήματα, διάφορα οικοδομικά και μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο και υγρές
μοκέτες στις οποίες αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Επίσης, πηγές ρύπανσης αποτελούν έπιπλα
κατασκευασμένα από μοριοσανίδες, εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που δεν έχουν συντηρηθεί
σωστά, αλλά και από απορρυπαντικά καθαρισμού του κτηρίου (Μαυρικάκη, 2000:54). Οι εσωτερικές
πηγές εκπομπής ρύπων στα σχολικά κτίρια και οι υπάρχοντες ρύποι σε κάθε χώρο δραστηριότητας
συνοψίζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Εσωτερικές πηγές εκπομπής στα εκπαιδευτικά κτήρια
Χώρος

Πηγές

Ρύποι
Φορμαλδεΰδη, τολουόλιο, ξυλόλια, στυρόλιο,

Πάτωμα

μύκητες

Οροφή

Ανάπτυξη μικροβίων, βακτήρια, μύκητες

Ανθρώπινη δραστηριότητα

CO2, CO
Τοξικές

Προϊόντα καθαρισμού

Αίθουσα
διδασκαλίας

κρεσόλη,

αλισίβα

Φορμαλδεΰδη.

Νιπτήρας

Βακτήρια, μόλυβδος, εμφάνιση ιών

Χρώματα ζωγραφικής

Τοξικές ουσίες

Θερμομονωτικά υλικά

Ίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις
Φορμαλδεΰδη, πτητικές οργανικές ενώσεις,

Έδρανα

Γυμναστήριο

ουσίες,

τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα

Κουρτίνες

Φορμαλδεΰδη, αλδεΰδες

Άρωμα

Τοξικές ουσίες

Κιμωλία

Ανθρακικό ασβέστιο

Ντύσιμο

Μικρόβια, μύκητες

Ανθρώπινη δραστηριότητα

CO2, CO

Πάτωμα

Φαινόλη, Φορμαλδεΰδη

Συνθετικό γυαλί

Ίνες
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Σύστημα αεραγωγών

Ανάπτυξη μικροβίων, ιοί

Αποδυτήρια

Τοξικές ουσίες, βακτήρια, ιοί

Μοκέτα

Τοξικές ουσίες, βακτήρια
Όζον, πτητικές οργανικές ενώσεις, φωσφορικό

Ηλεκτρονικός υπολογιστής

οξύ, τριφένυλο φωσφορικός εστέρας.
Πτητικές

Φωτοτυπικό μηχάνημα

οργανικές

ενώσεις,

όζον,

NO,

σωματίδια γραφίτη, ατμοί αμμωνίας και οξικού
οξέος

Βιβλιοθήκη

αλδεΰδες, στυρόλιο, υδρογονάνθρακες, όζον,

Εκτυπωτής laser

Φορμαλδεΰδη, σωματίδια γραφίτη

Ταπετσαρία

Πτητικές οργανικές ενώσεις, Φορμαλδεΰδη

Διαχωριστικά εσωτερικών χώρων

Φορμαλδεΰδη, τολουόλιο, βενζόλιο, βακτίρια

Κουρτίνες

Φορμαλδεΰδη, αλδεΰδες
Πτητικές οργανικές ενώσεις, Φορμαλδεΰδη,

Έπιπλα
Σύστημα αεραγωγών

Ανάπτυξη μικροβίων, ιοί

Καπνός τσιγάρου

CO, Φορμαλδεΰδη, NOχ , βενζόλιο, υδραζίνη

Πάτωμα

Στυρόλιο, τολουόλιο, Φορμαλδεΰδη

Απορρίμματα

Βακτήρια, μύκητες

Προϊόντα
Κυλικείο

τοξικές ουσίες

καθαρισμού,

εντομοκτόνα

Τοξικές ουσίες

Ανθρώπινη δραστηριότητα

CO2, CO

Πλαστικά υλικά

DEHP,DINP

Φούρνος

CO,SO2 , NO2, βακτήρια, μύκητες

Νιπτήρας

Βακτίρια, ιοί
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Εργαστήριο

Ανθρώπινη δραστηριότητα

Χημικές ουσίες πειραμάτων

Πηγή: (Παπαδόπουλος & Αυγελής, 2004: 33)
Εκτός από τις εσωτερικές πηγές εκπομπής ρύπων στα σχολικά κτήρια μπορούν να
επιτευχθούν και συνθήκες ευεξίας επιδρώντας αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Οι
συνθήκες αυτές επηρεάζονται από ποικίλες φυσικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία
και η κίνηση του αέρα σε κάθε χώρο, η θερμοκρασία των επιφανειών που περιβάλλουν το χώρο, ο
αερισμός και η καθαρότητα του αέρα, ο θόρυβος και τα επίπεδα φωτισμού. Επιπλέον, υπάρχουν
οργανικές παράμετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες ευεξίας, όπως είναι η ηλικία, το φύλο και τα
εθνικά χαρακτηριστικά των ατόμων που χρησιμοποιούν το χώρο, καθώς και εξωτερικές, όπως οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρο, ο τύπος ένδυσης και οι κοινωνικές συνθήκες
(Παπαδοπούλου, 2012, www.e-domisi.gr).
Σε μια προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων των ρύπων του εσωτερικού περιβάλλοντος στην
ανθρώπινη υγεία, τα κράτη διαμόρφωσαν γενικές οδηγίες για τη βελτίωση της ποιότητας του
εσωτερικού αέρα και θέσπισαν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις οδηγίες καθορίζονται
οι οριακές τιμές συγκέντρωσης ρύπων στους εσωτερικούς χώρους, όπως αναφέρονται στον πίνακα 2
που ακολουθεί:
Πίνακας 2: Οριακές τιμές συγκέντρωσης ρύπων στους εσωτερικούς χώρους

Ρύποι

CO2

Οριακές τιμές
3

(mg/m )

Χρονικό διάστημα έκθεσης

9000
10

8 ώρες

30

1 ώρα

60

30 λεπτά

100

1

0.2

5λά1 ώρα

0.04

ετησίως

NO

NO

30

Όζον

0,12

8 ώρες

CO

NO2
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Φορμαλδεΰδη

0,1

30 λεπτά

0,07

ετησίως

Αιωρούμενα σωματίδια
ΡΜ10
Πηγή: (Παπαδόπουλος & Αυγελής, 2004:35)
1.2 Δομικά υλικά και ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα σχολικά κτήρια
Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός σχολικού κτηρίου συχνά
εκπέμπουν διάφορες επιβλαβείς ουσίες οι οποίες επιδρούν στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Κάτι τέτοιο ενισχύεται περισσότερο και
από τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί σωστά (Ιωάννου,
2009: 36). Επομένως, κατά την κατασκευή των κτηρίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που
να είναι σύμφωνα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει
να έχουν βελτιωμένες ιδιότητες, όπως είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα και η θερμοαγωγιμότητα, οι
οποίες συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ενός σχολικού κτηρίου, όσον αφορά τη
συλλογή, αποθήκευση και μετάδοση της θερμότητας. Οι ιδιότητες αυτές είναι χαρακτηριστικές για
κάθε υλικό. Προκειμένου να διατηρήσουμε σταθερή και ανεπηρέαστη την εσωτερική θερμοκρασία
σε σχέση με τις εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες, κατασκευάζονται τοίχοι με υψηλή ειδική
θερμοχωρητικότητα και χαμηλή θερμοαγωγιμότητα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση
διαφορετικών υλικών με τις αντίστοιχες ιδιότητες (Papadopoulos, 2005: 77; Περδίος, 2010: 27-28).
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται υλικά που να είναι οικολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον. Ένα από τα κριτήρια που ο βιοκλιματικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του είναι
η επιλογή και η χρήση τοπικών οικοδομικών υλικών, που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον
άνθρωπο, μετά από μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους (Τομπάζης, 2010: 163).
1.2.1 Τοξικότητα δομικών υλικών
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές πρέπει να έχουν χαμηλή ή μηδενική
τοξικότητα. Με τον όρο τοξικότητα εννοούμε την ιδιότητα κάποιων υλικών που εμπεριέχουν τοξικές
ουσίες οι οποίες όταν απελευθερώνονται επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την
υγεία των ανθρώπων. Τα πετροχημικά βιομηχανικά χρώματα, οι συγκολλητικές ουσίες, οι πτητικές
οργανικές ενώσεις, οι φορμαλδεΰδες, που περιέχονται κυρίως στα πλαστικά, οι κόλλες και οι ρητίνες,
καθώς και πολλά άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός έργου είναι υψηλά τοξικά
και καρκινογόνα. Έτσι, πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή υλικών που παράγονται, κατασκευάζονται ή
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον (Mantanis, Vouli,
Gonitsioti & Ntalos, 2007: 1).
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Μέσα από επιστημονικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 37% των δομικών υλικών
έχουν μέση τοξικότητα και είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ το 2% είναι από τοξικά έως
πολύ τοξικά. Τα τοξικά υλικά έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και προκαλούν
αναπαραγωγικές ανωμαλίες, ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις, τοξική δράση στο ανοσοποιητικό
και το νευρικό σύστημα, καθώς και καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο δράση (Κορωναίος &
Σαργέντης, 2005: 46-47; Δημούδη, 2006: 54).
Κάποιες από τις σημαντικότερες ουσίες που μπορεί κανείς να συναντήσει στις κατασκευές
και που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, ακόμη και όταν
υπάρχουν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τα επιτρεπτά όρια τοξικότητας είναι ο αμίαντος
(παλαιά κτήρια), η φορμαλδεΰδη (καθαρισμός και απολύμανση), το κάδμιο και ο χρωμικός μόλυβδος
(αφαίρεση επιχρισμάτων), το βενζόλιο (βενζίνη), τα πριονίδια ξύλου (ξυλουργικές εργασίες), το
νικέλιο (ηλεκτροσυγκολλήσεις), ο χρωμικός ψευδάργυρος (αφαίρεση αντισκωρικών), οι διοξίνες
(εξυγίανση καμένων κτηρίων) και οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (διαλύτες) (ΔΙΠΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ,
2000; Δημούδη, 2006: 56).
Ιδιαίτερα, όσον αφορά τον αμίαντο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως τις προηγούμενες δεκαετίες
σε δομικά υλικά, υλικά ηχομόνωσης, πυροπροστασίας, καθώς και σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις,
αποτελεί ένα επικίνδυνο δομικό υλικό. Πρόκειται για καρκινογόνο ουσία που έπρεπε να έχει
απομακρυνθεί από όλα τα κτήρια από το 1970, ωστόσο υπάρχουν σήμερα αρκετά κτήρια από τα
οποία δεν έχει απομακρυνθεί. Εξακολουθεί να υπάρχει και να απελευθερώνεται στο χώρο, λόγω της
παλαίωσης και της φθοράς των υλικών επιδεινώνοντας την κατάσταση του κτηρίου και την υγεία των
χρηστών του. Ο στόχος είναι η πλήρης απομάκρυνση και η αντικατάσταση του με άλλα υλικά μέσα
από μια προγραμματισμένη και ελεγχόμενη διαδικασία, ιδιαίτερα στα σημεία που είναι εκτεθειμένος
και υπάρχει κίνδυνος φθοράς (Τσίπηρας & Τσίπηρας, 2005: 283-284; Γανδάς, 2003: 107-108, 110).
Ακόμη, οι φυσικές του ιδιότητες, του προσδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως την
ελαστικότητα, την ανθεκτικότητα στα οξέα, τις μεγάλες θερμοκρασίες και την τριβή, ενώ ταυτόχρονα
έχει τη δυνατότητα να αναμιγνύεται με διάφορες συγκολλητικές ουσίες, όπως το τσιμέντο που
χρησιμοποιείται ως οικοδομικό υλικό (Δρίβας, 2007).
Πιο συγκεκριμένα, οι ελεύθερες και αιωρούμενες ίνες του αμιάντου είναι αυτές που μπορούν
να διαπεράσουν τα φυσικά φίλτρα που έχει το σώμα μας μέσω της εισπνοής και να εισχωρήσουν
στους πνεύμονες καθιστώντας τον αμίαντο ως ένα υλικό πολύ επικίνδυνο και προκαλώντας
καρκινογενέσεις. Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι τα κρούσματα καρκίνου αυξάνονται όταν
συνδυάζεται η εισπνοή ινών αμιάντου με το κάπνισμα. Στην Ελλάδα, με τη συμβολή του Ο.Σ.Κ.
πραγματοποιήθηκε σε 23 νομούς και βρέθηκε ο αμίαντος ως δομικό υλικό σε 230 σχολικά κτήρια,
από τα οποία τα 27 κρίθηκε αναγκαίο να κατεδαφιστούν άμεσα, ενώ στα υπόλοιπα 203 εντοπίσθηκε
αμίαντος στους τοίχους, τις οροφές και τις στέγες, που θα πρέπει να αφαιρεθεί με διάφορες
επισκευαστικές εργασίες (Μεσσίνας 2006: 1, 3).
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Όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη, είναι μια εύφλεκτη και τοξική ουσία που προκύπτει ως
υποπροϊόν καύσης και χρησιμοποιείται μέσα σε ρητίνες για την κατασκευή μονωτικών υλικών,
συνθετικών ξύλων και μοκετών. Συγκαταλέγεται στους πρώτους ρύπους που δημιούργησαν
προβλήματα υγείας στο εσωτερικό περιβάλλον των κτηρίων. Ο ρυθμός εκπομπής της από τα
συνθετικά υλικά ενισχύεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, ενώ μειώνεται με την
ηλικία των υλικών και την αύξηση του ρυθμού εξαερισμού του χώρου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα όρια εκπομπής στους εσωτερικούς χώρους έχουν καθοριστεί στα 0.1 ppm, ενώ η έκθεση
σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προκαλεί συμπτώματα, όπως το αίσθημα καψίματος στα μάτια και το
λαιμό, ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή, ερεθισμό στη μύτη, βήχα, αίσθημα σωματικής κούρασης,
αλλά και σε ακραίες περιπτώσεις εμφάνιση καρκίνου (http://www.s-ol-ar.gr/arrostoi_anthropoi.html,
http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).
Αξίζει να αναφερθεί ότι στους σημαντικότερους ρύπους συγκαταλέγεται και ο μόλυβδος που
είναι ένα γνωστό στοιχείο στη φύση. Μεγάλες ποσότητες μολύβδου χρησιμοποιούνται σε βαφές και
σωληνώσεις και όταν εισπνέεται μέσω της αναπνοής, της κατάποσης και της απορρόφησης από το
δέρμα, μεταφέρεται στους ιστούς, δεν αποβάλλεται από τον οργανισμό και προκαλεί δηλητηρίαση.
Εξίσου, τοξικά μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις βαφές και κατ’ επέκταση στην
κατασκευή των κτηρίων είναι το χρώμιο, το κάδμιο και το κοβάλτιο. Επομένως, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης σ’ αυτά τα μέταλλα, τα
σημαντικότερα από τα οποία είναι η αποφυγή χρωμάτων και βαφών που τα περιέχουν, η υγιεινή των
χεριών

και

ο

έλεγχος

των

υδραυλικών

εγκαταστάσεων

(http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).
1.2.2 Η ραδιενέργεια στο χώρο του σχολικού κτιρίου
Το ραδόνιο 222 αποτελεί ένα ραδιενεργό ευγενές αέριο που απελευθερώνεται από τη φυσική
διάσπαση των στοιχείων φθορίου και ουρανίου που υπάρχουν σε διάφορες ποσότητες στα πετρώματα
και στο έδαφος. Το ραδόνιο, σε χαμηλές συγκεντρώσεις, όταν απελευθερώνεται στο εξωτερικό
περιβάλλον αραιώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο επικίνδυνο, όσο στον εσωτερικό χώρο ενός
σχολικού κτηρίου, όπου συσσωρεύεται σε σημαντικά επίπεδα. Το ραδόνιο σε ένα κτήριο
απελευθερώνεται ανάλογα με την ποσότητα του στο υποκείμενο έδαφος. Αν υπάρχει διαφορά πίεσης
μεταξύ του αέρα του κτηρίου και του εδάφους, τότε το ραδόνιο διεισδύει μέσω των ρωγμών, στο
εσωτερικό του, όπου διασπάται σε θυγατρικά προϊόντα, μερικά από τα οποία είναι ραδιενεργά και
εκλύουν ακτινοβολία κατά τη διάσπαση (Rowan & Kraemer, 2012: 1; Robson, 2009: 1).
Η χρήση ραδιενεργών υλικών κατά τη δόμηση, όπως για παράδειγμα το τσιμέντο που έχει
παραχθεί από πετρώματα που περιέχουν ουράνιο, μπορεί να αποτελέσει πηγή ραδονίου. Υλικά, όπως
τα κεραμικά, ο πωρόλιθος, η κίσσηρη και οι γρανίτες είναι στοιχεία που ενδέχεται να εκπέμπουν
ραδιενέργεια. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις
βιομηχανίες χάλυβα εξαιτίας της ανεξέλεγκτης αποβολής ραδιενεργών πηγών και αποβλήτων. Η
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ραδιενέργεια συνδέεται με το χάλυβα από την ανακύκλωση παλαιοσιδήρου που χρησιμοποιείται για
το οπλισμένο σκυρόδεμα. Τον Αύγουστο του 1997, στην Ελλάδα, σε γνωστή βιομηχανία εντοπίστηκε
ραδιενέργεια σε σίδηρο και χάλυβα (Κορωναίος & Σαργέντης, 2005: 53).
Η ύπαρξη ραδονίου που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της εισπνοής προκαλεί
δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα. Λόγω του ότι έχει μεγάλο χρόνο ημιζωής, ακόμη
και ένα μικρό ποσοστό εισπνεόμενου ραδονίου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον πνεύμονα
αυξάνοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου. Κάτι τέτοιο ενισχύεται και από μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες, με σημαντικότερη σχετική έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών των ΗΠΑ (NAS) που αναφέρει ότι το ραδόνιο αποτελεί τη δεύτερη γενεσιουργό αιτία
ανάπτυξης του καρκίνου του πνεύμονα και υπολογίζεται ότι 15.000 θάνατοι από καρκίνο του
πνεύμονα οφείλονται σ’ αυτό (ΕΕΑΕ, 2005:4-5).
Για την αποφυγή της ραδιενέργειας συνίσταται καλός αερισμός του κτηρίου και με αυξημένη
συχνότητα, η χρήση ειδικών στεγανοποιητικών μεμβρανών και μη ραδιενεργών, οικολογικών
δομικών υλικών. Επιπλέον, ένας από τους τρόπους πρόληψης των εκπομπών του ραδονίου και της
έκθεσης του πληθυσμού σ’ αυτό σχετίζεται άμεσα με την αποφυγή κατασκευής των κτηρίων σε
περιοχές

όπου

το

υπέδαφος

εκλύει

αυξημένες

ποσότητες

ραδονίου

(http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).
1.2.3 Οικολογικά δομικά υλικά
Σε συνδυασμό με την ορθολογική ενεργειακή σχεδίαση ενός κτηρίου, καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει και η χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο
χαρακτηρισμός ενός υλικού ως οικολογικού θεωρείται αρκετά δύσκολος και θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη, από τη μια το κατά πόσο ένα υλικό είναι υγιεινό για τους χρήστες περιορίζοντας την εκπομπή
επιβλαβών αερίων στο εσωτερικό του κτηρίου, και από την άλλη το κατά πόσο το συγκεκριμένο
υλικό έχει χαμηλό οικολογικό ισοζύγιο, τόσο ως προς την παραγωγή, όσο και ως προς την
περιβαλλοντική επιβάρυνση (Ιωάννου, 2009: 36).
Όσον αφορά την κατασκευή των σχολικών κτηρίων και γενικότερα όλων των κτηρίων, τα
υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, θα
πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα, να δίνουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, να είναι
φυσικά, ανανεώσιμα και να βρίσκονται σε αφθονία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να παρασκευάζονται
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται η ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα και τα αέρια που
συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ακόμη, θα ήταν προτιμότερο να επιλέγονται τα τοπικά
διαθέσιμα υλικά, μη τοξικά, με μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στην υγρασία, ώστε να περιορίζεται
το φαινόμενο της μούχλας. Παράλληλα, τα υλικά οφείλουν να έχουν χαμηλά ποσοστά χημικών
εκπομπών, να βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και γενικότερα να συμβάλλουν στη
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για τους χρήστες (Σαργέντης, 2011: 103).
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Ένας σημαντικός αριθμός παραδοσιακών υλικών που προέρχονται από φυσικούς πόρους και
χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, χωρίς να περιέχουν συνθετικά υλικά είναι τα ακόλουθα
(Τσίπηρας

&

Τσίπηρας,

2005:

238-242;

Τομπάζης,

2010:

184;

http://www.s-ol-

ar.gr/oik_domisi.html):


Ο ωστενικός χάλυβας εξαιτίας της σύνθεσής του είναι αμαγνητικός και ανοξείδωτος και δεν
παρουσιάζει τα συμπτώματα της ραδιενέργειας, αλλά έχει υψηλό κόστος.



Η ωμή άργιλος αποτελεί ένα οικοδομικό υλικό με άριστες ιδιότητες σχετικά με τη μηχανική
αντοχή, τη θερμομόνωση και την απορρόφηση του αέρα μέσω των εξωτερικών τοίχων.
Εμφανίζεται με τη μορφή ωμοπλίνθων ή χυτή σε καλούπια.



Ο ασβέστης είναι ένα υλικό το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή του αέρα ανάμεσα στο
εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό.



Η κόλλα από καουτσούκ είναι φυσικό, μη τοξικό προϊόν, με σταθερές συγκολλητικές
ιδιότητες στο χρόνο, σε αντίθεση με τις κοινές κόλλες από συνθετικές ρητίνες που έχουν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω των αναθυμιάσεων.



Ο κετσές από καρύδα συνιστά ένα «πράσινο» υλικό με εξαίρετες ηχομονωτικές ιδιότητες.



Το ξύλο αποτελεί ένα ανανεώσιμο υλικό το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να ανακυκλωθεί και να συμβάλει στην παραγωγή
προϊόντων τεχνητής ξυλείας, όπως μοριοσανίδες. Ο χαρακτηρισμός του ως οικολογικό
προϋποθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά την προέλευση, τη διαδικασία
παραγωγής και τον τύπο επεξεργασίας που υφίσταται.



Το ξύλο που έχει εμποτιστεί με μαγνήσιο είναι ένα οικολογικό υλικό με καλή θερμική και
ακουστική μόνωση, ηλεκτρικά ουδέτερο και μη ραδιενεργό το οποίο βρίσκει εφαρμογή στη
βιοοικοδομική. Είναι προϊόν που παράγεται από τον εμποτισμό ινών ξύλου με θειικό
μαγνήσιο και οξείδιο του μαγνησίου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.



Το κερί από μέλισσες συνιστά ένα οικολογικό προϊόν που βρίσκει εφαρμογή ως το
καταλληλότερο μέσο για το φινίρισμα και την προστασία των ξύλινων κατασκευών.



Το πλέγμα γιούτας είναι ένα φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή εσωτερικών
μονωτικών επιχρισμάτων, έτσι ώστε να απορροφούνται οι τάσεις από τη συστολή του νερού
στα κονιάματα.



Ο φελλός αποτελεί ένα άριστο μονωτικό και ηχοαπορροφητικό υλικό, φυσικής προέλευσης
και μη τοξικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε συμπιεσμένος σε φύλλα, χωρίς κόλλα, είτε
τριμμένος σε κόκκους.

242

1.2.4 Θερμομονωτικά υλικά
Κομβικό σημείο στην εξέλιξη των θερμομονωτικών υλικών συνιστά η ενεργειακή κρίση της
δεκαετίας του ’70, αν και η χρήση πολλών από αυτά εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον. Ωστόσο, μια καλή θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τη μεταφορά θερμότητας
μέσα από τις τοιχοποιίες, τα δάπεδα, τις οροφές και τα παράθυρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποια
από αυτά τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να έχουν μεγάλο
κόστος, όπως το λιναρόμαλλο, το ρολό από ίνες κοκοφοίνικα, το μονωτικό ρολό από υπολείμματα
βαμβακιού, ο διογκωμένος άργιλος και η τζίβα. Στην Ελλάδα τα υλικά αυτά δεν είναι αρκετά γνωστά
παρόλο που υπάρχει άργιλος, βαμβάκι και λινάρι (Ο.Σ.Κ., 2008: 49).
Τα πιο γνωστά θερμομονωτικά συμβατικά και οικολογικά υλικά που υπάρχουν στην αγορά
είναι τα εξής (Περδίος, 2007: 75-83q Υ.Ε.Β.Τ., 2010: 20):


Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι ένα υλικό μη ανακυκλώσιμο που προέρχεται από τους
υδρογονάνθρακες και μολύνει το περιβάλλον εξαιτίας της διαφυγής τοξικών πτητικών αερίων
συμβάλλοντας στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος και στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.



Η πολυουρεθάνη αποτελεί ένα μη ανακυκλώσιμο υλικό που δεν επιτρέπει στο κτήριο να
διαπνέει, ενώ έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αφού απελευθερώνονται στο
περιβάλλον επικίνδυνες ουσίες, οι αμίνες. Η τοξικότητά του αυξάνεται σε περίπτωση
πυρκαγιάς.



Ο υαλοβάμβακας και ο πετροβάμβακας είναι μη ανανεώσιμα υλικά που βρίσκονται σε
αφθονία και επιδρούν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία γεγονός που αποδεικνύεται και από το
ότι κατατάσσονται στα εν δυνάμει καρκινογόνα υλικά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.



Ο περλίτης αποτελεί ένα υλικό που βρίσκεται σε αφθονία στη φύση, είναι μερικώς
ανακυκλώσιμο, μη ανανεώσιμο και δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες.



Το Heraklith περιλαμβάνει ίνες ξύλου και τσιμέντου, είναι εύκολα ανακυκλώσιμο και
αποτελεί ένα αποδεκτό υλικό που απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του σε
σύγκριση με άλλα υλικά. Το υλικό αυτό δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες κατά την καύση
του, ούτε θεωρείται υπεύθυνο για προβλήματα υγείας των χρηστών σ’ ένα κτήριο.



Ο διογκωμένος φελλός είναι υλικό πλήρως ανακυκλώσιμο και παράγεται καταναλώνοντας
μικρή ποσότητα ενέργειας. Δεν προκαλεί επιπτώσεις στην υγεία, αφού είναι απόλυτα φιλικό,
ωστόσο έχει αυξημένο κόστος συγκριτικά με τα άλλα θερμομονωτικά υλικά.

1.2.5 Οικολογικά χρώματα
Τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τοίχων, των οροφών, των
κουφωμάτων και των επίπλων πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία από τη φθορά στο πέρασμα
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του χρόνου, την οξείδωση και την αισθητική. Συνήθως περιέχουν μια πληθώρα χημικών ουσιών που
είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, όπως βαρέα μέταλλα, διάφορες πτητικές ενώσεις και
άλλες επιβλαβείς ουσίες. Έτσι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οικολογικά
χρώματα αποτελούμενα 100% από φυσικά συστατικά και που ταυτόχρονα θα είναι φιλικά προς το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Όμως, το μειονέκτημα στη χρήση τέτοιων υλικών είναι το μεγάλο
κόστος τους. Εξαιτίας αυτού του μειονεκτήματος δημιουργήθηκε μια δεύτερη κατηγορία υλικών που
είναι τα χρώματα ήπιας χημείας τα οποία κοστίζουν λιγότερο και περιέχουν χημικά πρόσθετα ήπιας
σύστασης. Με τη χρήση οικολογικών χρωμάτων σε ένα κτήριο και κατ’ επέκταση σ’ ένα σχολικό
κτήριο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμένη εκπομπή ρύπων, ανακύκλωση και
διάθεση των αποβλήτων και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Πρεφτίτση, 2009: 91-94).

1.2.6 Οικολογικά κονιάματα
Τα οικολογικά κονιάματα είναι δομικά υλικά που παράγονται από το συνδυασμό κονίας και
κεραμικών προϊόντων. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα τους είναι ότι αποτελούν φυσικά προϊόντα που
αντέχουν στο χρόνο, δεν χρειάζονται συντήρηση και δεν περιέχουν χημικές προσμίξεις. Η χρήση τους
είναι φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται είναι η
θηραϊκή γη, η ποζολάνη Μήλου και το κεραμάλευρο. Πιο συγκεκριμένα, η θηραϊκή γη έχει
παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του τσιμέντου και παρουσιάζει μεγάλη συνδετική ικανότητα σε υγρό
περιβάλλον εξαιτίας του πυριτίου που περιέχει. Η ποζολάνη Μήλου είναι άμορφο υλικό, αποτελεί ένα
από τα πιο σημαντικά συστατικά των κονιαμάτων και βρίσκεται στα ενεργά ορυχεία ποζολάνης στη
Μήλο. Ακόμη, το κεραμάλευρο που χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο του Βυζαντίου αποτελεί ένα
στοιχείο που προστίθεται στην κονία και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η αύξηση της
αντοχής αυτών των υλικών στο πέρασμα του χρόνου και η αισθητική τους (Τσίπηρας & Τσίπηρας,
2005: 290-291).
1.2.7 Οικολογικά δάπεδα
Όσον αφορά την επίστρωση των δαπέδων ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάφορα φυσικά ή τεχνητά υλικά, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες βασικές
παραμέτρους για την επιλογή τους, όπως είναι η χρήση του συγκεκριμένου χώρου, το κόστος των
υλικών, η αισθητική και η ασφάλεια που εξασφαλίζεται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κτήρια που θα
στεγάσουν παιδιά (Σκαρλάτος, 2004: 16-18). Ακόμη, σε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν υλικά
φιλικά προς το περιβάλλον και τους χρήστες, εντάσσεται και η συνεχής αναζήτηση οικολογικών
προϊόντων, όπως είναι και τα οικολογικά δάπεδα τα οποία μπορεί να είναι ξύλινα, κεραμικά τύπου
cotto και εκείνα από λινόλαιο. Πιο συγκεκριμένα (Kalmuss-Katz, 2002):


Τα ξύλινα δάπεδα που δεν έχουν υποστεί χημική επεξεργασία με τοξικά υλικά και
προέρχονται από δάση που έχουν αποκατασταθεί μετά την ξύλευση. Οι βασικότεροι τύποι
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των ξύλινων δαπέδων είναι το μασίφ, το συγκολλημένο (τύπου laminated) και το έτοιμο
προβερνικωμένο δάπεδο πολλαπλών στρωμάτων.


Τα κεραμικά δάπεδα τύπου cotto είναι οικολογικά προϊόντα και διακρίνονται σε εσωτερικά ή
εξωτερικά, τοίχου ή δαπέδου, επισμαλτωμένα ή όχι, επίπεδα ή μη.



Τα δάπεδα από λινόλαιο είναι από τα πιο διαδεδομένα συνθετικά οικολογικά δάπεδα.
Αποτελούνται 100% από φυσικές πρώτες ύλες, από ξυλάλευρα και σκόνη φελλού
αναμεμειγμένα με λινέλαιο (λάδι από λινάρι) και ρετσίνι, αλλά και με ορυκτά χρώματα πάνω
σε βάση από φυτικό νήμα. Είναι μονωτικό, μικροβιοκτόνο και υποαλλεργικό υλικό.

1.3 Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών «Περιβαλλοντικής Προτίμησης»
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης σε μια προσπάθεια προώθησης της οικολογικής δόμησης
επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά κατά την κατασκευή των κτηρίων με βάση τη
μεθοδολογία «Περιβαλλοντικής Προτίμησης». Στην ουσία πρόκειται για υλικά τα οποία
αξιολογούνται με βάση ορισμένους παράγοντες, επιτυγχάνοντας ένα είδος περιβαλλοντικής
κατάταξης. Τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η κατάταξη αυτή είναι η σπανιότητα των πρώτων
υλών, η κατανάλωση νερού και ενέργειας στα διάφορα στάδια επεξεργασίας, καθώς και η πρόκληση
ηχορύπανσης ή δυσάρεστων οσμών. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η οικολογική
επίπτωση από την εξόρυξη και την παραγωγή των πρώτων υλών και τις εκπομπές ρύπων κατά την
παραγωγική διαδικασία, αλλά και η έκλυση επιβλαβών τοξικών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον (Κορωναίος & Σαργέντης, 2005:70).
1.4 Υλικά νέας τεχνολογίας – PCM
Τα υλικά νέας τεχνολογίας είναι υλικά αλλαγής φάσης (Phase Change Materials), δηλαδή
μπορούν να τήκονται και να στερεοποιούνται αλλάζουν φάση) κατά τις θερμοκρασιακές μεταβολές
αποθηκεύοντας ή προσφέροντας μεγάλα ποσά ενέργειας. Τα υλικά αυτά ομαλοποιούν τις
διακυμάνσεις θερμότητας στον εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, με
μείωση των ακραίων θερμοκρασιών και μειώνουν τις ανάγκες σε θερμικά και ψυκτικά φορτία
επιτυγχάνοντας

εξοικονόμηση

ενέργειας

(http://www.toolbase.org/Technology-

Inventory/HVAC/phase-change-materials).
Τα υλικά αλλαγής φάσης, όταν επικρατούν συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, βρίσκονται σε
στερεά κατάσταση, ενώ με την αύξηση της απορροφούν θερμότητα από το χώρο και υγροποιούνται.
Η μείωση της θερμοκρασίας στο χώρο συνεπάγεται τη στερεοποίηση αυτών των υλικών με
ταυτόχρονη έκλυση θερμότητας προς τον εσωτερικό περιβάλλον. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να έχουν
χαμηλό κόστος παραγωγής, να μην είναι τοξικά, διαβρωτικά και εύφλεκτα και να παρουσιάζουν
υψηλή αγωγιμότητα. Επίσης, με κριτήριο τη σύστασή τους διακρίνονται στα οργανικά (παραφίνες,
αλκοόλες) και τα ανόργανα υλικά. Τα οργανικά υλικά αλλαγής φάσης έχουν χαμηλό κόστος, είναι μη
διαβρωτικά υλικά, χημικά και θερμικά σταθερά, αλλά και δεν ρυπαίνουν σημαντικά το νερό, ενώ η
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ανάφλεξή τους γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά τα ανόργανα υλικά αλλαγής φάσης
είναι κυρίως διαλύματα ένυδρων αλάτων με πολύ καλές ιδιότητες, όπως η μη αναφλεξιμότητά τους.
Ωστόσο, πρόκειται για διαβρωτικά υλικά με υψηλό κόστος αγοράς σε σχέση με τα οργανικά
(http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/HVAC/phase-change-materials).
2. Ερευνητικό πλαίσιο
2.1 Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους 2010 σε δύο (2) διαφορετικές σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου σε 62 μαθητές/ριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Ο
σκοπός της έρευνας ήταν η ανίχνευση και καταγραφή των απόψεων, των αντιλήψεων και των
προτάσεων των μαθητών/ριών σχετικά με το υλικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του σχολείου
τους και για το πώς τα ίδια το ονειρεύονται. Ως ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των
απαραίτητων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν το παιδικό ιχνογράφημα με θέμα το σχολείο των ονείρων
τους, μια συνέντευξη που στηριζόταν στο ιχνογράφημα των παιδιών και μια έκθεση ιδεών με τις
αλλαγές που θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν στο σχολείο τους.
2.2 Αποτελέσματα έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αναφέρονται στη
χρησιμοποίηση οικολογικών υλικών σε μια προσπάθεια να προτείνουν τρόπους προστασίας του
περιβάλλοντος στη φάση κατασκευής του σχολικού τους κτηρίου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών
(34,57%) που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν την επιθυμία για αλλαγές στο κτήριο του
σχολείου τους. Ορισμένα παιδιά μέσα από τις εκθέσεις τους έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα
του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Το σχολείο μου
είναι αρκετά παλιό και όχι με τις καλύτερες συνθήκες» τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ύπαρξη του
Συνδρόμου των Άρρωστων κτηρίων στα σχολεία. Επίσης, τα παιδιά δήλωσαν ότι: «θα ήθελα να
υπήρχε καλύτερος φωτισμός. Δηλαδή, όταν έχει ήλιο να λούζεται κάτω από το φως του», «θα ήθελα να
αρχίσω με την τάξη μου που το ταβάνι έχει ξεφλουδίσει και φοβόμαστε μην πέσει επάνω μας, έχει πολύ
υγρασία και έχει σαπίσει το ταβάνι», «οι τοίχοι είναι χάλια» και «θα ήθελα το σχολείο μου να έχει
καθαρό περιβάλλον».
Επιπλέον, αν και τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είναι παιδιά δημοτικού, μέσα από
τις συνεντεύξεις τους στην ερώτηση που αφορούσε το τι θα μπορούσε να γίνει ώστε χτίζοντας το
σχολείο τους να προστατευθεί το περιβάλλον έδειξαν μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στην
οικολογική δόμηση και τη χρησιμοποίηση οικολογικών υλικών σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο
13,73 %. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν για την κατασκευή του σχολείου τους φάνηκε να προτείνουν
τη χρησιμοποίηση οικολογικών υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον και την αποφυγή χημικών
ουσιών ώστε να περιορίζεται η ρύπανση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απάντηση ενός παιδιού
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που δήλωσε ότι θα ήθελε το σχολείο του «να μην είναι από πολύ μπετόν, αλλά να είναι κτισμένο με
φυσικά υλικά όπως πέτρες και ξύλο».
Ακόμη, τα παιδιά μέσα από τις συνεντεύξεις τους εξέφρασαν την επιθυμία τους για το πώς θα
ήθελαν να είναι τα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία του σχολικού τους κτηρίου, όπως είναι οι
αίθουσες και η θέρμανση. Όσον αφορά τις αίθουσες του σχολείου τους το μεγαλύτερο ποσοστό των
παιδιών (56,45%) και στις δύο τάξεις, ανέφερε ότι θα ήθελε να είναι μεγάλες, πιο καλά κτισμένες,
φωτεινές, με χρώμα, να έχουν πολλά παράθυρα, να είναι ζεστές και να έχουν καλή μόνωση ώστε
«όταν βρέχει να μην μπαίνει νερό μέσα» και γενικότερα να μην είναι παλιά τα κτήρια. Όσον αφορά τη
θέρμανση του σχολείου τους, οι απαντήσεις των παιδιών επικεντρώθηκαν περισσότερο στις
«κλασικές μορφές θέρμανσης (air-condition, καλοριφέρ και σώματα ζεστού νερού)» (56,45%).
Ωστόσο, αρκετά παιδιά εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε άλλες μορφές θέρμανσης, όπως την
παραδοσιακή (14,52%) με τζάκι «που θα ζεσταίνει όλο το σχολείο κάτω στο ισόγειο» και «σόμπες στις
αίθουσες», ενώ σε μικρότερο ποσοστό (11,29%) τα παιδιά αναφέρθηκαν στο δροσισμό λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι θέλουν «να έχει δροσερό αέρα» και «έναν ανεμιστήρα για να έχει καθαρό αέρα» ή
ότι θα επιθυμούσαν «να θερμαίνεται φυσικά το χειμώνα και το καλοκαίρι να είναι δροσερό».
Γενικά, τα παιδιά φαίνεται να επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση αλλαγών που αφορούν
την παλαιότητα των σχολικών κτηρίων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με ποιότητα
εσωτερικού αέρα, χώρων με κατάλληλο δροσισμό, αερισμό και θερμική άνεση τονίζοντας με αυτό
τον τρόπο την επιθυμία τους για καταλληλότερες συνθήκες στο εσωτερικό των σχολείων που θα
εξασφαλίζει μια αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Συμπεράσματα
Η εμφάνιση του Συνδρόμου των Άρρωστων Κτηρίων συνδέεται άμεσα με την έκθεση των
χρηστών σε μη ικανοποιητικής ποιότητας εσωτερικό περιβάλλον, εξαιτίας της συγκέντρωσης ρύπων
που είναι εκατό φορές μεγαλύτερη από εκείνη των ατμοσφαιρικών. Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη
σημασία όταν πρόκειται για σχολικά κτήρια, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών είναι
μαθητές/ριες και επηρεάζονται τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στις πνευματικές
δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση και μνήμη.
Το πρόβλημα φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό σε αρμόδιους φορείς και ευρύτερες
κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει αρχικά να υπάρξει διάχυση της πληροφορίας,
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Έπειτα, είναι απαραίτητο με τη συνεργασία της επιστημονικής
έρευνας και του σωστού σχεδιασμού, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της καλής
ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στα σχολικά κτήρια. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να παγιωθεί μια
οικολογική προσέγγιση στην οικοδομική, ικανή να προτείνει εναλλακτικές οικολογικές οδούς,
φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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Σήμερα, η ανάγκη για αναζήτηση λύσεων στον εσωτερικό χώρο των σχολικών κτηρίων για
τα διάφορα προβλήματα υγείας των χρηστών, όπως είναι οι αλλεργικές εκδηλώσεις, η δυσκολία
συγκέντρωσης, ο πονοκέφαλος και ο εκνευρισμός που οφείλονται στα υλικά κατασκευής (μονώσεις,
χρώματα, κουφώματα και επενδύσεις) είναι πιο επιτακτική. Αυτό συμβαίνει, λόγω του ότι τα υλικά
υφίστανται χημική επεξεργασία στη σύνθεση τους, προέρχονται από επεξεργασμένα βιομηχανικά
προϊόντα και δεν είναι αρκετά γνωστές οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Η εξάπλωση του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτηρίου, η παρουσία βλαβερών υλικών
(αμίαντος) για την ανθρώπινη υγεία στους χώρους εργασίας και η εμφάνιση παθολογικών
καταστάσεων στους χρήστες τους είναι στοιχεία που σηματοδοτούν τους κινδύνους που
προκλήθηκαν από την κατασκευαστική τεχνολογία του παρελθόντος που είχε ως στόχο την αύξηση
των κερδών της. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών αναπτύχθηκε η
οικολογική δόμηση που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των
σχολικών κτηρίων και κατ’ επέκταση της ζωής των χρηστών τους.
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Περίληψη
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με τη χρήση των δομικών υλικών και των λοιπών
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του
περιβάλλοντος και την αύξηση της συγκέντρωσης χημικών ρυπαντών, καθώς και βιολογικών
παραμέτρων στο εσωτερικό του κτηρίου. Ακόμη, η αλλαγή στη φιλοσοφία σχεδιασμού και
κατασκευής των κτηρίων στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση νέων υλικών
συνέβαλλαν με καθοριστικό τρόπο στην ενίσχυση του προβλήματος της κακής ποιότητας του
εσωτερικού αέρα στα κτήρια.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν το μεγαλύτερο
μέρος του καθημερινού τους χρόνου μέσα σε ένα κτήριο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν έντονα
συμπτώματα κακής υγείας, όπως πονοκέφαλο, ναυτία και δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης, που
εξαφανίζονται με την απομάκρυνση τους απ’ αυτό. Ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλει σ’
αυτά τα προβλήματα υγείας είναι η φτωχή ποιότητα του περιβάλλοντος στο εσωτερικό του κτηρίου.
Η EPA (Environmental Protection Agency) που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες του κράτους, ώστε να
προστατεύεται η υγεία, η ευημερία, η ιδιοκτησία και η ποιότητα ζωής, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα
αυτού του προβλήματος. Υποστηρίζει ότι η ποιότητα του εσωτερικού αέρα ανήκει στις
προτεραιότητες του σχεδιασμού των κτηρίων προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Οι
πιο σοβαρές ασθένειες που μπορεί να προκληθούν είναι η ασθένεια που προκαλούν τα κτήρια, το
Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων, το Σύνδρομο πολλαπλής χημικής ευαισθησίας και αλλεργίες.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι στα εκπαιδευτικά κτήρια φιλοξενούνται παιδιά και εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πολλές ώρες καθημερινά. Τα παιδιά έχουν
αυξημένες απαιτήσεις συνθηκών υγιεινής συγκριτικά με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα να είναι πιο
επιρρεπείς στους χημικούς ρύπους που εκπέμπουν οι σχολικοί χώροι και να εμφανίζουν, κυρίως,
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αναπνευστικά προβλήματα. Όσον αφορά, τους παράγοντες που ενισχύουν την κακή ποιότητα του
εσωτερικού περιβάλλοντος των σχολικών κτηρίων είναι η ηλικία τους, η έλλειψη χρημάτων για την
ανακαίνιση και συντήρηση τους, ο μεγάλος αριθμός παιδιών και εκπαιδευτικών που εισέρχονται σ’
αυτά, καθώς και η αλλαγή χρήσης που συχνά δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια.
Η εξάπλωση του γνωστού Συνδρόμου του Άρρωστου Κτηρίου, η παρουσία βλαβερών υλικών
για την ανθρώπινη υγεία στους χώρους εργασίας και η εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων στους
χρήστες του, όπως για παράδειγμα ο αμίαντος που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στις κατασκευές, αλλά
αποδείχθηκε ότι είναι καρκινογόνος, είναι στοιχεία που σηματοδοτούν τους κινδύνους που
προκλήθηκαν από την κατασκευαστική τεχνολογία του παρελθόντος που στόχευε στην αύξηση των
κερδών της, ξεχνώντας την ανθρώπινη ευδαιμονία και άνεση. Η αναγκαιότητα αναζήτησης λύσεων
στον εσωτερικό χώρο των σχολικών κτηρίων οδήγησε στην ανάπτυξη της οικολογικής δόμησης,
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα κατασκευής και κατ’ επέκταση η ζωή των χρηστών τους.
Key-words: environment, Sick Building Syndrome, school buildings, radiation, toxicity, ecological
building materials, impacts, human health.

1. Theoretical framework
1.1 Sick Building Syndrome
Air pollution in conjunction with the use of building materials that pollute the environment
increase the concentration levels of specific chemical and biological pollutants inside the building. In
countries with a high rate of development, environmental factors directly linked to technological
progress, have a key role in air quality and thus public health. The change in design philosophy and
construction of buildings in the context of saving energy after the energy crisis and the use of new
materials contributed to the strengthening of the problem of poor indoor air quality in buildings
(Tsipiras & Tsipiras, 2005: 250).
This phenomenon, known as sick building phenomenon, is directly related to the quality of
the environment giving rise to a series of health problems to people who use it as a place to live, work
and learn. The modern lifestyle has imposed on a large percentage of the population to spend at least
80% of their time inside a building, often resulting in complaints about intense symptoms of poor
health such as headache, nausea and difficulty in concentration, which disappear when leaving the
building. Responsible for these health problems is the poor quality of the environment inside it
(Adefeso, Sonibare & Akeredolu, 2011: 17; http: www.epa.org).
According to the Technical Report by the Committee of YP.E.XO.D.E (Ministry of the
Environment Physical Planning and Public Works) on Energy Efficiency in the Residential Sector,
which came after a survey of 13 public buildings revealed problems regarding the poor conditions of
comfort and energy waste. Specifically, these problems are more focused on moisture, inadequate
251

heating, cooling, insulation, impermeability of door and window frames and hot water. They argued
that it is considered necessary to ensure proper ventilation, thermal comfort and recovery of heat
through the exhaust air to the environment to ensure healthy spaces and reduced moisture problems
(Tsigkas, 2003: 31).
Furthermore, a study by the University of Athens found that 70% of public and private
buildings in Greece, including schools, hospitals, homes and workplaces, are very dangerous and that
at least one pollutant due to air pollution or construction materials exceeds allowable limits. As a
consequence of the presence of these pollutants is a capacity reduction or even carcinogenesis as daily
exposure of humans to these is cumulatively. Also, research by the University of Sydney showed that
22% of workers spends a quarter of his working life inhaling harmful substances, while 11% of
carcinogenicity in males and 2% in women is associated with toxic and carcinogenic substances that
exist in their work area due to daily contact.
EPA (Environmental Protection Agency) recognizing the importance of the problem, supports
that indoor air quality is one of the priorities in the design of buildings in order to protect human
health. The negative effects to it include allergies and syndromes, such as sick building Syndrome,
Diseases associated with the building and the rarest of multiple chemical sensitivity syndrome
described below (Daisey, Angell & Apte, 2003: 59-60; Papadopoulos & Avgelis, 2004: 29-30):

1. Building Related Illness
 This disease is found in medical laboratories after running some tests.
 It appears in the form of bacterial infection (Legionnaires’ disease).
 The number of affected individuals with the disease is directly related to their stay in the
building or not.
2. Sick Building Syndrome
 The impact on the health of building users are not attributed to specific causes.
 Removal of the users from the building has resulted in the weakening or even disappearance
of the symptoms.
 The observed health symptoms include shortness of breath, headaches, nausea, inability to
concentrate, fatigue, respiratory problems and skin diseases.
3. Multiple Chemical Sensitivity Syndrome
 The weakness of the human body to cope with chemical pollution is a major cause of the
syndrome.
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 The construction materials used for insulation and building equipments emit pollutants and
cause chemical pollution. A typical example is the volatile organic compounds present in
new building materials and kinds of furniture.
 The health symptoms observed are eye irritation and severe respiratory problems.
4. Allergies
 Their decisive factors of appearance are biological (dust, pollen, and microorganisms).
 The sick building syndrome is a specific outbreak in Sweden, where about 20% of residents
have allergy symptoms.
1.1.1

Sick School Buildings
In the international literature several scientific studies on Sick Building Syndrome have been

done with special emphasis on school buildings. More specifically, the object of the studies was the
Indoor Air Quality as a science that emerged in 1970 after the energy crisis and the subsequent
construction of enclosed buildings with no natural ventilation. This occurred mainly in developed
countries where the low level of air inside the building was the proximate cause of increase in the
concentration of atmospheric pollutants. Ventilation and activities that users perform in these
environments are major determinants of the quality of indoor air. Furthermore, poor indoor air quality
is associated with certain diseases such as cough, rhinitis and allergies and in general with the Sick
Building Syndrome. To ensure a healthy indoor environment there should be special legislation in
combination with awareness and promotion of the research among building users (Schirmer, Pian,
Szymanski, Gauer, 2011: 3583-3590).
According to Yasuaki, Yoshihiko, Toshihiro, Yoshihiko, Hitoshi and Takahiko in a survey
conducted in 2010 using the questionnaire as a methodological tool in 1077 students in 8 primary
schools in Hokkaido, Japan found that the increased moisture content in the internal environment of
classroom resulted in affecting the health of pupils and cause various nasal symptoms and cough.
Furthermore, the investigation found that one of the measures that can be used to protect the health of
students from the harmful effects of sick building syndrome is to improve their eating habits
(Yasuaki, et. al., 2010: 276, 283).
It is worth mentioning that according to data from the Environmental Protection Agency
(EPA) in the USA in February 1991, the serious health problems caused by Sick Building Syndrome
is closely related to the time spent by users inside. In 1984 the World Health Organization reported
that 30% of new and refurbished buildings have been the subject of complaints about the quality of
indoor air in them, either on a temporary basis or causing long-term problems are usually the result of
non-rational and proper their design. Proper ventilation of the area and installing air conditioning
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systems in accordance with approved standards can be an effective means of reducing indoor
pollutants (EPA, 1991; http://www.epa.gov/iaq/pdfs/sick_building_factsheet.pdf).
Furthermore, in a study by Cooley, Wong, Jumper, and Straus of the Technological Medical
Center of the University Texas found that two fungi (Penicillium and Stachybotrys) are the possible
causes for the Sick Building Syndrome, causing diseases of the upper and lower respiratory tract,
allergies, headaches, and rhinitis. More specifically, they analyzed the internal and external air quality
in 48 school buildings in the U.S. in which there were similar reports on air quality and respiratory
problems. Users of the school environment in more than 50% of those participating in the survey had
respiratory infections, such as tonsillitis, bronchitis and pneumonia. The fungus Penicillium was
found in 25 schools, while Stachybotrys was found in 11 schools that were located in areas with high
humidity and under wet carpets, wall surfaces and walls lined vinyl (Cooley, et. al, 1999: 13).
According to a long-term research by Zhang, Zhao, Nordquist, Larsson, Sebastian, Norback
(2011: 5253-5259) in schools in Taiyuan and China, on the Sick Building Syndrome associations
between selected components of microbial DNA of fungi and furry pet allergens were studied, and
how they affect the symptoms of the syndrome. The sample was random, comprised of students from
different schools in China, lasted two years and for the purpose of the research dust from the air was
collected and further analyzed. Initially, 27% of the students that participated in the survey reported at
least one symptom gradually disappeared when they were away from school and were not influenced
from the particular environment. Generally, these symptoms worsen by how long and how often the
students are exposed to the school enviroment.
Moreover, the quality of the internal environment of a school building depends on various
factors that are in constant interaction. On one hand, the high concentration values of pollutants and
on the other the slow ventilation intensify the problem. A scientific survey conducted in the
kindergarten of the Aristotle University of Thessaloniki, found that the thermal comfort conditions are
not always met, while the CO2 concentration was below the threshold applicable in Greece (9.000
ppm) and exceeded the threshold of the agency ASHRAE ( 1.000 ppm) (Papadopoulos & Avgelis,
2004: 37-38).
At the same time, surveys conducted by the University of Athens in 2,000 private and public
buildings showed that the results concerning the primary schools of the capital were alarming, since
seven out of ten classrooms showed high concentrations of CO2 ranging beyond the permissible
limits. More specifically, it was found that the thresholds established for volatile organic compounds
were exceeded in 93% of the classrooms. It is worth mentioning that in 20% of these buildings the
hazardous substances exceeded the maximum permissible limits (http://www.ecocity.gr).
1.1.2

Factors contributing to the development of the syndrome in school buildings
Educational buildings accommodate students and teachers of primary and secondary

education. Children use the school premises for many hours a day which correspond to approximately
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800 hours annually. Teenagers and young children have increased hygiene requirements compared to
adults, making them more susceptible to chemical pollutants emitted by school sites (Ashmore &
Dimitroulopoulou, 2009: 128). According to EFA, which aims to create a strong European network of
organizations for patients with allergies and asthma in EU, often children, especially in early
childhood, play on carpets and rugs that are amongst the most important sources of emission of
pollutants. Thus, exhibiting fatigue, allergies, cold, asthma, respiratory problems and skin irritation
(EFA, 2001: 7).
Apart from the vulnerable groups, which include children, there are some key factors that
contribute to school buildings being places with poorer quality of indoor environment than other
building infrastructure. These include the age of the buildings, the lack of money for renovation and
upkeep, the large number of students and teachers who enter therein and the change in how those
buildings are used. More specifically (Jalas, Karjalainen & Kimari, 2000: 273-274):
1. 90% of school buildings in Europe have been constructed prior to 1980 and 50% of them in
the in the 60's. Ventilation systems in old buildings do not meet modern requirements and the
quality of the indoor environment is not good. This can also occur in new buildings.
2. The lack of adequate economic resources in many school buildings to be spent on the
renovation, repair, maintenance and alteration of equipment for heating, cooling and air
conditioning, has in turn created serious problems in the ventilation system of school
buildings.
3. The large number of students beyond those provided by the design of a classroom has led to
the ventilation to not meeting the additional needs.
4. Often, the initial use of school buildings was different and as such they were not designed to
serve as schools. The demolition and construction of intermediate walls, often do not meet the
necessary criteria for a satisfactory quality of the indoor air environment.
The poor quality of the indoor environment in school buildings contributes decisively to the
proper functioning of a school complex, in student performance and the health of those who live
therein. More specifically, health problems are observed for students and teachers (eg headache),
exacerbated allergies and asthma in sensitive groups due to chemicals being present in the indoor
environment of the school and in cases of exacerbation of the symptoms in a large number of students
there is a risk of closing the school. Furthermore, a great deal of tension and resentment is created in
the relationship between parents and staff working in school buildings, while simultaneously it
appears to reduce the efficiency and generally learning is hindered (Daisey, Angell & Apte, 2003: 5354).
1.1.3 Sources of pollutant emissions in schools
Pollution relating to the air inside the buildings is a major threat to human health, as on the
one hand some pollutants are trapped inside, dangerously increase their concentrations and on the
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other the majority of people's lives are spent indoors. This problem becomes extremely important
when it comes to pollution associated with school buildings, because children are more susceptible to
it. The best known air pollutants in schools are CO, CO2, volatile organic compounds (VOC), radon,
heavy metals (e.g. lead, formaldehyde), asbestos and biological agents (e.g. pollen and
microorganisms) (Mavrikaki, 2000: 53).
The sources of pollutant emissions in school buildings are internal as well as external.
External sources are car fumes, combustion processes and various sources of particulate emission. If
the school building is located in an area burdened with atmospheric pollution, the increased
concentration of pollutants has to be taken into account. In densely populated areas with increased
traffic, there are pollutants, such as carbon dioxide, nitrogen oxides, ozone and various particles that
enter school buildings through the vents and windows. As far as internal sources of pollution in school
buildings are concerned, they differ from room to room depending on the activities that the students
perform in each of them, namely if they are intended for teaching, exercising, relaxing or reading
(Chaloulakou, Mavroidis & Spyrellis, 2001: 121-122; Balaras, 2001: 3).
According to data from the EPA (1995), the most common pollutants come from air
conditioners, various building and insulation materials containing asbestos and wet carpeting in which
microorganisms grow. In addition, sources of pollution are furniture made from particleboard, central
heating installations that have not been properly maintained and detergents for cleaning of the
building (Mavrikaki, 2000: 54).The internal sources of pollutant emissions in school buildings as well
as the existing contaminants in each activity area are summarized in Table 1 below:

Table 1: Internal emission sources in educational buildings
Area

Sources

Pollutants

Classroom

Floor

Formaldehyde,
styrene, fungi

Roof

Growth of microbes, bacteria, fungi

Human activity

CO2, CO

Cleaning products

Toxic
substances,
Formaldehyde.

Washbasin

Bacteria, Lead, viruses

Painting colors

Toxic substances

Thermal insulating materials

Fibers, volatile organic compounds

Bearing housings

Formaldehyde,
volatile
organic
compounds, toxic substances, heavy
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toluene,

xylenes,

cresol,

lye,

metals

Gym

Curtains

Formaldehyde, aldehydes

Perfume

Toxic substances

Chalk

Calcium carbonate

Clothes

microbes, fungi

Human activity

CO2, CO

Floor

Phenol, Formaldehyde

Synthetic glass

Fibers

Ventilation system

Growth of microbes, viruses

Locker Rooms

Toxic substances, Bacteria, Viruses

Carpeted floors

Toxic substances, Bacteria

Computer

Ozone, volatile organic compounds,
phosphoric acid, triphenyl, phosphate
ester

Photocopier

Volatile organic compounds, ozone,
NO, graphite particles, vapors of
ammonia and acetic acid

Laser printer

Aldehydes, styrene, hydrocarbons,
ozone,
Formaldehyde,
graphite
particles

Wallpaper

Volatile
organic
Formaldehyde

Interior space dividers

Formaldehyde,
bacteria

Curtains

Formaldehyde, aldehydes

Furniture

Volatile
organic
compounds,
formaldehyde, toxic substances

Ventilation system

Growth of microbes, viruses

Tobacco smoke

CO, formaldehyde, NOx, benzene,
hydrazine

Floor

Styrene, toluene, Formaldehyde

Trash

Bacteria, fungi

Cleaning products, insecticides

Toxic substances

Human activity

CO2, CO

Plastic

DEHP,DINP

Oven

CO,SO2 , NO2, Bacteria, Viruses

Library

Cafeteria
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compounds,

toluene,

benzene,

Laboratory

Washbasin

Bacteria, Viruses

Human activity

Chemical experiments

Source (Papadopoulos & Avgelis, 2004: 33)
Even though there are internal sources of pollutant emissions in school buildings, welfare
conditions that effectively influence the learning process can also be achieved. These conditions are
influenced by various natural parameters, such as temperature, humidity, air movement in each area,
temperature of the surfaces surrounding the area, ventilation and purity of the air, noise and light
levels. In addition, there are organic parameters that affect welfare conditions, such as age, gender and
the ethnic characteristics of the people who use the site, as well as external, such as the activities
performed at each site, the type of clothing and social conditions (Papadopoulou, 2012; www.edomisi.gr).
In an effort to reduce the impact of pollutants in the indoor environment on human health,
countries have formulated guidelines on improving indoor air quality, and established the legislative
framework. According to the guidelines laid down the limit values for the concentration of pollutants
indoors, as listed in Table 2 below:
Table 2: Concentration limits of pollutants indoors

Pollutants
CO2

CO

NO2

Concentration limits
(mg/m3)

Exposure time

9000
10

8 hours

30

1 hour

60

30 minutes

100

1

0.2

1 hour

0.04

annually

NO

30

Ozone

0,12

8 hours

Formaldehyde

0,1

30 minutes

Particulate Matter ΡΜ10

0,07

annually

Source (Papadopoulos & Avgelis, 2004:35)
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1.2 Building materials and indoor air quality in school buildings
The construction materials used for the construction of a school building often emit various
harmful substances which affect the quality of indoor air, causing serious problems to human health.
This is further enhanced by using air conditioners that are not properly maintained (Ioannou,
2009:36). Therefore, in the construction of buildings one should use materials which comply with
specific guidelines and specifications. In particular, they should have enhanced properties, such as
specific heat capacity and thermal conductivity, which tend to increase the energy efficiency of a
school building in collecting, storing and transmitting heat. These properties are distinctive for each
material. In order to maintain stable and unaffected internal temperature compared to the external
temperature conditions, walls are constructed with a high specific heat capacity and low thermal
conductivity. This is achieved by using various materials with corresponding properties
(Papadopoulos, 2005: 77; Perdios, 2010: 27-28).
Moreover, it is necessary to use materials that are ecologically and environmentally friendly.
One of the criteria that the bioclimatic design takes into account is the selection and use of local
building materials that are friendly to the environment and humans, after studying their characteristics
and properties (Tombazis, 2010: 163).
1.2.1 Toxicity of construction materials
The materials used in construction must have low or no toxicity. The term toxicity refers to
the property of some materials which contain toxic substances that when released they affect the
quality of indoor air and human health. Petrochemical industrial paints, pasty substances, volatile
organic compounds, formaldehyde contained mainly in plastics, adhesives and resins and many other
materials used in the construction of a project are highly toxic and carcinogenic. So, one should avoid
selecting materials produced, manufactured or containing harmful substances, both for humans and
the environment (Mantanis, Vouli, Gonitsioti & Ntalos, 2007: 1).
Through scientific research has found that about 37% of construction materials have average
toxicity and are harmful to human health, while 2% are toxic or very toxic. Toxic materials affect
human health and cause reproductive abnormalities, irritation, allergic reactions, toxic effects on the
immune and nervous system, and carcinogenic and mutagenic activity (Koronaios & Sargentis, 2005:
46-47; Dimoudi, 2006: 54).
Some of the major substances that can be found in construction and which may cause serious
problems to human health, even when present in concentrations below the permissible limits of
toxicity are asbestos (old buildings), formaldehyde (cleaning and disinfection), cadmium and lead
chromate (remove paint), benzene (gasoline), sawdust wood (carpentry), nickel (welding), zinc
chromate (removing rust), dioxins (rehabilitation of burned buildings) and chlorinated hydrocarbons
(solvents) (DIPE - YP.E.XO.D.E, 2000; Dimoudi, 2006: 56).
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Specifically, concerning asbestos which was widely used in the past decades in building
materials, insulation, fire protection and mechanical installations, is a dangerous building material. It
is a carcinogenic substance that should have been removed from all buildings in 1970, but there are
currently several buildings from which it has not been removed. It continues to exist and to be
released into the air due to aging and wear of the materials worsening the situation of the building and
the health of its users. The goal is the complete removal and replacement of it with other materials
through a planned and controlled process, especially in places that are exposed and subjected to
damage (Tsipiras & Tsipiras, 2005: 283-284; Gandas, 2003: 107-108, 110). Furthermore, its physical
properties, give it specific characteristics such as elasticity, resistance to acids, high temperatures and
friction, while simultaneously having the ability to mix with various adhesives, such as cement that is
used as a building material (Drivas, 2007).
More specifically, asbestos’ free and suspended fibers are those that can penetrate the body’s
natural filters by inhaling and to penetrate into the lungs making asbestos a very dangerous and
carcinogenic material. Research results showed that cancer cases increase when smoking is combined
with inhaling asbestos fibers. In Greece, with the contribution of O.S.B (Organization of School
Buildings) a study was conducted in 23 counties and it was found that asbestos was used as a building
material in 230 school buildings, of which 27 were deemed necessary for immediate demolition,
while in the remaining 203 asbestos was identified in the walls, ceilings and roofs, which in turn had
to be removed (Messinas, 2006: 1, 3).
Regarding Formaldehyde, it is a flammable and toxic substance obtained as a by-product of
combustion and is used in resins in the manufacture of insulation materials, synthetic wood and
carpets. One of the first pollutants to cause problems in the internal environment of buildings. Its rate
of emission from the composite materials is increased with the increase in temperature and humidity,
while decreases with the age of the material and the increase in the rate of ventilation of the area.
According to the European Union, the indoors emission limits are set at 0.1 ppm, while exposure to
higher concentrations causes symptoms such as burning eyes and throat, nausea, shortness of breath,
irritation to nose, cough, feeling physical fatigue, and in extreme cases, cancer (http://www.s-olar.gr/arrostoi_anthropoi.html, http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).
It is worth mentioning that among the major pollutants is lead a known element in nature.
Large amounts of lead are used in paint and pipes and when inhaled, ingested and absorbed through
the skin, is transferred to the tissues, it is not excreted from the body and causes poisoning. Equally,
toxic minerals used in paint and hence in the construction of buildings are chromium, cadmium and
cobalt. Therefore, one should take appropriate measures to reduce exposure to these metals, the most
important of which are the avoidance of colours and dyes containing them, proper hand hygiene and
the maintenance of plumbing systems (http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).
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1.2.2 Radiation in the area of the school building
Radon 222 is a radioactive noble gas that is released from the natural decay of uranium and
fluorine elements present in varying amounts in rocks and soil. Radon, at low concentrations, when
released to the outside environment is diluted; as a result it is not as dangerous as in the interior of a
school building, where it accumulates in significant levels. Radon is released in a building according
to the quantity of the underlying ground. If there is a pressure difference between the air in the
building and that of the ground, then the radon penetrates through the cracks into the interior, where it
breaks down to products, some of which are radioactive and emit radiation when breaking down
(Rowan & Kraemer, 2012: 1; Robson, 2009: 1).
The use of radioactive materials in construction, such as cement produced from rocks
containing uranium, can be a source of radon. Materials, such as ceramics, limestone, pumice and
granite are elements that may emit radiation. It has also been found in recent years that problems have
arisen for the steel industry because of uncontrolled dumping of radioactive sources and waste. The
radiation associated with steel comes from recycled scrap metal that is used in the reinforced concrete.
In August 1997, in Greece, in a well-known industry radiation was detected in the iron and steel
(Koronaios & Sargentis, 2005: 53).
Radon that enters the human body through inhalation causes adverse effects on the respiratory
system. Because it has a long life, even a small percentage of inhaled radon can cause lung damage by
increasing the chances of developing cancer. This is reinforced by a studies carried out in several
countries, the most notably being a report by the National Academy of Sciences (NAS) stating that
radon is ranked second amongst the root causes in the development of lung cancer and it is estimated
that 15,000 deaths from lung cancer are caused by it (ΕΕΑΕ, 2005: 4-5).
For the avoidance of radiation good ventilation of the building and with increased frequency,
the use of special sealing membranes and non-radioactive, terials is recommended (Tsipiras &
Tsipiras, 2005: 96-98). Moreover, one of the ways to prevent radon emissions and population
exposure to it is directly related to avoiding construction of buildings in areas where the subsoil
releases increased amounts of radon (http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_5.html).

1.2.3 Ecological construction materials or Terials
The use of materials that are friendly to the environment and human when combined with
energy efficient design of a building becomes extremely important. However, to characterize a
material as ecological is considered quite difficult and one should take into account, on one hand
whether a material is healthy for the users by reducing the emission of harmful gases inside the
building, and on the other whether the specific material has a low environmental balance, both in
production, and environmental impact (Ioannou, 2009:36).
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Regarding the construction of school buildings and generally all buildings, the materials that
are used should satisfy certain specifications. More specifically, they should be recyclable, reusable,
natural, renewable and found in abundance. Furthermore, it is necessary for them to be prepared in
such a way as to reduce the energy consumption, waste and gases that contribute to the greenhouse
effect. In addition, it would be preferable to choose locally available, non-toxic, long lasting and
resistant to moisture materials, as to reduce molding. At the same time, the materials must have low
rates of chemical emissions, improve indoor air quality and generally help create a healthy
environment for the users (Sargentis, 2011: 103).
A significant number of traditional materials originating from natural resources and used in
construction, containing no synthetic materials are the following (Tsipiras & Tsipiras, 2005: 238-242;
Tombazis, 2010: 184; http://www.s-ol-ar.gr/oik_domisi.html):


Austenitic steel due to its composition is demagnetized and stainless and it doesn’t show signs
of radiation emission, but has high cost.



Raw clay is a building material with excellent properties on mechanical durability, thermal
insulation and absorption of air through the exterior walls. It appears in the form of mudbricks or casted into molds.



Lime is a material which allows the exchange of air between the outside and the inside
environment and is used as a binder material.



Adhesive made of caoutchouc is a natural non-toxic product with constant adhesive
properties, in contrast to common synthetic resin adhesives that have a negative impact on
human health due to fumes.



Felt from coconut constitutes a "green" material with excellent soundproofing properties.



Wood is a renewable material that doesn’t require special treatment to be used. It can be
recycled and contribute to the production of artificial wood products such as particleboards.
Its characterization as ecological requires specific standards on its origin, production process
and type of treatment.



Wood infused with magnesium is an ecological material with good thermal and acoustic
insulation, electrically neutral and non-radioactive, which can be applied in bio-construction.
It is a product produced by infusing wood fibers with magnesium sulphate and magnesium
oxide at high temperature.



Bees wax is an ecological product that is one of the most suitable tool for finishing and
protection of wooden structures.



Jute grid is a natural material used in the construction of internal insulating smears, so as to
absorb the trends from the contraction of the water in the mortar.



Cork is an excellent insulating and sound absorbing material of natural origin and non-toxic. It
can be used, either compressed into sheets, without glue or crushed into granules.
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1.2.4 Thermal insulation materials
A turning point in the evolution of thermal insulation materials was the energy crisis of the
70s, although the use of many of these poses risks to human health and the environment. However, a
good thermal insulation can reduce heat transfer through the walls, floors, ceilings and windows. It is
worth mentioning that some of these materials are recyclable and environmentally friendly, without
being expensive, such as hempflax, roll from coir fibers, insulating roll made of cotton residues,
expanded clay and padding. In Greece, these materials are not well known, even though there is
enough clay, cotton and flax (S.B.O., 2008: 49).
The best known conventional and ecological thermal insulating materials available in the
market are the following (Perdios, 2007: 75-83; M.C.I.Τ., 2010: 20):


Extruded polystyrene is a non-recyclable material derived from hydrocarbons and pollutes the
environment due to the leakage of toxic volatile gases contributing to the destruction of the
ozone layer and the greenhouse effect.



Polyurethane is a non-recyclable material that does not allow the building to pervade and
affects human health; since hazardous substances, the amines, are released to the
environment. Its toxicity increases in case of fire.



Fiberglass and stone wool are non-renewable materials that are in abundance and have a
negative impact on human health which is evident by the fact that hey are ranked as
potentially carcinogenic materials according to the World Health Organization.



Perlite is a material found in abundance in nature, is partially recyclable, non-renewable and
does not release toxic substances.



Heraklith includes wood and cement fibers, is easily recyclable and is an acceptable material
that requires less energy for its production compared to other materials. This material does not
release toxic substances when burned and isn’t responsible for the health problems of the
users in a building.



Expanded cork is a fully recyclable material and is produced by consuming little energy. It
doesn’t cause health problems, since it is perfectly friendly, but has a higher cost compared to
other thermal insulating materials.

1.2.5 Ecological colors
Colors used to cover walls, ceilings, window frames and furniture should ensure protection
from wear, oxidation and aesthetics over the years. They usually contain a variety of chemical
substances that are dangerous to human health, such as heavy metals, various volatile compounds and
other harmful substances. Thus, it is imperative to use ecological colors consisting of 100% natural
ingredients that are also friendly to the environment and to humans. However, the disadvantage in the
use of such materials is their high cost. Because of this disadvantage a second class of materials was
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created, these colors of soft chemistry cost less and contain chemical additives of mild composition.
Using ecological colors in a building and consequently in a school building, energy saving, low
pollutant emission, recycling and disposal of waste as well as lower emissions of carbon dioxide is
accomplished (Preftitsi, 2009: 91-94).
1.2.6 Ecological mortars
Ecological mortars are structural materials that are produced by combining cement and
ceramic products. The most important advantage is that they are natural products, that are longlasting, maintenance-free and don’t contain chemical admixtures. Their use is friendly to the
environment and humans. They consist of theraic earth, pozzolane from Milos and powdered roof
tiles. More specifically, theraic earth has similar properties to cement and exhibits a high binding
capacity in a moist environment due to the silicon that it contains. Pozzolane from Milos is an
amorphous material and is one of the most important components in mortars and is located in the
active pozzolane mines in Milos. Furthermore, powdered roof tiles, which was used during the period
of Byzantium, is an element added to the cement and has significant advantages, such as increasing
the durability and aesthetics of these materials through the ages (Tsipiras & Tsipiras, 2005: 290-291).
1.2.7 Environmentally friendly flooring
Regarding the coating of the flooring especially indoors there are various natural or artificial
materials that can be used, taking into account some basic parameters for their selection, such as the
use of that specific space, the cost of the materials, their aesthetics and safety which is ensured
particularly when it comes to buildings that will accommodate children (Skarlatos, 2004: 16-18).
Also, in an effort to use materials friendly to the environment and its users, also includes the constant
search for green products, such as environmentally friendly flooring which can be wooden, cotto type
ceramics and those of linoleum. More specifically (Kalmuss-Katz, 2002):


Wooden floorboards that haven’t been chemically treated with toxic materials and originate
from forests that have been restored after felling. The main types of wooden flooring are
massif, bonded (laminated type) and the pre-varnished multiple layer flooring.



Cotto type ceramic floors are environmentally friendly products and are divided into internal
or external, wall or floor, enamelled or not, flat or not.



Linoleum flooring is amongst the most prevalent synthetic environmentally friendly flooring.
They are made from 100% natural raw materials, from wood flour, and cork dust mixed with
linseed (flax oil) and gum resin, and with mineral colors on a base of phytic thread. It is am
insulating, germicide and hypoallergenic material.
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1.3 Criteria for the selection of construction materials of “Environmental Preference”
In many European countries in an effort to promote green construction, building materials are
selected and used in the construction of buildings based on the methodology of “Environmental
Preferences”. In fact it involves materials that are evaluated based on several factors, achieving a kind
of environmental ranking. The criteria on which the ranking is based on are the rareness of raw
materials, water and energy consumption in various stages of their processing, as well as the reduction
of noise pollution and emission of unpleasant odors. Moreover, criteria such as the ecological impact
of the extraction and production of raw materials and emissions during the manufacturing process, but
also the release of harmful toxic substances to human health and the environment are taken into
account (Koronaios & Sargentis, 2005: 70).
1.4 New technology Materials – PCM
New technology materials are Phase Change Materials (PCM) that is they can be melted and
solidified, (change phase) when the temperature changes offering or storing large amounts of energy.
These materials normalize the variations of heat in the interior of a building during the day reducing
extreme temperatures and the demand for thermic and cooling loads achieving energy conservation
(http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/HVAC/phase-change-materials).
Phase Change Materials when in room temperatures are in a solid state, while with the an
increase in temperature they absorb heat from the area and liquidify. A reduction in the temperature of
an area entails the solidification of these materials with a simultaneous release of heat to the interior
environment. These materials should have a low production cost, should not be toxic, corrosive or
flammable and exhibit high thermal conductivity. Also, in terms of their composition they are divided
into organic (paraffins, alcohols) and inorganic materials. Organic Phase Change Materials have a low
cost, are non-corrosive materials, chemically and thermally stable, and don’t pollute the water
significantly, while they ignite at low temperatures. As far as inorganic Phase Change Materials are
concerned they are mainly solutions of hydrated salts with good properties such as non-flammability.
However, they are abrasive materials with a higher purchase costs compared to the organic
(http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/HVAC/phase-change-materials).
2. Research framework
2.1 Purpose and methodology of the study
The study was conducted in early 2010 in two (2) different primary schools on the island of
Rhodes in 62 students in their fifth and sixth year. The purpose of the study was to detect and record
the views, perceptions and suggestions of the students regarding the material, social and physical
environment of the school and how they themselves envision it. As research tools to collect the
necessary data, we used children's sketches on the school of their dreams, an interview based on the
sketches of the children and an essay on the changes they would like to perform at their school.
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2.2 Study findings
According to the findings of the study, it was found that the children referred to using green
materials in an effort to suggest ways to protect the environment during the construction phase of their
school building while ensuring the quality of the air indoors. More specifically, the majority of the
children (34.57%) surveyed expressed a desire for change in their school building. Some children
through their essays placed special emphasis on the quality of the air inside the school environment
indicating that: "My school is very old and not in the best condition", highlighting in this way the
existence of Sick Building Syndrome in schools. Moreover, the children said, "I would like to have
better lighting., that is, direct exposure under the sunlight," " I would like to start with my class where
the ceiling is peeling and we fear it might fall on us, it is too damp and ceiling is rotting"," walls are in
bad shape "and" I want my school to have a clean environment. "
Furthermore, although the children that participated in the study were primary school
children, through their interviews on the question on what could be done to the school building to
protect the environment they showed a great awareness in green building and using eco-friendly
materials in a percentage corresponding to 13.73%. According to what they stated on the construction
of the school they seemed to suggest the use of ecological materials, environmentally friendly and to
avoid chemicals to reduce pollution. A typical example was the response of a child that said that he
would like his school "to not be built with so much concrete, but with natural materials such as stone
and wood."
In addition, the children through their interviews expressed their desire on how they wanted
the individual components of their school building, such as the rooms and heating to be. Regarding
their classrooms the majority of the children (56.45%) in both classes, said they would like them to be
bigger and well built, with better lighting, have several windows, be warm and well insulated so that
"when it rains they don’t get wet" and in general are not old buildings. On school heating, the
children's responses were focused more on "traditional forms of heating (air-condition, central heating
radiators and hot water) (56.45%). However, some children focused on other forms of heating, such as
the traditional (14.52%) with a fireplace "that warms the whole school down to the ground" and
"heaters in rooms", while a smaller percentage (11.29 %) of children reported on cooling saying that
they wanted "to have cool air" and "one fan to keep the air clean" or that they would like it to be
"naturally heated in the winter and cooled in the summer."
Generally, the children seemed to focus on making changes on the age of the school buildings
and the creation of an environment with quality indoor air, rooms with appropriate cooling,
ventilation and thermal comfort emphasizing thus the desire for more appropriate conditions within
schools that will ensure a more effective implementation of the educational process.
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3. Conclusions
The appearance of the Sick Building Syndrome is directly linked to the exposure of building
users to an unsatisfactory quality of the indoor environment, due to the concentration of pollutants
that is a hundred times greater than that in the atmosphere. The problem becomes even more
important when it comes to school buildings, where the majority of the users are students and are
influenced both in the educational process as well as in their spiritual activities that require
concentration and memory.
This problem doesn’t appear to be particularly well-known to the relevant organizations and
the broader social groups. For this reason, the main priority should be the dissemination of
information, awareness and sensitization. Then, it is necessary with the cooperation of scientific
research and proper design to take appropriate measures to ensure good indoor environmental quality
in school buildings. Therefore, it is necessary to consolidate an ecological approach to construction,
capable of proposing alternative ecological construction pathways, friendly to humans and the
environment.
Nowadays, the need to find solutions in the interior of the school buildings for the various
health problems of their users, such as allergies, difficulty in concentrating, headaches and irritability
due to construction materials (insulation, paint, door and window frames, and cladding) is even more
imperative. This is because the materials are chemically treated in their synthesis, are derived from
treated industrial products and not enough is known about their effects on humans and the
environment.
The spread of the Sick Building Syndrome, the presence of hazardous materials (asbestos) to
human health in the workplace and the emergence of pathologies to the users are elements that signal
the dangers caused by the manufacturing technology of the past that aimed to increase its profits. In
an effort to address these problems ecological building has been developed which contributed
significantly to improving the quality of the construction of school buildings and consequently the
lives of their users.
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Abstract
The term "Specific Language Impairment" refers to significant problems in the production
and / or comprehension of language, severe problems as a delay or deviation in morphology, syntax
and phonology in children who seem to develop well in all other areas. By definition Specific
Language Impairment can not be attributed to factors such as intellectual disabilities, brain injury,
sensory or psychological problems.
However, current research has shown that the difficulties that characterize children with SLI
are not limited to language, but often appear alongside with difficulties in other developmental areas
that can not always be identified with existing diagnostic tools.
Children with SLI often exhibit difficulties in communication, which can not be attributed to their
verbal difficulties and therefore can not be considered as secondary consequences of the grammar
difficulties, while they have problems in understanding others as carriers of ideas, intentions and
emotions similar to theirs. Also it is suggested that children with SLI have problems in using gestures,
recognizing facial expressions, perceiving intonation and following rules of proximity.
At which developmental point can we place the beginning of the disorder? It is a question
particularly important as it relates to the intervention.
The attempt to use the Theory of Mind (ToM) as a theoretical background for the
interpretation of these difficulties has led to controversial results. The ToM suggests that the
development of the social-cognitive component lies on the development of language, and begins to
appear after the age of 3 years. In contrast to the ToM, the Theory of Intersubjectivity (ToI) suggests
that shared purposes regarding actions, as these are expressed in conventional use of tools and in
pretend play, constitute presuppositions for the development of language. According to the ToI, the
development of innate language is based on innate understanding of intentions, interests and feelings
of others, which are active from the beginning of life and expressed through non-verbal
communication.
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Taking into account the above considerations The present study aims to contribute to this
literature by examining non-verbal communication and play in young children with SLI. Participants
were 5 children (4 boys and 1 girl) diagnosed with expressive SLI (SLI-E) and 5 typically developing
children matched for age, gender, non-verbal IQ and receptive language. None of the children
experienced audiological problems or any other socio-emotional problems. Nonverbal communicative
abilities and play were assessed from video recordings of spontaneous mother-child interactions in a
semi-structured situation taking place at home. The coding scheme included gaze direction,
communicative gestures, functional play and symbolic play. Results demonstrated that, compared to
typically developing children, children with SLI-E exhibited significantly more spontaneous
functional play, more spontaneous communicative gestures, especially pointing, and more solitary
play. On the other hand, children in this group showed significantly less cooperative play and less
pretend play, while they followed less their mother’s interest. These results imply that children with
SLI may be more capable of producing communicative or play behaviors corresponding to a younger
age, but they exhibit deficiencies in age-appropriate communicative or play behaviors. These findings
are interpreted through the Theory of Intersubjectivity, which contrasts with the Theory of Mind and
suggests that the development of language is heavily based on mutual understanding of intentions,
purposes and feelings as well as on the sharing of arbitrary purposes regarding actions on objects.
Εισαγωγή
Ο όρος «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» αναφέρεται σε σημαντικά προβλήματα στην
παραγωγή και/ή στην κατανόηση της γλώσσας, σοβαρά προβλήματα με μορφή καθυστέρησης ή
παρέκκλισης στη μορφολογία, τη σύνταξη και τη φωνολογία σε παιδιά τα οποία φαίνεται να
αναπτύσσονται ομαλά σε όλους τους άλλους τομείς. Εξ ορισμού η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή δεν
μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως η νοητική αναπηρία, εγκεφαλικά τραύματα, αισθητηριακά ή
ψυχολογικά προβλήματα.
Ωστόσο περαιτέρω έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι οι δυσκολίες που
χαρακτηρίζουν τα παιδιά με ΕΓΔ δεν περιορίζονται μόνο στη γλώσσα, αλλά συχνά εμφανίζονται
παράλληλα με δυσκολίες και σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, δυσκολίες οι οποίες δεν εντοπίζονται
πάντα με τα υπάρχοντα διαγνωστικά εργαλεία.
Τα παιδιά με ΕΓΔ συχνά εμφανίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, οι οποίες δεν μπορούν να
αποδοθούν στις λεκτικές τους δυσκολίες και κατά συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν δευτετογενείς
συνέπειες των δυσκολιών στη γραμματική. Σε ποιο σημείο της ανάπτυξης τοποθετείται η αρχή της
διαταραχής; Ερώτημα ιδιαίτερα σημαντικό στο βαθμό που σχετίζεται με την αρχή της παρέμβασης
Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η θεωρία του νου ως θεωρητικό υπόβαθρο για την
ερμηνεία αυτών των δυσκολιών έχει οδηγήσει σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.
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Στην

παρούσα

έρευνα,

επιλέγοντας

ως

θεωρητικό

υπόβαθρο

την

θεωρία

της

διυποκειμενικότητας, προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση σε ερωτήματα τα οποία αναφέρονται στο
χαρακτήρα της ειδικής γλωσσικής διαταραχής ως ειδικής ή μη ειδικής.
Σύμφωνα με τη θεωρία της διυποκειμενικότητας, η ανάπτυξη της γλώσσας βασίζεται σε
έμφυτα κίνητρα για κατανόηση των προθέσεων, των ενδιαφερόντων και των συναισθημάτων των
άλλων, τα οποία είναι ενεργά από την αρχή της ζωής και εκδηλώνονται μέσω της μη λεκτικής
επικοινωνίας. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να μελετήσει τις μη λεκτικές επικοινωνιακές
ικανότητες σε παιδιά 4,5 – 6,5 ετών τα οποία έχουν λάβει διάγνωση Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής
(ΕΓΔ) σε σύγκριση με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας.
1. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
1.1 Ορισμός
Για τα περισσότερα παιδιά, η απόκτηση της γλώσσας είναι γρήγορη και εύκολη. Το τυπικά
αναπτυσσόμενο παιδί δείχνει αξιοσημείωτα γρήγορη απόκτηση της δεξιότητας να εξάγει νόημα από
τη γλώσσα και να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας την. Με την πάροδο του χρόνου, το βρέφος
μεταμορφώνεται σε ένα νήπιο που μπορεί να συζητά με λίγη ή καθόλου καθοδήγηση από μέρους των
γονέων του. Γύρω στα 4 χρόνια τους, τα περισσότερα παιδιά, είναι ικανά να μιλήσουν με νοήμονα
τρόπο, χρησιμοποιώντας μακρές και πολύπλοκες προτάσεις, με ένα λεξιλόγιο εκατοντάδων λέξεων
(Bishop, 2003b; Baird, 2008).
Υπάρχουν όμως παιδιά, των οποίων η γλωσσική ανάπτυξη δεν ακολουθεί την ίδια τυπική
πορεία. Στις περιπτώσεις αυτές όπου η διαταραχή στην κατανόηση ή στην παραγωγή της γλώσσας ή
και στα δύο δεν έχει προφανή αιτία, ενώ η ανάπτυξη πραγματοποιείται ομαλά σε άλλες πλευρές,
χρησιμοποιείται ο όρος «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - ΕΓΔ» (Specific Language Impairment -SLI).
Ο ορισμός της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής δεν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που πρέπει
να συναντιούνται σε κάθε περίπτωση, αλλά αντίθετα η διάγνωση βασίζεται στον αποκλεισμό.
Δηλαδή αφορά παιδιά που σημειώνουν μη λεκτική νοημοσύνη μέσα στα φυσιολογικά όρια, αλλά από
την άλλη παρουσιάζουν σημαντικές γλωσσικές δυσκολίες, χωρίς αναγνωρίσιμα αίτια. Δηλαδή αυτά
τα παιδιά έχουν ένα φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης που τυπικά ορίζεται στο 85 και άνω, δεν
πάσχουν από νευρολογική διαταραχή, σωματική αναπηρία, κώφωση ή διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος (Botting, 2007).
Συνεπώς, τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, εξ ορισμού συγκεντρώνουν επαρκή
δεδομένα από τις αισθήσεις (π.χ. φυσιολογική ακοή και κανονική όραση), ένα βιολογικό υπόβαθρο
που επιτρέπει την ανάπτυξη της γλώσσας (π.χ. κανένα φανερό σημάδι εγκεφαλικής βλάβης) και μια
ικανοποιητική βάση για μάθηση (π.χ. μη λεκτικές ικανότητες παρόμοιες με εκείνες των συνομηλίκων
της ίδιας ηλικίας). Η επιθυμία να εμπλακούν κοινωνικά είναι επίσης σημαντική. Παιδιά και νέοι με
ΕΓΔ επιζητούν την αλληλεπίδραση με ενήλικους και συνομήλικους και έτσι διαφέρουν από τα παιδιά
με αυτισμό, που δεν εμπλέκονται κοινωνικά (Conti-Ramsden, 2008).
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Συνοπτικά τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της Ειδικής
Γλωσσικής Διαταραχής, μπορούν παρατεθούν ως ακολούθως (Bishop, 2006):


Η γλώσσα είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο επίπεδο σύμφωνα με την ηλικία και
το νοητικό επίπεδο (IQ), συνήθως συγκεντρώνοντας βαθμολογία που βρίσκεται στο
κατώτερο 10% σε σταθμισμένα τεστ έκφρασης και/ή πρόσληψης της γλώσσας.



Μη λεκτική νοημοσύνη και μη γλωσσικές πλευρές της ανάπτυξης (δεξιότητες
αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικές δεξιότητες) που βρίσκονται μέσα σε ευρέως ομαλά όρια.



Οι γλωσσικές δυσκολίες δεν μπορούν να ερμηνευτούν από ακουστική απώλεια, σωματική
ανωμαλία των οργάνων του λόγου ή περιβαλλοντική αποστέρηση.



Οι γλωσσικές δυσκολίες δεν έχουν προκληθεί από εγκεφαλική βλάβη.

1.2 Χαρακτηριστικά της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ΕΓΔ δεν αποτελεί μία ομοιογενή, στατική συνθήκη, αλλά
μία δυναμική διαταραχή που εξελίσσεται, Είναι ένας όρος ‘ομπρέλα’ που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει παιδιά που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ, τα οποία στο σύνολό τους
περιλαμβάνουν γλωσσικές δυσκολίες, παρ’ όλο που οι μη λεκτικές γλωσσικές ικανότητες φαίνεται να
αναπτύσσονται κανονικά. Γι’ αυτό εξ άλλου, αν και η ΕΓΔ έχει μελετηθεί και αντιμετωπιστεί με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο για πάνω από 100 χρόνια, έχει διαπιστωθεί μεγάλη δυσκολία να
συμφωνηθούν συγκεκριμένοι ορισμοί που να την αποτυπώνουν επακριβώς (Aram, 1991; Leonard,
1991).
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά συχνά
αποτελούν συνδυασμούς μειονεξιών σε μεμονωμένους τομείς της γλώσσας , ενώ, σύμφωνα με
κάποιες έρευνες, η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αυτών είναι κανονική (Farmer, 1997). Επιπλέον,
τα προφίλ των παιδιών με ΕΓΔ αποδεικνύονται δυναμικά δια μέσου του χρόνου παίρνοντας τη μορφή
μεταβαλλόμενων μοντέλων (Leonard, 1998/2004). Αυτό σημαίνει ότι παιδιά που θεωρούνται ότι
έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο δυσκολιών, μπορούν να βελτιωθούν σε κάποιους τομείς και όχι σε
άλλους, εμφανίζοντας ένα διαφορετικό προφίλ από χρόνο σε χρόνο (Botting, & Conti-Ramsden,
2004). Οι αρχικές έρευνες σε παιδιά με ΕΓΔ επικεντρώθηκαν στις προφανείς μειονεξίες στην
γλωσσική έκφραση, όπου οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες από ότι στην κατανόηση. Οι μειονεξίες
μπορεί να είναι περισσότερο προεξέχουσες σε κάποια γλωσσικά πεδία από ότι σε άλλα, ενώ σε
ορισμένα παιδιά παρουσιάζονται ελλείμματα σε όλα τα πεδία.
Τα χαρακτηριστικά που συνήθως εμφανίζονται είναι τα ακόλουθα:
 Καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας. Οι πρώτες λέξεις εμφανίζονται μετά την ηλικία των 2
ετών.
 Ανώριμη ή παρεκκλίνουσα παραγωγή ήχων γλώσσας, ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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 Χρήση απλοποιημένων γραμματικών δομών, όπως παράλειψη των καταλήξεων του αορίστου ή
του βοηθητικού ρήματος “is”, αρκετά πέρα από την ηλικία που συνήθως οριστικοποιούνται.
 Περιορισμένο λεξιλόγιο, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανόηση.
 Αδύναμη λεκτική βραχύχρονη μνήμη, όπως επιδεικνύεται σε δοκιμασίες που απαιτούν επανάληψη
λέξεων ή προτάσεων.
 Δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων, ιδιαίτερα όταν ο ομιλητής μιλά γρήγορα.
1.3 Επιδημιολογία
Πολλές επιδημιολογικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί. Η συχνότητα εμφάνισης ποικίλει
από 5% (DSM-IV) σε 7,4% (στην ηλικία των 5) του γενικού πληθυσμού. Η ΕΓΔ επηρεάζει γύρω
στις τρεις φορές περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Κάποια παιδιά φαίνονται να ξεπερνούν την ΕΓΔ
κατά την παιδική ηλικία, ενώ για άλλα τα συμπτώματα επιμένουν στην ενήλικη ζωή (Conti-Ramsden,
2008). Σε μία έρευνα των Bishop and Edmundson (1987) σε παιδιά με διάγνωση ΕΓΔ στην ηλικία
των 4, σε ποσοστό 56% συνέχισαν να έχουν χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις στην ηλικία των 5;6 και
8;6. Σε άλλη έρευνα των Johnson et al. (1999) αναφέρεται ότι 73% των παιδιών προσχολικής ηλικίας
με γλωσσική διαταραχή που μελετήθηκαν, συνέχισαν να παρουσιάζουν γλωσσική διαταραχή στην
ηλικία των 19 ετών.
1.4 Ταξινόμηση
Η ετερογενής φύση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής έχει οδηγήσει σε πολλές
προσπάθειες ταξινόμησης σε υποκατηγορίες των παιδιών τα οποία χαρακτηρίζονται από τη
συγκεκριμένη διαταραχή. Ωστόσο, αν και οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ΕΓΔ είναι
ανομοιογενής, υπάρχει μικρή συμφωνία για τον τρόπο υποδιαίρεσης.
Κατ’ αρχήν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάκριση ανάμεσα στα προβλήματα έκφρασης και
συνδυασμένες δυσκολίες πρόσληψης και έκφρασης, με αποτέλεσμα να έχουν χρησιμοποιηθεί οι
παρακάτω όροι: ΕΓΔ έκφρασης, ΕΓΔ πρόσληψης και μεικτή ΕΓΔ έκφρασης – πρόσληψης και τα
οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών οι οποίοι έχουν μακροπρόθεσμες διαταραχές της
γλώσσας (Conti-Ramsden & Botting, 1999).
Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, δημοσιεύτηκαν δύο περιγραφικές ταξινομήσεις των
αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, μια στις USA από τις Rapin & Allen, (1983) και η άλλη στην
UK από τους Bishop & Rosenbloom (1987).
Στο ευρέως αποδεκτό σύστημα τους, οι Rapin και Allen (1987) ταξινόμησαν τα παιδιά με
ΕΓΔ χρησιμοποιώντας κλινικές δοκιμασίες των φωνολογικών, συντακτικών, σημασιολογικών και
πραγματολογικών δεξιοτήτων στην αυθόρμητη γλώσσα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και
συνέκριναν τα χαρακτηριστικά των υποομάδων τους με τύπους από την αφασία των ενηλίκων.
Οι προτεινόμενες υποομάδες συνοπτικά περιγράφονται ως εξής:
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Λεκτική ακουστική αγνωσία. Διαταραχή πρόσληψης η οποία είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται
από πρόβλημα στο ακουστικό κανάλι, κατανόηση οπτικής γλώσσας με συνέπειες στην
έκφραση (τυπικά άλαλα).



Λεκτική δυσπραξία. Πρωταρχικά διαταραχή στην έκφραση, η οποία χαρακτηρίζεται από
δυσχερή λόγο, σύντομες εκφράσεις, ελλειμματική φωνολογία και επαρκείς συνήθως
ικανότητες πρόσληψης. (Μη αποδεκτή σαν ΕΓΔ σήμερα).



Σύνδρομο μειονεξίας φωνολογικού προγραμματισμού. Διαταραχή έκφρασης, η οποία
χαρακτηρίζεται από προβλήματα άρθρωσης, φωνολογίας, αλλά μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου
από την προηγούμενη κατηγορία.



Σύνδρομο φωνολογικής-συντακτικής μειονεξίας. Παρόμοιο με προηγούμενο, αλλά με
σοβαρότερα προβλήματα. Χαρακτηρίζεται από γραμματικές μειονεξίες, έλλειψη λειτουργικών
λέξεων (άρθρων, αντωνυμιών, προθέσεων) και μορφολογικών επιθεμάτων (διακριτικές
καταλήξεις χρόνων και αριθμών). Μειονεξίες στην έκφραση και μικρότερες στην κατανόηση.



Σύνδρομο λεξιλογικής-συντακτικής μειονεξίας. Χαρακτηρίζεται από ομαλή φωνολογία, αργή
έναρξη ομιλίας, σοβαρά προβλήματα εύρεσης λέξεων, ανώριμο συντακτικό, γλώσσα χωρίς
συνοχή.



Σύνδρομο σημασιολογικού-πραγματολογικού ελλείμματος. Δυσκολία με το περιεχόμενο και τη
χρήση της γλώσσας παρά με τις τυπικές της φωνολογικές και συντακτικές ιδιότητες.
Χαρακτηρίζεται από προτάσεις άσχετες με τη συζήτηση, υπερκυριολεκτικές ερμηνείες των
λόγων του άλλου, πρόβλημα με τη σειρά στη συζήτηση, αδιάκοπη ομιλία, ηχολαλία. Μοιάζουν
με αυτιστικά, αλλά με λιγότερο σοβαρά συμπτώματα.
Επίσης, σε έρευνα των Botting, Conti-Ramsden, & Crutchley (1998) με θέμα την ταξινόμηση

των παιδιών με ΕΓΔ (στην Nuffield Foundation), ερευνήθηκε ένα τυχαίο δείγμα όλων των 7χρονων
παιδιών που παρακολουθούσαν γλωσσικές μονάδες (ειδικές τάξεις για παιδιά με ΕΓΔ) στην Αγγλία.
Σε αυτή την έρευνα μπόρεσαν να αναγνωριστούν 5 προφίλ δυσκολιών τα οποία προσομοίαζαν με τις
υποομάδες που προτάθηκαν από τις Rapin και Allen (1987).
Η σχετική εργασία των Conti-Ramsden & Botting (1999) για τις υποομάδες στην ΕΓΔ,
δείχνει ότι τα προφίλ των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών στο σχηματισμό των υποομάδων
εμφανίζονται να είναι σταθερά μέσα στο χρόνο, ενώ οι ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες στη
γλώσσα των παιδιών αλλάζουν διαχρονικά. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών
κινούνται προς διαφορετικές υποομάδες από τον ένα χρόνο στον άλλο (για παιδιά 7 και 8 χρονών).
Έτσι, φαίνεται ότι η ΕΓΔ είναι μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει με το χρόνο της ανάπτυξης και
πολύ πιθανόν με την επίδραση άλλων σημαντικών παραγόντων, όπως η παρέμβαση (Conti-Ramsden
& Botting, 1999). Αυτό σημαίνει ότι παιδιά που διαγνώστηκαν με μία συγκεκριμένη διαταραχή,
μπορεί να βελτιωθούν σε κάποιους τομείς και όχι σε άλλους, δημιουργώντας ένα διαφορετικό προφίλ
από χρόνο σε χρόνο (Conti-Ramsden, & Botting, 2000).
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Εκ πρώτης όψεως, αυτές οι ποικίλες έρευνες δε φαίνεται να καταλήγουν στις ίδιες υποομάδες
παιδιών με ΕΓΔ. Όμως μια πιο προσεκτική μελέτη αποκαλύπτει ότι ανάμεσα στις διάφορες
περιγραφικές ταξινομήσεις των γλωσσικών διαταραχών υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά και
σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα ανάμεσα στην ταξινόμηση των Rapin & Allen, (1983) και
εκείνη των Bishop & Rosenbloom (1987) υπάρχει διαφορά στον τρόπο που ορίζουν τις διαγνωστικές
κατηγορίες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σημασιολογικής-πραγματολογικής διαταραχής. Εκεί
φαίνεται ότι η ταξινόμηση της Rapin δε σχεδιάστηκε απλά για την ΕΓΔ, αλλά μάλλον για να
χαρακτηρίσει επικοινωνιακά προβλήματα που αναφύονται από κάθε αιτία. Κατά συνέπεια η
σημασιολογική-πραγματολογική διαταραχή έχει θεωρηθεί σαν υπότυπος της ΕΓΔ, αλλά τυπικά
ενσωματώνει την άποψη ότι η μη λεκτική νοημοσύνη είναι κανονική, δεν υπάρχει οργανική
αιτιολογία και το παιδί δεν ανταπoκρίνεται στα κριτήρια για τον αυτισμό (Crosbie, Dodd, & Howard,
2002).
1.5 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή και Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος
Ο πληθυσμός παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας είναι ευρύς, καθώς περιλαμβάνει διάφορες
κατηγορίες. Γενικά προβλήματα επικοινωνίας είναι κεντρικά σε δυσκολίες όπως η ΕΓΔ, οι
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και η πρωτογενής πραγματολογική γλωσσική διαταραχή
(ΠΓΔ).
Κατ’ αρχήν, η ΕΓΔ και οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έχουν παραδοσιακά θεωρηθεί
ως διακριτές αναπτυξιακές διαταραχές. Ως εκ τούτου, τα διαγνωστικά κριτήρια για την ΕΓΔ
αποκλείουν πάντα την παρουσία αυτισμού. Ωστόσο οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος δεν
αποκλείουν την ΕΓΔ και κατά συνέπεια αυτή η μορφή αλληλεπικάλυψης έχει γίνει ένα κεντρικό θέμα
αντιπαράθεσης. Επί πλέον, οι ορισμοί για την ΕΓΔ εξακολουθούν να είναι κάτω από λεπτομερή
εξέταση και η αυξανόμενη γνώση των φαινοτύπων και των δύο πληθυσμών αρχίζει να αποκαλύπτει
μία περισσότερο πολύπλοκη εικόνα για αυτό που πριν θεωρείτο δεδομένο (Cummings, 2009).
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλές έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη σχέση της
γλώσσας με τα προβλήματα επικοινωνίας των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και των
παιδιών με ΕΓΔ. Μία υπόθεση που διατυπώθηκε από τους Rutter (1965) και Churchill (1972) ότι ο
αυτισμός ήταν μία ακραία κατηγορία της αναπτυξιακής δυσφασίας -όπως λεγόταν τότε η ΕΓΔ-,
οδήγησε σε μία σειρά ερευνών αγοριών με ΔΑΦ και αγοριών με ΕΓΔ (Bartak, Rutter & Cox, 1975).
Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν ότι υπήρχε μία μικρή ομάδα αγοριών τα οποία παρουσίαζαν άτυπη
γλωσσική διαταραχή με κάποια αυτιστικά στοιχεία. Η αρχική υπόθεση απορρίφθηκε λόγω των
μοναδικών χαρακτηριστικών των παιδιών του αυτιστικού φάσματος, αλλά αυτές οι έρευνες
αποτέλεσαν την αρχή για να υποστηριχθεί ότι υπήρχε κάποια αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στους
πληθυσμούς ΔΑΦ και της ΕΓΔ (Tager-Flushberg, 2004). Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν για τα παιδιά με
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διαταραχή του αυτιστικού φάσματος να χαρακτηρίζονται επίσης από ΕΓΔ και αυτή η άποψη
παρουσιάστηκε μερικά χρόνια πριν από την Tager-Flushber και τους συνεργάτες της.
Αν και για τα παιδιά με ΔΑΦ τα πραγματολογικά προβλήματα συνιστούν ένα κεντρικό
στοιχείο, πέρα απ’ αυτά και ταυτόχρονα με αυτά, η πλειοψηφία των ατόμων με ΔΑΦ χαρακτηρίζεται
επίσης από ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη (Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001) εμφανίζοντας
διάφορα προφίλ. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν έχει λειτουργικές γλωσσικές ικανότητες, πολλά
παιδιά εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εμφάνιση και την ανάπτυξη της γλώσσας, ενώ
κάποια απ’ αυτά τα παιδιά έχουν ανώτερες γλωσσικές ικανότητες (Bailey, Philips, & Rutter, 1996;
Lord & Paul, 1997).
Αλλά και στα παιδιά με ΕΓΔ παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια. Οι παραδοσιακές
ερμηνείες της ΕΓΔ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δομικές δυσκολίες της γλώσσας, υποθέτουν ότι
το περιεχόμενο και η χρήση της γλώσσας των παιδιών με ΕΓΔ είναι σχετικά ομαλά και τα ελλείμματα
σ’ αυτούς τους τομείς θεωρούνται ως δευτερογενή. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένα υποσύνολο
παιδιών που έχει πραγματολογικές δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως
δευτερογενείς συνέπειες των περιορισμών στη γραμματική, τη φωνολογία ή το λεξιλόγιο (Bishop,
Chan,

Adams, Hartley, & Weir, 2000). H υποομάδα παιδιών με πρωτογενή πραγματολογική

γλωσσική διαταραχή (PLI, γνωστή παλαιότερα ως ‘σημασιολογική πραγματολογική διαταραχή’) τα
οποία όμως δεν έχουν αυτισμό, έχει περιγραφεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία, καθώς τα όρια
ανάμεσα στις δύο διαταραχές έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα ερευνητές και ειδικούς ψυχικής υγείας
(Bishop, 1998; Botting and Conti-Ramsden, 1999; Conti-Ramsden and Botting 1999; Bishop and
Norbury, 2002).
Τα παιδιά με πραγματολογική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζονται ως μία περίπτωση που
κινείται ανάμεσα στον αυτισμό και τη γλωσσική διαταραχή. Τα παιδιά με ΠΓΔ (PLI) μπορούν να
δώσουν απαντήσεις που να είναι εν μέρει σχετικές με τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, να τους λείπει
συνοχή στη συζήτηση ή τον αφηγηματικό λόγο και να εμφανίζονται υπερκυριολεκτικά

στην

κατανόησή τους (Bishop, 1992; Rapin, 1996; van Balcom, 1991). Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
εναλλαγή της σειράς, φτωχή κατανόηση των ρόλων, περιορισμένα θέματα συζήτησης, προβλήματα
στην εκτίμηση του γνωστικού υπόβαθρου του συντρόφου στη συζήτηση και μία τάση να δίνουν πάρα
πολλή ή πολύ λίγη πληροφορία (Botting, & Conti-Ramsden, 2003). Σε αλληλεπίδραση με
συνομήλικους, γονείς και δασκάλους παρουσιάζουν δυσκολίες να ακολουθήσουν την πορεία της
συνομιλίας. Την ίδια στιγμή έχουν σχετικά καλές δομικές δεξιότητες, τείνουν να είναι ικανά να
παράγουν πολύπλοκες προτάσεις (αν και συνήθως όχι χωρίς σφάλματα) και είναι συνήθως πολύ
ομιλητικά (Botting, & Conti-Ramsden, 2003; Fujiki, & Brinton, 2009).
Μία αντίθετη προς αυτήν άποψη υποστηρίζει ότι οι πραγματολογικές μειονεξίες έχουν στενή
σχέση με την αυτιστική διαταραχή και ότι παιδιά με σοβαρές πραγματολογικές διαταραχές θα έπρεπε
να θεωρηθούν σαν περιπτώσεις του αυτισμού ή τουλάχιστον να ταξινομηθούν σαν να έχουν μία
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μάλλον, παρά σαν μια ειδική αναπτυξιακή διαταραχή. Πολλά παιδιά
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ωστόσο που λαμβάνουν διάγνωση ΠΓΔ, δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή (Bishop & Norbury, 2002). Οι Bishop & Norbury (2002) παρατήρησαν ότι
τα παιδιά με ΕΓΔ έτειναν να χρησιμοποιούν στερεότυπη γλώσσα, με άτυπο τονισμό / προσωδία, αλλά
εμφανίστηκαν να είναι κοινωνικά και επικοινωνιακά, είχαν τυπική μη λεκτική επικοινωνία και
έδειξαν λίγες διαταραχές έξω από τους τομείς της γλωσσικής επικοινωνίας, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι είναι παρακινδυνευμένο για έναν ειδικό ψυχικής υγείας να συμπεραίνει ότι όλα τα
παιδιά με ΠΓΔ έχουν αυτισμό.
Φυσικά, και οι δύο προαναφερόμενες απόψεις μπορεί να είναι έγκυρες σε διαφορετικές
περιπτώσεις. Αν και Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος και η ΕΓΔ έχουν παραδοσιακά θεωρηθεί
ως διακριτές διαταραχές, πρόσφατες έρευνες πάνω στους συμπεριφορικούς και τους νευρολογικούς
φαινότυπους καθώς και τη γενετική αιτιολογία των δύο αυτών διαταραχών, έχουν υποστηρίξει την
εντυπωσιακή αλληλεπικάλυψη τουλάχιστον κάποιων ομάδων μέσα σε κάθε πληθυσμό (TagerFlusberg, 2004).
Δεδομένων των ομοιοτήτων που έχουν επισημανθεί, κάποιοι θεωρούν τις διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος σαν μία μορφή της ΕΓΔ. Είναι ωστόσο πιο πιθανό να υπάρχουν γενετικοί
παράγοντες κινδύνου που η ακριβής τους επίδραση εξαρτάται από το γενετικό υπόβαθρο και τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις που οδηγούν μερικές φορές στην SLI, μερικές φορές στον αυτισμό, και
μερικές φορές σε μία ενδιάμεση κλινική εικόνα. Η Bishop (2003a) υποστηρίζει ότι θα μπορούσαμε να
δούμε την ΕΓΔ και την αυτιστική διαταραχή σαν δύο άκρα ενός συνεχούς πάνω στο οποίο πολλοί
συνδυασμοί πραγματολογικών και δομικών διαταραχών της γλώσσας μπορούν να συμβούν, αλλά
αυτό εξαρτάται από το επίπεδο της περιγραφής. Φαινοτυπικά, τα ελλείμματα στην πραγματολογική
επικοινωνία που συναντώνται στον αυτισμό δεν είναι συνεχή με τις δομικές διαταραχές της γλώσσας.
Όμως αιτιολογικά εμφανίζονται να μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου (Bishop, 2003a).
Εν τω μεταξύ, ένα σημαντικό συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί με βάση τη σύγχρονη
έρευνα είναι ότι χρειάζεται να αξιολογείται προσεκτικά η πραγματολογία όταν εκτιμούμε ένα παιδί
με γλωσσική διαταραχή και να μην συμπεραίνουμε αυτόματα ότι φτωχή χρήση της επικοινωνίας είναι
ένα δευτερεύον σύμπτωμα. Μία πρόκληση για το μέλλον θα είναι να αντιμετωπίσει με
καταλληλότερο τρόπο τα παιδιά με τέτοια πολύπλοκα προβλήματα (Bishop, 2000/2004). Εξ άλλου,
όπως αναφέρει η Craig (1995), όλοι οι ορισμοί των πραγματολογικών διαταραχών θα παραμένουν
ανολοκλήρωτοι μέχρι να συνδεθεί ο ρόλος της κοινωνικής γνώσης με εκείνον της πραγματολογικής
και της γλωσσικής γνώσης.
1.6 Αιτιολογία
Παρά τα πολλά χρόνια των ερευνών, η αιτιολογία της ΕΓΔ δεν είναι ακόμη σαφής. Πολλοί
παράγοντες

ενοχοποιούνται

για

την

εμφάνισή

των

γλωσσικών

διαταραχών:

νευροβιολογικοί και περιβαλλοντικοί (Βλασσοπούλου & Αναγνωστόπουλος, 2012).

282

γενετικοί,

Λόγω του ότι η γλώσσα μαθαίνεται ακούγοντας και αλληλεπιδρώντας με τους άλλους, συχνά
συμπεραίνεται ότι τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι η συνέπεια μη επαρκών γλωσσικών δεδομένων
που προέρχονται από το άτομο που παρέχει φροντίδα στο παιδί. Τα παιδιά με ΕΓΔ συνήθως
προέρχονται από οικογένειες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (Fundudis, Kolvin, &
Garside, 1979), τείνουν να είναι τα μικρότερα παιδιά από μεγάλες οικογένειες (Bishop, 1997) και οι
γονείς τους κατά μέσο όρο έχουν λιγότερα χρόνια τυπικής εκπαίδευσης (Tomblin, Hardy, & Hein,
1991). Μια σημαντική επιδημιολογική έρευνα στις ΗΠΑ εντοπίζει τους πιο ισχυρούς παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση ειδικής αναπτυξιακής διαταραχής του λόγου στα παιδιά ως ακολούθως:
χαμηλό βάρος γέννησης (<2500 g), χαμηλό Apgar score (<5), προγεννητική φροντίδα ελλιπής ή
παντελώς απούσα, μεγάλη θέση στη σειρά γέννησης (<3η θέση), χαμηλό επίπεδο μόρφωσης μητέρας,
και οικογενειακή κατάσταση (μονογονική οικογένεια) (Stanton-Chapman, Chapman, Bainbridge, &
Scott, 2002). Όμως, γεγονός είναι ότι πολλά παιδιά με ΕΓΔ προέρχονται από σπίτια υψηλού
οικονομικού επιπέδου και καλά μορφωμένους γονείς.
Τα παιδιά με ΕΓΔ τυπικά δεν δείχνουν κάποια ανιχνεύσιμη ανωμαλία, αλλά τα ευρήματα
υποστηρίζουν ότι παρουσιάζουν ελάχιστες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. Δυστυχώς η πρόοδος σ’ αυτό
το πεδίο έχει περιοριστεί από την έλλειψη συμφωνίας γύρω από τα διαγνωστικά κριτήρια και λόγω
του γεγονότος ότι στα δείγματα περιλαμβάνονται άτομα με συνοδές διαταραχές (Talli, 2010).
Προοδευτικά ωστόσο έχει γίνει πλέον σαφές ότι η γενετική ασκεί μια δυνατή επίδραση στον
καθορισμό των παιδιών που θα αναπτύξουν ΕΓΔ (Bishop, 2006a). Σήμερα είναι πλέον αποδεκτό ότι
οι λεκτικές και γλωσσικές ικανότητες των ατόμων έχουν ισχυρή κληρονομική επιβάρυνση και
επιπλέον ότι υπάρχει ένα ισχυρό γενετικό υπόβαθρο στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές
(Βλασσοπούλου & Αναγνωστόπουλος, 2012).
Προκειμένου να μελετηθεί η γενετική επίδραση στην ΕΓΔ, έχουν χρησιμοποιηθεί 5 τύποι
μεθοδολογίας: οι έρευνες στα μέλη οικογενειών (family aggregation studies), οι έρευνες των διδύμων
(twin studies), οι έρευνες υιοθεσίας (adoption studies), η γενεαλογική ανάλυση (pedigree analysis)
και η μοριακή γενετική (molecular genetics) (Bishop, 2003a).
Μελετώντας τη γενετική επίδραση, διαπιστώνεται ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν αυξημένες
ενδείξεις εμφάνισης της διαταραχής σε οικογένειες (Tallal, Ross & Curtiss, 1989; Choudhury &
Benasich, 2003), υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης σε μονοζυγωτικούς από ότι σε διζυγωτικούς
διδύμους (Bishop, North, & Donlan, 1995; Tomblin & Buckwalter, 1998) και εντοπισμό ειδικών
γονιδίων στα διαταραγμένα άτομα (SLI Consortium, 2002).
Νεότερες μελέτες για το γενετικό υπόβαθρο αυτών των διαταραχών υποδεικνύουν μια
πολυπαραγοντική αιτιολογία που δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο, αλλά ούτε σε
συνδυασμό τους, αφού δεν είναι αρκετό αυτό για να δικαιολογηθούν όλες οι παραλλαγές που
παρουσιάζονται. Σήμερα υποστηρίζεται ότι πολλά διαφορετικά γονίδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
αλλά και με το περιβάλλον, για να διαμορφώσουν τον φαινότυπο της συγκεκριμένης ειδικής
αναπτυξιακής διαταραχής (Βλασσοπούλου & Αναγνωστόπουλος, 2012). Παρά τη γενική ομοφωνία
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ότι η ΕΓΔ μεταβιβάζεται γενετικά, κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως η ποιότητα του
γλωσσικού περιβάλλοντος της οικογένειας) μπορούν να επηρεάσουν τις δεξιότητες της προφορικής
γλώσσας επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της διαταραχής (Talli, 2010).
1.7 Ερμηνεία της ΕΓΔ
Οι γλωσσολογικές θεωρίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί για να

ερμηνεύσουν τα

χαρακτηριστικά της ΕΓΔ μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές ομάδες: εκείνες που υποστηρίζουν
ότι η αδυναμία στην παραγωγή και κατανόηση της γραμματικής μορφολογίας στα παιδιά με ΕΓΔ
είναι αποτέλεσμα της απουσίας γραμματικής γνώσης συγκεκριμένων κανόνων, αρχών και
περιορισμών της γραμματικής, ενώ στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ερμηνείες οι οποίες
περιγράφουν την ΕΓΔ ως γενικότερη ανεπάρκεια στην ικανότητα επεξεργασίας των γλωσσικών και
μη γλωσσικών δεδομένων (Βαρλοκώστα, 2000). Με άλλα λόγια η διαταραχή οφείλεται σε κάποια
(γενική ή ειδική) δυσλειτουργία του μηχανισμού επεξεργασίας πληροφοριών ή περιορίζεται στη
γλωσσική ικανότητα. (Σπανούδης, 2004).
Οι δύο προοπτικές έχουν τις ρίζες τους σε διαφορετικές ακαδημαϊκές παραδόσεις. Η θέση της
αναπαράστασης έρχεται από την παράδοση του Chomsky, όπου η «γραμματική» θεωρείται σαν ένα
τυπικό εργαλείο για δημιουργία γραμματικών προτάσεων της γλώσσας, θεωρώντας ότι οι
μορφολογικές-συντακτικές διαταραχές σε παιδιά με SLI αντανακλούν διαταραχή σε μια εγγενή
γραμματική μονάδα. παρά την κανονική γνωστική ανάπτυξη σε όλες τις άλλες περιοχές. Ερευνητές
όπως ο Clahsen (1989), οι Gopnik και Crago (1991), και η Van der Lely (1994) εξηγούν με
παραδείγματα αυτό το είδος της προσέγγισης.
Η αντιτιθέμενη λειτουργική προσέγγιση ή εκείνη της επεξεργασίας ευνοεί ερμηνείες της SLI
σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση της γραμματικής εξαρτάται από γενικές γνωστικές διαδικασίες
αντίληψης, αναγνώρισης, προσοχής, ταξινόμησης, ανάκλησης μνήμης και σχεδιασμού και είναι σε
μια ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες που βρίσκεται η βάση για την μορφο-συντακτική
διαταραχή στην SLI. Η Tallal και οι συνεργάτες της (π.χ. Tallal. Miller, & Fitch, 1993), οι Gathercole
και Baddeley (1990), οι Chapman (1992) και Johnston (1994) ευνοούν αυτή την ταξινόμηση.
Και οι δύο θεωρητικές προσεγγίσεις εμπεριέχουν ειδικότερες θεωρίες αιτιολόγησης της ΕΔΓ
οι οποίες έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο μεγαλύτερος περιορισμός πολλών απ’ αυτές
τις θεωρίες είναι ότι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν όλες τις διαταραχές που παρατηρούνται στην ΕΓΔ.
Ωστόσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν σημαντικές για την περαιτέρω έρευνα (Ullman & Pierpont,
2005).
Μια άλλη δυνατή σύνδεση ανάμεσα στις γνωστικές ικανότητες και τις δυσκολίες κατανόησης
της γλώσσας είναι η ικανότητα στις δοκιμασίες της Θεωρίας του νου (ικανότητα να ερμηνεύει κανείς
τις νοητικές καταστάσεις των άλλων). Η ΘτΝ σε σχέση με την ΕΓΔ είναι ένα θέμα αβέβαιο που
ακόμη διερευνάται με αντικρουόμενα αποτελέσματα.
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Α. Γλωσσολογικές θεωρίες
Στο θεωρητικό ρεύμα το οποίο υποστηρίζει ότι τα άτομα με ΕΓΔ ή τουλάχιστον ορισμένες
υποομάδες των ατόμων αυτών, παρουσιάζουν αδυναμία
γραμματικής μορφολογίας

στην παραγωγή και κατανόηση της

ως αποτέλεσμα της απουσίας γραμματικής γνώσης συγκεκριμένων

κανόνων, αρχών και περιορισμών της Γραμματικής (deficit specific to grammar) (Βαρλοκώστα,
2000), μπορούν να περιληφθούν οι εξής επί μέρους θεωρίες:
1. H Θεωρία της Έλλειψης Συμφωνίας (Missing Agreement Account) (Clahsen, 1989), η οποία
αποδίδει τις δυσκολίες των ατόμων με ΕΓΔ στην επιλεκτική τους αδυναμία να δημιουργήσουν
δομικές σχέσεις συμφωνίας ανάμεσα σε γραμματικές κατηγορίες που ελέγχει η μία την άλλη.
2. Η Θεωρία του Παρατεταμένου Σταδίου του Προαιρετικού Απαρεμφάτου (Extended Optional
Infinitive Account) (Rice & Wexler, & Cleave, 1995), που προτείνει ότι τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν
μία παρατεταμένη παραμονή σε ένα πρώιμο στάδιο κατάκτησης της μοροφοσύνταξης, όπου τα
παιδιά με τυπική γλωσσική ανάπτυξη κάνουν προαιρετική χρήση απαρεμφάτου σε περιβάλλοντα
όπου η γραμματική των ενηλίκων απαιτεί παρεμφατικό τύπο ρήματος (Διαμαντή, 2000).
3. Η Θεωρία της Έλλειψης Υποκείμενων Γραμματικών Κανόνων (Implicit Grammatical Rule
Account) (Gopnik, 1990, Gopnik & Crago, 1991), σύμφωνα με την οποία η ΕΓΔ αποτελεί μία
σοβαρή και ίσως μόνιμη ανεπάρκεια στην κατάκτηση γλωσσικών χαρακτηριστικών, όπως εκείνων
των υπονοούμενων κανόνων που χαρακτηρίζουν τις γραμματικές κατηγορίες του χρόνου, του
αριθμού και του προσώπου.
4. Η Θεωρία της Έλλειψης Αναπαράστασης Σχέσεων Εξάρτησης (Representational Deficit for
Dependent Relationships (van der Lely, 1994) που εντοπίζει τις δυσκολίες που παρατηρούνται
στην ΕΓΔ στις γραμματικές σχέσεις (στην αδυναμία ελέγχου των χαρακτηριστικών ανάμεσα σε
δομικές σχέσεις κεφαλής και χαρακτηριστή μέσα στην πρόταση).
Αυτές οι υποθέσεις ερμηνεύουν πολλές από τις γραμματικές διαταραχές της ΕΓΔ, αλλά
ταυτόχρονα παρουσιάζουν και κάποιες αδυναμίες, δεδομένου ότι μερικές μόνο απ’ αυτές μπορούν να
ερμηνεύσουν όλο το εύρος των γλωσσικών διαταραχών είτε σε μία γλώσσα είτε διαγλωσσικά. Επίσης
τέτοιες υποθέσεις, που τονίζουν τις γραμματικές μειονεξίες μόνο, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη
δυσκολία στην ανεύρεση λέξεων ή το συνδυασμό των συντακτικών, μορφολογικών και φωνολογικών
μειονεξιών που συμβαίνουν, όπως και τις μη γλωσσικές δυσκολίες της ΕΓΔ (Ullman & Pierpont,
2005).
Β. Μη γλωσσολογικές προσεγγίσεις
Εκτός από τις θεωρίες που θεωρούν υπεύθυνο κάποιο γλωσσικό μηχανισμό, υπάρχουν και
άλλες οι οποίες αποδίδουν τη διαταραχή σε κάποιο μη γλωσσικό μηχανισμό. Πολλές ενδείξεις
αποκαλύπτουν περιορισμούς στην αντίληψη της ομιλίας (speech perception) και στην εργαζόμενη
μνήμη (working memory). Επίσης ότι τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν ελλείμματα στην προσοχή και
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σε διάφορες εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτά τα ελλείμματα στις ψυχολογικές διεργασίες έχουν
σχηματίσει τη βάση για αρκετές ερμηνείες της ΕΓΔ.
Στη δεύτερη κατηγορία των γλωσσολογικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία των
χαρακτηριστικών της ΕΓΔ, όπως αυτή περιγράφεται ως γενικότερη ανεπάρκεια στην ικανότητα
επεξεργασίας των γλωσσικών και μη-γλωσσικών δεδομένων, περιλαμβάνονται:
1. Η ‘Επιφανειακή Υπόθεση’ (Surface Hypothesis- Leonard, 1989). Σύμφωνα μ’ αυτήν
τα χαρακτηριστικά της ΕΓΔ αποδίδονται σε προβλήματα επεξεργασίας στην παραγωγή και
κατανόηση γραμματικών μορφημάτων.
2. Θεωρία μειονεξίας στην ακουστική επεξεργασία. Μία υπόθεση της ΕΓΔ υποστηρίζει
ότι προκαλείται από μία μειονεξία χαμηλού επιπέδου ακουστικής επεξεργασίας, που επηρεάζει
την ανάπτυξη της γλώσσας και συνδέεται με την αντίληψη της ομιλίας. Αυτή η θεωρία λέγεται
«fast temporal-processing deficit hypothesis» και υποστηρίζει ότι η ΕΓΔ είναι συνέπεια της
μειονεξίας στην επεξεργασία σύντομης και γρήγορα εναλλασσόμενης ακουστικής πληροφορίας
και μειονεξία στο να θυμούνται την αλληλουχία στην ακουστική πληροφορία.
3. Θεωρία της μειονεξίας της φωνολογικής μνήμης. Η θεωρία της φωνολογικής μνήμης
(Phonological STM(short term memory) προτάθηκε αρχικά από τους Gathercole and Baddeley
(1990), οι οποίοι εξέτασαν τις διαδικασίες της εργαζόμενης μνήμης. Αυτοί διαπίστωσαν ότι τα
παιδιά είχαν σημαντική δυσκολία σε τεστ επανάληψης ψευδολέξεων (σε σχέση με την ηλικία
τους) και υποστήριξαν ότι η μειονεξία στην ΕΓΔ είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς μειονεξίας στη
φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, δεδομένου ότι η βραχύχρονη μνήμη είναι κρίσιμη για την
ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
Συνοπτικά, αν και οι προηγούμενα προτεινόμενες ερμηνευτικές υποθέσεις μπορούν η κάθε
μία χωριστά να συλλάβουν ειδικές πλευρές των εμπειρικών δεδομένων, καμία απ’ αυτές δεν μπορεί
εύκολα να ερμηνεύσει ούτε το εύρος ούτε τη διακύμανση των ιδιαίτερα διαταραγμένων γλωσσικών
και μη γλωσσικών λειτουργιών που βρίσκονται στην ΕΓΔ και μέσα στις ΕΓΔ υποομάδες.
Μία νέα νευροψυχολογική υπόθεση την Υπόθεση της Διαδικαστικής Μειονεξίας (The
procedural deficit hypothesis- PHD) υποστηρίζουν οι

Ullman and Pierpont (2005), οι οποίοι

προσπαθούν να συνδυάσουν την έρευνα σε νευρολογική, γνωστική και γλωσσική βάση στην ΕΓΔ και
εξηγούν επίσης με την υπόθεσή τους την ετερογένεια στις γλωσσικές και μη γλωσσικές μειονεξίες
που συναντούμε στην ΕΓΔ. Υποστηρίζουν ότι μία κεντρική δυσκολία στην ΕΓΔ, η ανικανότητα να
μάθουν και να εφαρμόσουν γλωσσικούς κανόνες, οφείλεται, όχι σε βλάβη σε μια ειδική στη γλώσσα
μονάδα, αλλά μάλλον σε ένα γενικότερο σύστημα διαδικαστικής μάθησης (procedural learning
system), που έχει μελετηθεί κυρίως με πειράματα της νευροεπιστήμης.

286

2. Κοινωνικές ικανότητες και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
2.1 Τα δομικά στοιχεία της γλώσσας ως αίτια των κοινωνικών και πραγματολογικών μειονεξιών
της ΕΓΔ
Αν και είναι προφανές ότι τα παιδιά με SLI επιδεικνύουν ελλείμματα στις κοινωνικές
δεξιότητες σε ποικίλα πεδία, παραμένει ασαφές ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σ’ αυτήν την έλλειψη
κοινωνικής γνώσης. Αν και η γλωσσική ικανότητα είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για την
εκτέλεση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων, μόνη αυτή είναι ανεπαρκής (Marton, Abramoff,
Rosenzweig, 2005).
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ανάπτυξη της γλώσσας περιλαμβάνει τη σύνταξη ως τη μελέτη
της σχέσης ανάμεσα στους γλωσσικούς τύπους και τον τρόπο κατά τον οποίο τοποθετούνται σε ορθά
δομημένη ακολουθία, η οποία όμως δεν παίρνει υπ’ όψιν κανένα πεδίο αναφοράς ή κανένα χρήστη.
Επίσης περιλαμβάνει τη σημασιολογία, ως τη μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στις γλωσσικές φόρμες
και τις οντότητες του κόσμου, ανεξάρτητα από το ποιος παράγει αυτήν την περιγραφή (Yule &
Widdowson, 1996).
Από την άλλη περιλαμβάνει την πραγματολογία, δηλαδή τη μελέτη των σχέσεων ανάμεσα
στις γλωσσικές μορφές και αυτούς που χρησιμοποιούν αυτές τις μορφές. Ο ορισμός της
πραγματολογίας είναι μια απλή και δύσκολη εργασία ταυτόχρονα. Η πραγματολογία ορίζεται ως η
χρήση της γλώσσας σε κοινωνικά πλαίσια (π.χ. Berco Gleason, 2008) και κατά συνέπεια θεωρείται
σαν ένα πεδίο γλωσσικής συμπεριφοράς παρόμοιο με τη φωνολογία, τη σημασιολογία ή τη σύνταξη
το οποίο μπορεί να περιγραφεί κατά πολύ με τον ίδιο τρόπο που περιγράφονται οι συντακτικές και
σημασιολογικές μορφές και οι κανόνες που τις διέπουν (Craig, 1995; McTear & Conti-Ramsden,
1992).
Έρευνες πάνω στις επικοινωνιακές λειτουργίες των παιδιών με ΕΓΔ έχουν δείξει ότι ένα παιδί
με ΕΓΔ και πραγματολογικά προβλήματα είναι ένα παιδί με τυπική κοινωνικότητα, το οποίο ωστόσο
δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του εξ αιτίας των περιορισμών του στην
κατάκτηση των δομικών στοιχείων της γλώσσας (van Balkom & Verhoeven, 2004).
Όπως αναφέρουν οι McCabe & Meller (2004), τα παιδιά με ΕΓΔ, επιδεικνύουν φτωχές
επικοινωνιακές δεξιότητες. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι δυσκολίες τους με τους συνομηλίκους τους,
δυσκολίες που εντοπίζονται όχι μόνο στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίτευξη μίας σχέσης
(Craig & Washington, 1993), αλλά και στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την διατήρηση
αυτής της σχέσης, ακόμη και αν πρόκειται απλά για μια συζήτηση που πρέπει να έχει διάρκεια
(Marton, Abramoff, & Rosenzweig, 2005).
Επίσης, τα παιδιά με ΕΓΔ διαθέτουν λιγότερες στρατηγικές διαπραγματεύσεων, επίλυσης
συγκρούσεων, χαρακτηρίζονται από περιορισμούς στις στρατηγικές που περιλαμβάνουν πειθώ, στη
διατύπωση ερωτήσεων για τη συλλογή πληροφοριών και στην ικανότητα να παίρνουν υπ’ όψιν την
άποψη ενός άλλου ατόμου. Έχουν κατά το ήμισυ πιθανότητες να επιλεγούν από τους συνομηλίκους
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τους για να τους απευθύνουν το λόγο. Αλλά και όταν επιλέγονται ως συνομιλητές, είναι λιγότερο
πιθανόν να απαντήσουν (Hadley & Rice, 1991).
Μαθητές προσχολικής αγωγής με ΕΓΔ στρέφονται περισσότερο προς τους ενήλικες και
λιγότερο στους συνομηλίκους τους, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις ή την απόρριψη
(Picone & McCabe, 2005). Αυτή η τάση βάζει τα θεμέλια για αρνητική κοινωνική ανατροφοδότηση,
που σημαίνει ότι παιδιά με ΕΓΔ προτιμώνται λιγότερο σαν συμπαίχτες, αποσύρονται από τις
κοινωνικές ευκαιρίες καθώς προσμένουν αποτυχία στην επικοινωνία και κατά συνέπεια έχουν
λιγότερες ευκαιρίες να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Rice, 1993).
Επί πλέον, εξ αιτίας των γλωσσικών τους περιορισμών, αυτά τα παιδιά συχνά βιώνουν
δυσκολίες στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα που μπορεί να τα οδηγήσει σε κοινωνική απόρριψη και
ακαδημαϊκή αποτυχία (Glenn & Smith, 1998; Jerome, Fujiki, Brinton, & James, 2002).
Αλλά και στο παιχνίδι έχει παρατηρηθεί μειωμένη αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους
καθώς τα παιδιά με ΕΓΔ προτιμώνται λιγότερο για συμπαίκτες και είναι συχνά αντικείμενο
απόρριψης απ’ αυτούς (Fujiki, Brinton, Hart, & Fitzgerald, 1999; Fujiki, Brinton, Isaacson, &
Summers, 2001).
2.2 Η θεωρία του νου (Theory of Mind)
Η πραγματολογική πλευρά της γλώσσας, η οποία περιλαμβάνει κανόνες για επικοινωνία και
χρήση ιδιαίτερων τύπων της γλώσσας σε ειδικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβάνει ειδικές δεξιότητες
όπως α) τη δομημένη γλώσσα β) τη γνώση των κοινωνικών κανόνων γ) κοινωνικο-γνωστικές
δεξιότητες, ιδιαίτερα τη θεωρία του νου και δ) εκτελεστικές λειτουργίες (Baron-Cohen, 1995;
Gallagher, 1999; Prutting, 1982).
Ο όρος «Θεωρία του Νου» - ΘτΝ (Theory of Mind – ToM) σημαίνει την γνωστική ικανότητα
να αποδίδει κάποιος νοητικές καταστάσεις με σκοπό να ερμηνεύσει και να προβλέψει συμπεριφορές,
όπως αναφέρεται από τους Premack και Woodruff (1978). Η θεωρία του νου αναφέρεται στην
ικανότητα των παιδιών να κατανοούν και να βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με τις νοητικές
καταστάσεις τις δικές τους και κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένων των επιθυμιών, των σκέψεων,
των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων, τις οποίες χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν και να
προβλέψουν τη συμπεριφορά τη δική τους και των άλλων (Baron-Cohen, 1995; Dunn, 1996; de
Villiers, 2007).
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2.3 Θεωρία του Νου και ανάπτυξη της γλώσσας
Αναζητώντας στοιχεία για την πιθανή ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και τη θεωρία
του νου, βρίσκουμε έρευνες σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά που υποστηρίζουν αυτή τη σχέση
διαπιστώνοντας ότι παιδιά με υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης έχουν βρεθεί να δείχνουν
υψηλότερα επίπεδα κοινωνικογνωστικής ικανότητας σε πειραματικές δοκιμασίες αν και όλα τα
δεδομένα δεν υποστηρίζουν απόλυτα την υπόθεση ότι η γλώσσα παίζει ένα αιτιακό ρόλο στην
ανάπτυξη της θεωρίας του νου.
Για παράδειγμα, οι Astington and Jenkins (1999) βρήκαν ότι η γλωσσική ικανότητα στην
ηλικία των 3 ετών (σημασιολογική και συντακτική) προέβλεπε σημαντικά την ικανότητα της θεωρίας
του νου 7 μήνες αργότερα, ενώ η ικανότητα της θεωρίας του νου στην ηλικία των 3, δεν προέβλεπε
τη γλωσσική ικανότητα 7 μήνες αργότερα Άλλη ένδειξη από μακροχρόνιες έρευνες ότι η γλώσσας
συνδράμει στην ανάπτυξη της θεωρίας του νου, έχουμε στην έρευνα των Watson, Painter, and
Bornstein (2001). Τα αποτελέσματα έρευνας των Lohmnann και Tomasello (2003) σε παιδιά 3 ετών
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η γλώσσα παίζει έναν αιτιακό ρόλο στην ανάπτυξη της ΘτΝ και
μάλιστα στην ανάπτυξη της κατανόησης της ψευδούς πίστης.. Επίσης μελέτη των Hale και TagerFlusberg (2003) έχει δείξει ότι η ανάπτυξη της θεωρίας του νου βοηθιέται από άμεση εξάσκηση σε
δοκιμασίες θεωρίας του νου, όπως και από τη γλωσσική εξάσκηση.
Ωστόσο υπάρχουν έρευνες στις οποίες δεν επιβεβαιώνεται η κατεύθυνση της αιτιότητας και
κατά συνέπεια δεν παρέχεται οριστική υποστήριξη στην υπόθεση ότι η γλώσσα παίζει ένα αιτιακό
ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας του νου. Ίσως η πιο εντυπωσιακή ένδειξη, αντίθετη στην άποψη ότι
η γλώσσα προηγείται της θεωρίας του νου (τουλάχιστον στην ανάπτυξη) είναι ότι, η ίδια η απόκτηση
της γλώσσας εμφανίζεται να στηρίζεται στις δεξιότητες της θεωρίας του νου. Υπάρχουν υποθέσεις
που υποστηρίζουν ότι η θεωρία του νου μπορεί να προηγείται της γλώσσας (πχ Baron-Cohen, 1999).
Η ικανότητα της θεωρίας του νου είναι απαιτούμενη για πολλές πλευρές της επικοινωνίας (BaronCohen, 1988) και αρκετές ενδείξεις έχουν συγκεντρωθεί που υποστηρίζουν την άποψη ότι η κανονική
γλωσσική ανάπτυξη έχει τις ρίζες της στους πρωιμότερους τύπους της θεωρίας του νου (Bloom,
2000). Μία δεξιότητα που θεωρείται ως προαπαιτούμενο της απόκτησης της γλώσσας είναι η
συνδυασμένη προσοχή, αφού η ικανότητα να εμπλέκεται το παιδί σε συνδυασμένη προσοχή είναι
κρίσιμο στη μάθηση των πρώτων λέξεων και την αναφορική επικοινωνία (Baldwin, 1991; Tomasello,
1998).
2.4 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Θεωρία του Νου
Αν τα άτομα με ΕΓΔ έχουν δυσκολίες με την ΘτΝ, είναι ακόμη διφορούμενο. Κάποιες
έρευνες έχουν βρει ότι παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν τυπική ανάπτυξη στις δοκιμασίες της θεωρίας
του νου (Leslie & Frith, 1988; Perner, Frith, Leslie, & Leekam, 1989; Ziatas, Durkin, & Pratt, 1998;
Shields, Varley, Broks, & Simpson, 1996), ενώ άλλες έχουν δείξει διακριτές μειονεξίες σ’ αυτή την
περιοχή (Norbury, 2005; Farmer, 2000).
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Για παράδειγμα, σε μια έρευνα της κοινωνικής γνώσης Shields, Varley, Broks, & Simpson,
(1996) προέκυψε ότι παιδιά με δυσκολίες στην ανάπτυξη της φωνολογίας και του συντακτικού
απέδωσαν παρόμοια με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά σε δοκιμασίες κοινωνικής γνώσης, ενώ τα
παιδιά που χαρακτηρίστηκαν ότι έχουν σημασιολογικές-πραγματολογικές δυσκολίες ήταν
διαταραγμένα και μάλιστα κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο των αυτιστικών παιδιών στις δοκιμασίες
της θεωρίας του νου.
Όμως άλλες έρευνες (Tucker, 2004) βρήκαν ότι, σε σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα
παιδιά, η κατανόηση των λανθασμένων πεποιθήσεων ήταν καθυστερημένη κατά 12-18 μήνες στα
παιδιά με ηλικία ανάμεσα στα 5 και 6,5 χρόνια, διαπιστώνοντας καθυστερημένη ανάπτυξη θεωρίας
του νου στα παιδιά με ΕΓΔ και υποστηρίζοντας περαιτέρω ότι η γλώσσα παίζει έναν αιτιακό ρόλο
στην ανάπτυξη της ΘτΝ.
Πρέπει πάντα ωστόσο να έχουμε υπ’ όψιν ότι οι ασάφειες στα αποτελέσματα μπορεί να
οφείλονται στις διαφορές στον τύπο της ΕΓΔ ή στη μέθοδο που χρησιμοποιείται.
2.5 Επιχειρήματα που αντικρούουν τη Θεωρία του Νου
Οι ψυχολόγοι κατέληξαν να τοποθετήσουν την αρχή της διαμόρφωσης της «θεωρίας» του
βρέφους για το νου των άλλων γύρω στον ένατο μήνα (περίοδο ανάπτυξης της «συνδυασμένης
προσοχής»), ενώ στο δεύτερο χρόνο γίνεται εμφανέστερη, όταν η προσποίηση αποκτά σαφέστερες
και πιο περίπλοκες μορφές (Trevarthen, 2001a).
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και τα νεογέννητα βρέφη, με την περιορισμένη γνώση
και τα αδύναμα σώματα, διαθέτουν, όχι μόνο τις ενστικτώδεις συμπεριφορές που ελκύουν τη γονική
φροντίδα για την κάλυψη των άμεσων βιολογικών τους αναγκών, αλλά και τα κίνητρα που τα
παρακινούν να επικοινωνούν με τις εκφραστικές μορφές, τους ρυθμούς και τα συναισθήματα που
επιδεικνύονται από άλλα πρόσωπα. Τα βρέφη είναι ικανά να επικοινωνήσουν και αναζητούν
συνεργασία, προτού ακόμη μπορέσουν να αρθρώσουν ή να δοκιμαστούν πάνω σε οποιαδήποτε
«θεωρία του νου» (Trevarthen, 1994).
Το θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο τα θεμέλια της γλώσσας στα παιδιά μπαίνουν
από πολύ ενωρίς χάρη στα έμφυτα αναπτυσσόμενα κίνητρα να μαθαίνουν σύμβολα και τη
συναισθηματική διαπροσωπική κατανόηση, αποτελεί τη θεωρία της διυποκειμενικότητας.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ‘απαρχή’, που μερικοί τοποθετούν στο τέλος του
πρώτου χρόνου και άλλοι στο δεύτερο χρόνο, δεν είναι παρά μια ‘μεταμόρφωση’ μιας ικανότητας
που ήδη υπάρχει, όπως υποστηρίζει ο Trevarthen (2001a). Αν το κριτήριο της διυποκειμενικότητας
διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τη συγκινησιακή «ενσυναίσθηση» (emotional empathy) και το
συντονισμό των εκφράσεων με επικοινωνιακή αξία (συμπεριλαμβανομένης και της ‘προ-ομιλίας’ και
των ‘προ-σημάτων’), τότε η διυποκειμενικότητα μπορεί να παρατηρηθεί ήδη από τη γέννηση
Trevarthen (2001a).
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2.6 Διυποκειμενικότητα
Ως

εκπρόσωπος

του

διυποκειμενικού

συντονισμού

με

έμφαση

στον

κοινωνικοσυναισθηματικό χαρακτήρα, ο Trevarthen (1979, 1993) υποστηρίζει, ακολουθώντας τις
παρατηρήσεις του Bowlby, ότι το νήπιο είναι εκ γενετής προδιατεθειμένο να σχετίζεται, διαθέτοντας
νευροφυσιολογικές πηγές και εγκεφαλικές ικανότητες που το κάνουν ικανό να συνδέεται και να
αλληλεπιδρά με τους άλλους (Diamond, & Marrone, 2003). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα βρέφη
θα πρέπει να κατέχουν μια «έμφυτη διυποκειμενικότητα». Aυτή η φυσική κοινωνικότητα των βρεφών
που ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον, τους σκοπούς και τα συναισθήματα πρόθυμων και στοργικών
γονέων, παρακινεί τη συντροφικότητα ή τη συνεργατική ενημερότητα, οδηγώντας το βρέφος στην
ανάπτυξη της «εμπιστοσύνης και των δράσεων νοήματος» και τελικά στη γλώσσα (Trevarthen, 1982;
Trevarthen & Hubley, 1978).
Οι εξελίξεις του πρώτου χρόνου και η ανάπτυξη της ομιλίας το δεύτερο χρόνο δείχνουν ότι οι
κώδικες των νοημάτων που μαθαίνει το παιδί, είναι η φυσική εξέλιξη ενός ισχυρού κίνητρου που
ωθεί τα βρέφη να δώσουν στις εμπειρίες τους συναισθηματικές αξίες, οι οποίες να ταιριάζουν με τα
αισθήματα άλλων ανθρώπων (και να μαθαίνουν σύμβολα) (Trevarthen, 2001a).
Οι καθημερινοί κοινωνικο-διαπροσωπικοί παράγοντες ανάπτυξης και τα εσωτερικά κίνητρα
που κανονικά τους ρυθμίζουν, έχουν ερμηνευτεί ως δευτερογενή αποτελέσματα τυχαίων φαινομένων
ή σαν το αποτέλεσμα κάποιου είδους επίκτητης διανοητικής διαδικασίας που επιτρέπει το
«διάβασμα» του νου των άλλων. Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα έχει επανέλθει θεωρώντας τα κίνητρα
ως μία ετοιμότητα για πρόσληψη των υποκειμενικών καταστάσεων των άλλων, των ενδιαφερόντων,
των στόχων και των συναισθημάτων τους, που καθιστά ικανό το υποκείμενο να συμμετέχει ενεργά
σε συνεργατική επικοινωνία (Trevarthen & Aitken, 2001; Παπαηλιού, 2005).
Ο Trevarthen διακρίνει δύο μορφές διυποκειμενικότητας. Ξεχωρίζει την έμφυτη πρωτογενή
διυποκειμενικότητα (τη συνειδητή ενημερότητα του βρέφους για τη μητέρα ιδιαίτερα σε σχέση με το
συναίσθημα) από τη δευτερογενή διυποκειμενικότητα (τη συνειδητή συνδυασμένη ενημερότητα του
βρέφους με τη μητέρα όσον αφορά τον κόσμο των αντικειμένων).
Αυτό που αναφέρει ως «πρωτογενή διυποκειμενικότητα» (primary intersubjectivity)
(Trevarthen, 1979; Trevarthen, & Aitken, 2001) χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή συναισθημάτων,
έναν κοινό κώδικα από θορύβους, κινήσεις προσώπου και χεριών, συγκέντρωση, ευχαρίστηση και
έκπληξη που δηλώνονται ακόμη και σε πολύ πρώιμες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο
βρέφος των 2 μηνών και τη μητέρα.
Γύρω στους 8 μήνες τα βρέφη επιδεικνύουν μια αύξηση της συνδεσιμότητας με το
περιβάλλον τους και ακριβώς πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου, υπάρχει μια μάλλον ξαφνική
ανάπτυξη του συνδυασμένου ενδιαφέροντος της μητέρας και του βρέφους για το περιβάλλον τους,
που ενισχύεται από την εμφανιζόμενη περιέργεια του βρέφους για την κατεύθυνση, το χρόνο, το
επίκεντρο της προσοχής και των προθέσεων της μητέρας (joint attention) (Hubley & Trevarthen,
1979). Το μοίρασμα του επίκεντρου της προσοχής είναι ένα από τα ορόσημα της διυποκειμενικής
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σχετικότητας. Υπάρχουν και δύο άλλα: το μοίρασμα των προθέσεων και ίσως πιο σημαντικό, το
μοίρασμα των συναισθηματικών καταστάσεων (Wallin, 2007).
Είναι αυτό που ο Trevarthen ονομάζει «δευτερογενή διυποκειμενικότητα», κατά το τέλος του
1ου χρόνου. Το νόημα αυτής της δευτερογενούς διυποκειμενικότητας, είναι ότι το βρέφος και το
άτομο που παρέχει φροντίδα μπορούν τώρα να μοιραστούν κατανόηση και συναισθήματα που
αναφέρονται πέρα από τους εαυτούς τους, σε αντικείμενα και άλλους ανθρώπους.
Παρατηρώντας τα βρέφη να συμμετέχουν μέσω των παιχνιδιών στα κίνητρα των προσώπων
που τα φροντίζουν, να κάνουν ‘συναισθηματικές αναφορές’, να προσπαθούν ηθελημένα να
εκφράσουν ‘πράξεις νοήματος’ πριν ακόμη είναι ικανά να μιλήσουν και να δημιουργούν μέσα στο
φανταστικό παιχνίδι, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι έχουν έμφυτα τα αναπτυσσόμενα κίνητρα να
μαθαίνουν σύμβολα.
Είναι ικανά να εκφράσουν και να μεταδώσουν ιδέες μέσω σημάτων-χειρονομιών, στάσεων
του σώματος, φωνοποιήσεων τοποθετημένων μέσα σε ένα πλαίσιο διυποκειμενικότητας – πολύ πριν
μπορέσουν να προφέρουν τις λέξεις της μητρικής τους γλώσσας (Trevarthen, 2001a).
Ο Trevarthen δίνει έμφαση στα συναισθηματικά φορτία των καθημερινών συνομιλιών και
συζητήσεων μεταξύ των ενηλίκων καθώς και στα παραγλωσσικά σήματα που ρυθμίζονται
διαισθητικά. Μια ορθολογιστική, δομική ανάλυση του κειμένου της γλώσσας και του συντακτικού
της δεν ασχολείται μ’ αυτό το επίπεδο συναλλαγής του ενός νου με τον άλλο. Η «γλώσσα του
σώματος» και ο συγκινησιακός χαρακτήρας της αυθόρμητης και ασυνείδητης συναλλαγής ανθρώπου
προς άνθρωπο είναι αυτά που θέτουν τα θεμέλια (Trevarthen, 2001b).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία είναι ενδεικτική των
διαθέσεων, των συναισθημάτων και των προθέσεων των άλλων. Μερικές φορές υποτίθεται ότι τα
παιδιά με ΕΓΔ θα ισοφαρίσουν τις μειονεξίες της προφορικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας μη λεκτική
επικοινωνία, όπως ακριβώς κάνουν τα παιδιά με σοβαρή ακουστική αναπηρία, τα οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν καμία γλώσσα σημάτων, κάνουν μεγάλη
χρήση χειρονομιών και εκφράσεων του προσώπου για να επικοινωνήσουν (Goldin-Meadow &
Mylander, 1998).
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και πέραν της λεκτικής επικοινωνίας-αλληλεπίδρασης, ο
ομιλητής πρέπει να αντιλαμβάνεται και να παρακολουθεί τις αντιδράσεις του συνομιλητή του
(εκφράσεις, χειρονομίες ή κάποια μορφή γλώσσας του σώματος) και να τροποποιεί το μήνυμα
ανάλογα. Παρόλο που η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας στα παιδιά με ΕΓΔ δεν είναι καλά
τεκμηριωμένη, μία πρώιμη έρευνα από τους Bartak, Rutter and Cox (1975) ανέφερε ότι πάνω από
40% ενός δείγματος με διαταραχές πρόσληψης της γλώσσας δεν χρησιμοποιούσαν χειρονομίες.
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με γλωσσικές διαταραχές συχνά έχουν δυσκολία στο να
αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν κατάλληλα τις εκφράσεις του προσώπου, τη χρήση των
χειρονομιών, τον τονισμό της φωνής και άλλους μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας. Μπορεί να
στέκονται πολύ κοντά ή να αγγίζουν τον συνομιλητή τους πάρα πολύ ώστε να του προκαλούν
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αμηχανία. Σαν αποτέλεσμα η άγνοια τέτοιων κανόνων επηρεάζει την επικοινωνία και τις κοινωνικές
σχέσεις στα γλωσσικά διαταραγμένα άτομα (Goldman, 1987).
3. Μεθοδολογία
3.1 Στόχοι


Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση των μη-γλωσσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων στην
ΕΓΔ.



Στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης κοινό αιτιακό παράγοντα μεταξύ ΕΓΔ και ΔΑΦ μπορεί
να αποτελούν τα ελλείμματα για διυποκειμενική επικοινωνία



Εξετάζεται η σχέση της ΕΓΔ με την ικανότητα κατανόησης του νου του άλλου.



Τα ευρήματα της παρούσας διατριβής συζητούνται στο πλαίσιο του ερωτήματος αν η ΕΓΔ
αφορά αποκλειστικά και μόνον τον τομέα της γλώσσας ή είναι αποτέλεσμα ευρύτερων
ελλειμμάτων σε ικανότητες όπως η διαπροσωπική επικοινωνία, οι οποίες εμφανίζονται πολύ
πριν την ομιλία.



Η ΕΓΔ ίσως χρειάζεται να τροποποιηθεί ως διαγνωστική κατηγορία και να ενταχθεί σε ένα
φάσμα διαταραχών.



Επίσης η έρευνά μας εστιάζει στο ζήτημα αν η γλώσσα συνιστά εξειδικευμένη λειτουργία ή
αποτελεί μέρος γενικότερων γνωστικών και επικοινωνιακών λειτουργιών

3.2 Η Μέθοδος
Στην έρευνα συμμετέχουν παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή χρονολογικής ηλικίας 4
έως 6,5 ετών. Η ομάδα ελέγχου αποτελείται από τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά αντίστοιχης
χρονολογικής ηλικίας, με μη λεκτική νοημοσύνη 85 και πάνω και απόδοση στις γλωσσικές
δοκιμασίες μέχρι μία τυπική απόκλιση από το μέσο όρο.
Όλα τα παιδιά έχουν ως μοναδική γλώσσα την ελληνική. Τα παιδιά με ΕΓΔ πρέπει να
έχουν: α)Διάγνωση από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές. β) Απόδοση μέσα στα πλαίσια της τυπικής
ανάπτυξης σε μη γλωσσικές ικανότητες αντίληψης και κίνησης. γ) Να μην έχουν ταυτόχρονα
διάγνωση για άλλη διαταραχή. Να έχουν φυσιολογική όραση και ακοή και να μην έχουν καμία
σωματική αναπηρία ή νευρολογική πάθηση. Τα παιδιά ως επί το πλείστον αναζητήθηκαν σε κέντρα
λογοθεραπείας της περιοχής. Έως τώρα έχουν εξεταστεί 5 παιδιά με ΕΓΔ τα οποία έχουν διαγνωστεί
από λογοθεραπευτές της περιοχής μας και 5 παιδιά της ομάδας ελέγχου.
3.3 Εργαλεία συλλογής υλικού


Δοκιμασία Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας ( Σταυρακάκη-Τσιμπλή,
2000).Το εργαλείο αυτό αξιολογεί διαφορετικούς γλωσσικούς τομείς και συγκεκριμένα το
λεξιλόγιο, τη μορφολογία, τη σύνταξη και μεταγλωσσικές έννοιες. Είναι για παιδιά προσχολικής
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ηλικίας (ηλικίας 3,5 έως 6,5 ετών) και ελέγχει την παραγωγή, την κατανόηση και την επανάληψη
(ανάκληση). Η δοκιμασία αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να βεβαιωθεί η απόκλιση από την
τυπική ανάπτυξη της γλώσσας, η οποία χαρακτηρίζει την ΕΓΔ.


Κριτήριο Αντιληπτικής Λειτουργίας για παιδιά και εφήβους (Κ.Α.Λ.). Το εργαλείο αυτό αξιολογεί
τις υποκείμενες νευρολογικές διεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των
ψυχολογικών δεξιοτήτων, στα επίπεδα της αντίληψης και εκτέλεσης (Στογιαννίδου, 2008). Στόχος
μας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση του επιπέδου των υποκείμενων νευρολογικών διεργασιών,
οι οποίες πρέπει τοποθετούνται μέσα σε τυπικά πλαίσια.



Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ ή CBCL-Achenbach & Rescorla, 2000) για
ηλικίες 1 ½ έως 5 ετών). Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογεί προβλήματα συμπεριφοράς μέσα
από 7 κλίμακες συνδρόμων, οι οποίες επίσης μπορούν να τεθούν σε δύο μεγάλες ομάδες, εκείνη
των Εσωτερικευμένων Προβλημάτων και εκείνη των Εξωτερικευμένων Προβλημάτων. Η
δοκιμασία χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς και
να διερευνηθεί αν τα παιδιά εκδήλωναν στοιχεία άλλων διαταραχών όπως άγχος/κατάθλιψη,
διάσπαση προσοχής ή εναντιωματική συμπεριφορά.



Κοινωνικο-ιατρικό ιστορικό. Για κάθε παιδί συμπληρώνεται από τη μητέρα ένα ερωτηματολόγιο
με πληροφορίες που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, το ιατρικό ιστορικό του παιδιού και
ορισμένα βασικά αναπτυξιακά επιτεύγματα του παιδιού (πότε μίλησε, πότε περπάτησε κλπ).



Μαγνητοσκοπημένο παιχνίδι. Τα παιδιά μαγνητοσκοπήθηκαν με τη μητέρα τους κατά τη διάρκει
δύο ημίωρων μαγνητοσκοπημένου παιχνιδιού, με παιχνίδια επιλεγμένα από την ερευνήτρια,
προκειμένου να ελεγχούν οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με ΕΓΔ, αλλά
και οι κοινωνικογνωστικές δεξιότητες όπως αποτυπώνονται σ’ αυτή την ημιδομημένη συνθήκη.



Αναδρομική μελέτη. Ζητήθηκε από τους γονείς να παραχωρήσουν στην ερευνήτρια
μαγνητοσκοπήσεις από τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού, κατά το διάστημα κυρίως ανάπτυξης
δεξιοτήτων προαπαιτούμενων της γλώσσας. Από το video επιλέγονται δύο πεντάλεπτα κατά τα
οποία το παιδί είναι σε κατάσταση ηρεμίας και εγρήγορσης και αναλύονται συμπεριφορές μη
λεκτικής επικοινωνίας ανάλογες με αυτές του παιχνιδιού.

3.4 Διαδικασία συλλογής υλικού
Σε κάθε παιδί πραγματοποιήθηκαν τρεις τουλάχιστον επισκέψεις, οι οποίες απείχαν
τουλάχιστον μια εβδομάδα η μία από την άλλη. Στην πρώτη συμπληρώθηκε το κοινωνικο-ιατρικό
ιστορικό, ολοκληρώθηκε η γλωσσική δοκιμασία και πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημίωρη
μαγνητοσκόπηση. Στην επόμενη επίσκεψη έγινε η δεύτερη ημίωρη μαγνητοσκόπηση και η
συμπλήρωση της ΛΕΠΣ από τη μητέρα. Στην τρίτη επίσκεψη,δόθηκε το Κριτήριο Αντιληπτικής
Λειτουργίας για παιδιά και εφήβους (Κ.Α.Λ.). Από κάθε τριαντάλεπτο λήψης αναλύθηκαν τα 20
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λεπτά (αφού εξαιρέθηκαν τα 5 πρώτα και τα 5 τελευταία, τα διαστήματα προσαρμογής και κόπωσης
αντίστοιχα). Οι καταγραφές των παρατηρούμενων συμπεριφορών έγιναν κάθε 15 δευτερόλεπτα.
Τα παιχνίδια δόθηκαν σε ένα κιβώτιο παιχνιδιών και είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να
ενθαρρύνουν το παιχνίδι προσποίησης από το παιδί και την κοινωνική αλληλεπίδραση με τη μητέρα.
Τα παιχνίδια τα οποία επιλέχθηκαν για την έρευνα είναι:


Δύο κούκλες διαφορετικού μεγέθους,



Ένα αρκουδάκι



Κρεβάτι, κουβέρτα, ένα φύλλο χαρτί, ένα ξυλάκι



Ένα σερβίτσιο για τσάι ή καφέ



Ένα τηλέφωνο



Πλαστικά τρόφιμα



Μία χτένα, μία βούρτσα και ένας καθρέφτης



Ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή με ανθρώπους (οδηγό-επιβάτες)



Τουβλάκια



Ζωάκια



Βιβλίο με εικόνες



Μπογιές-μαρκαδόρους



Ένα κουρδιστό παιχνίδι

Από τη μητέρα ζητήθηκε να παίξει με το παιδί για όσο διάστημα χρειάζεται, με τον τρόπο
που συνήθως παίζουν. Η παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού επιλέχθηκε ως εργαλείο, δεδομένου
ότι η φυσική παρατήρηση παρέχει μία μέτρηση με καλή εγκυρότητα σε ένα πλαίσιο όπου το παιδί
μπορεί να επιλέξει τη δραστηριότητα που επιθυμεί, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με τη μητέρα του
(Tizard, Philps, & Plewis, 1976).
Η επιλογή του παιχνιδιού ως συνθήκης και των συγκεκριμένων παιχνιδιών ως εργαλείων έγινε
γιατί δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί η κοινωνική συμμετοχή στο παιχνίδι, όπως και τα
αναπτυξιακά επίπεδα του παιχνιδιού προσποίησης και του συμβολικού παιχνιδιού. Επίσης επιτρέπει
τη μελέτη τη μη λεκτικής επικοινωνίας και μέσα από την επιλογή των παιχνιδιών και μέσα από τη
αλληλεπίδραση με τη μητέρα (Roth & Clark, 1987; Terrell, Schwartz, Prelock & Messick, 1984)

3.5 Ανάλυση των μαγνητοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων
Οι συμπεριφορές των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αξιολογήθηκαν σε τρία
επίπεδα. Ως προς τη μη λεκτική τους συμπεριφορά, ως προς τη γνωστική διάσταση του παιχνιδιού και
ως προς την κοινωνική του οργάνωση.
Μη λεκτική συμπεριφορά
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Εκτός από τις λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ικανοποιητική
επικοινωνία, επίσης απαραίτητες είναι οι μη λεκτικές, όπως το διάβασμα μη λεκτικών μηνυμάτων
(κοινωνικών και συναισθηματικών νύξεων) των άλλων, ευρεία γνώση των κοινωνικών τύπων, αλλά
και ιδιαίτερη γνώση του συνομιλητή (πχ κοινό πληροφοριακό υπόβαθρο, κοινά ενδιαφέροντα κλπ). Η
εναλλαγή της σειράς στη συζήτηση, η βλεμματική επαφή, η κατάλληλη χρήση των κοινωνικών
συμβάσεων Η γλώσσα του σώματος και ο συγκινησιακός χαρακτήρας της αυθόρμητης και
ασυνείδητης συναλλαγής ανθρώπου προς άνθρωπο είναι που θέτουν τα θεμέλια της επικοινωνίας
(Cohen, 2001; Fujiki, & Brinton, 2009).
Οι προγλωσσικοί παράγοντες τους οποίους θα μελετήσουμε θεωρούνται προβλεπτικοί για
εμμένουσες επικοινωνιακές και ειδικότερα γλωσσικές διαταραχές σε νεαρά παιδιά. Για την επιλογή
των μεταβλητών στηριχθήκαμε στην κλίμακα Communication and Symbolic Behavior Scales των
Wetherby & Prizant (2002).
 Οπτική επαφή (π.χ. κατεύθυνση βλέμματος, αναζήτηση βλεμματικής επαφής, σύγκλιση βλέμματος
παιδιού-μητέρας, εναλλαγή βλέμματος, οπτική επαφή με παιχνίδι, αν ακολουθεί το ενδιαφέρον
της μητέρας).
 Σωματική προσέγγιση (πχ πολύ μακριά, μακριά, ακουμπούν ο ένας τον άλλο κλπ)
 Χειρονομία αγγίγματος (πχ άγγιγμα για να εξασφαλίσει την προσοχή ή που σχετίζεται με
απόρριψη)
 Θέση – κλίση σώματος (πχ κλίνει ή απομακρύνεται από τη μητέρα, διατηρεί την ίδια θέση, έχει
στραμμένο στη μητέρα πρόσωπο, πλάι ή πλάτη).
 Έκφραση προσώπου (θετικό ή αρνητικό συναίσθημα ή αδιαφορία).
 Επικοινωνιακές χειρονομίες (πχ δείξιμο αυθόρμητο ή κατευθυνόμενο, δόσιμο, επίδειξη,
χαιρετισμός με κούνημα του χεριού).
 Εναλλαγή σειράς (πχ πρωτοβουλία, ανταπόκριση, επιδιόρθωση, παύσεις ανάμεσα στα επεισόδια
του παιχνιδιού).
Παιχνίδι
Μελετώντας τη γνωστική διάσταση του παιχνιδιού πραγματοποιούμε μια αναπτυξιακή
αξιολόγηση κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο που προτείνει ο Casby (2003) διακρίνοντας το παιχνίδι
σε
Είδη παιχνιδιού (λειτουργικό, δομικό, παιχνίδι προσποίησης). Στην περίπτωση αυτή
εξετάζεται αν το παιδί χρησιμοποιεί τα αντικείμενα κατά τρόπο κοινωνικό-συμβατικό, αν
κατασκευάζει κάτι ή το παιχνίδι του είναι συμβολικό, αν χρησιμοποιεί υποκατάστατα των
αντικειμένων ή φανταστικά αντικείμενα ή αν παίζει παιχνίδια ρόλων).
Στο παιχνίδι προσποίησης καταγράφονται στοιχεία που αφορούν:


Υποκείμενο (εαυτός, άλλος παθητικός, άλλος ενεργός)
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Εργαλείο (πραγματικό αντικείμενο, υποκατάστατο αντικείμενο, φανταστικό αντικείμενο)



Σενάριο (απλό, πολλαπλό, πολύπλοκο)

Κοινωνική οργάνωση
Χρησιμοποιώντας ως βάση την «Κλίμακα Κοινωνικής Συμμετοχής στο Παιχνίδι» (Scale of
Social Participation in Play των Tizard, Philps, & Plewis, 1976) η οργάνωση του παιχνιδιού
κωδικοποιήθηκε με βάση τις παρακάτω κατηγορίες με στόχο τη μελέτη της κοινωνικής οργάνωσης
του παιχνιδιού ως:
 Μη παιχνίδι
 Μοναχικό παιχνίδι
 Παράλληλο παιχνίδι
 Παιχνίδι αλληλεπίδρασης (συνεργατικό παιχνίδι χωρίς μοίρασμα εργασίας, απλό συνεργατικό
παιχνίδι με μοίρασμα εργασίας, συνεργατικό παιχνίδι με διαφοροποίηση ρόλων –λειτουργικών,
χαρακτήρων, σχέσεων).
Η έρευνα βρίσκεται στη φάση της ανάλυσης των δεδομένων που έχουν προκύψει από τις
βιντεοσκοπήσεις του παιχνιδιού, ενώ είναι σε εξέλιξη η ανάλυση των δεδομένων της αναδρομικής
έρευνας.
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Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τη
σκοπιά των εκπαιδευτικών
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, στα ελληνικά σχολεία, παρατηρείται έντονη πολιτισμική και γλωσσική
πολυμορφία στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει

μια

ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση των αναγκών των μαθητών, τόσο των αλλοδαπών όσο και των
ημεδαπών, για ενημέρωση και υποστήριξη κατά την αντιμετώπιση δυσκολιών που αφορούν άλλοτε
στη μάθηση κι άλλοτε στη συμπεριφορά τους. H εμπειρική άσκηση της συμβουλευτικής στο σχολείο
από τους εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις
πολλαπλές περιπτώσεις που παρουσιάζονται καθημερινά δεν είναι πλέον αποτελεσματική, καθώς οι
συμβουλευόμενοι μαθητές προέρχονται από ποικίλες πολιτισμικές ομάδες (Unicef, 2001: 32-38). Η
διαπολιτισμική συμβουλευτική

ασχολείται με την μελέτη τρόπων, μέσω των οποίων μπορεί να

παρασχεθεί στήριξη σε άτομα διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων για να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες που συναντούν κατά τη διάρκεια προσαρμογής τους στο καινούργιο περιβάλλον.
Στο πολυπολιτισμικό σχολείο το ζητούμενο είναι η δημιουργική αλληλεπίδραση των
πολιτισμών μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών μαθητών. Στην έρευνά μας εστιαστήκαμε

στις

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές μη θέλοντας να υποβαθμίσουμε το γεγονός πως
και οι ημεδαποί μαθητές και οι οικογένειές τους επηρεάζονται από την πολυπολιτισμικότητα του
σύγχρονου σχολείου. Θεωρώντας ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό
και τις ενέργειές τους στη σχολική τάξη, κρίθηκε σκόπιμο να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με
αυτές και σε ερευνητικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων
των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαπολιτισμική συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Επιμέρους στόχοι είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικής κατάρτισης-ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση της αναγκαιότητας της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής.

Εννοιολογικό πεδίο διαπολιτισμικής συμβουλευτικής
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική, ως νέα προσέγγιση,

έχει τις ρίζες της στην

πολυπολιτισμικότητα, η οποία δε συνίσταται σε απλή συνύπαρξη διαφορετικών ομάδων, αλλά
προϋποθέτει κατανόηση του τρόπου σκέψης και λειτουργίας άλλων πολιτισμών, σεβασμό και
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αποδοχή της ετερότητας, αποτελεσματικές σχέσεις με τον ‘άλλο’, τον ‘διαφορετικό’, ενθάρρυνση της
ενσωμάτωσής του στο νέο περιβάλλον (D’ Andrea & Daniels 1995: 143-154). Ξεπήδησε ως
απάντηση στις ψυχολογικές και διαπροσωπικές δυσκολίες που εμφανίζουν οι μετανάστες λόγω
ελλιπούς ή μη κατοχής της γλώσσας της χώρας υποδοχής, της έλλειψης επικοινωνίας με τους
ημεδαπούς και του γενικότερου πολιτισμικού σοκ το οποίο βιώνουν (Κρίβας, 1999: 58-65; Kleftaras,
2000: 235-263).
Ως διαδικασία, η διαπολιτισμική συμβουλευτική, δίνει έμφαση στη σχέση αλληλεπίδρασης,
που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα ειδικά εκπαιδευμένο άτομο και τον ωφελούμενο ή τους
ωφελούμενους που διαφέρουν ως προς την πολιτιστική τους προέλευση, τις αξίες, και τον τρόπο ζωής
(Sue, Bernier, Durran, Feinberg, Pedersen, Smith και Vasquez-Nuttal, 1982: 45-52), με στόχο την
προώθηση ή αποκατάσταση της γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχολογικής ή πνευματικής εξέλιξης
του ωφελούμενου-πελάτη (D’ Andrea & Daniels, 1995: 143-154).
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική σύμφωνα με τη Μαλικιώση-Λοΐζου (2001: 87-91),
ακολουθεί τα στάδια μιας διαδικασίας η οποία εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες του
κάθε ατόμου και στη συνέχεια πρέπει να ενσωματώνει διαπολιτισμικές αρχές, ώστε να αξιολογούνται
και να ιεραρχούνται τα πολιτισμικά στοιχεία του ‘άλλου’, σε σχέση με αυτά της κυρίαρχης ομάδας
(Παπάς, 1995β: 127-143).
Το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται,
στηρίζονται στις παραδοσιακές ψυχολογικές θεωρίες και τεχνικές, αλλά και στις βασικές αρχές της
διαπολιτισμικής ψυχολογίας, καθώς η συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα διαφορετικών
πολιτιστικών ομάδων έχει διττό χαρακτήρα: α) να προσφέρει βοήθεια για βελτιστοποίηση της
λειτουργίας και ευεξίας του ατόμου ανεξάρτητα από το πολιτιστικό πλαίσιο, και β) να λαμβάνει
υπόψη ότι τα προβλήματα που φέρνει μαζί του ο πελάτης συνδέονται με ένα συγκεκριμένο
πολιτιστικό πλαίσιο αναφοράς (Draguns, 2002: 29-50).
Είναι εύλογο ότι η άσκηση της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής δεν αποτελεί μία εύκολη
υπόθεση. Ανάμεσα στις κυριότερες δυσκολίες που ανακύπτουν είναι οι δυσκολίες στην επικοινωνία
ανάμεσα στο σύμβουλο/ψυχολόγο διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και το μετανάστη λόγω της
διαφορετικής γλώσσας που ομιλούν, καθώς και της διαφορετικής κουλτούρας που διαθέτουν (Sue &
Sue, 1990). Ο χώρος της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής συνιστά έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο
επαγγελματικό χώρο, ο οποίος βασίζεται σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές αρχές οι οποίες
υποστηρίζουν την αποδοχή του διαφορετικού και την αντιμετώπισή του διαμέσου της ενσυναίσθησης
(Sue & Sue, 1990. Ivey & Ivey και Simek-Morgan, 1997; Lago & Thompson, 2002).

Θέματα ηθικής στη διαπολιτισμική συμβουλευτική και επάρκεια του συμβούλου
Η παροχή υπηρεσιών σε άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, από συμβούλους μη
ικανούς στην κατανόηση και την παροχή υπηρεσιών σε τέτοιες ομάδες, μπορεί να θεωρηθεί μία
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αντιδεοντολογική πράξη (Korman, 1974: 301-313). Υπάρχει ένα σημαντικό ηθικό κενό στην παροχή
διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και θεραπευτικών υπηρεσιών, επειδή οι αξίες ενός κυρίαρχου
πολιτισμού επιβάλλονται σε έναν πολιτισμικά διαφορετικό πελάτη. Οι πολιτισμικές διαφορές
περιπλέκουν τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει ακόμα και ένας ευσυνείδητος
και καλοπροαίρετος Σύμβουλος ή θεραπευτής (Pedersen & Marsella, 1982: 492-500).
Οι Sue & Sue (1990) ταξινόμησαν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει ο
πολιτισμικά επαρκής Σύμβουλος σε τρεις κατηγορίες: α) πολιτισμικά επαρκής Σύμβουλος είναι
εκείνος που ενεργά βρίσκεται σε διαδικασία επίγνωσης των προσωπικών του απόψεων σχετικά με
την ανθρώπινη συμπεριφορά, των αξιών, των προκαταλήψεων, των προσωπικών περιορισμών κ.τ.λ.
Η αυτογνωσία του συμβούλου είναι εκείνη που δεν θα επιτρέψει στις προκαταλήψεις και στις
προσωπικές του αξίες να εμπλακούν στην συμβουλευτική του σχέση με τον συμβουλευόμενο, β)
πολιτισμικά επαρκής Σύμβουλος είναι εκείνος που ενεργά προσπαθεί να κατανοήσει την
κοσμοθεωρία του πολιτισμικά διαφορετικού συμβουλευόμενου χωρίς αρνητικές κρίσεις. Αυτό δεν
σημαίνει ότι ο Σύμβουλος πρέπει να πιστέψει σε αυτήν την κοσμοθεωρία αλλά να τη σεβαστεί σαν
διαφορετική άποψη, γ) πολιτισμικά επαρκής Σύμβουλος είναι εκείνος που βρίσκεται σε διαδικασία
ανάπτυξης και εξάσκησης κατάλληλων, ευαίσθητων, παρεμβατικών στρατηγικών και δεξιοτήτων
σχετικών με πολιτισμικά διαφορετικούς συμβουλευόμενους.

Η διαπολιτισμική διάσταση του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια πολυπολιτισμική τάξη είναι

καθοριστικός για την

προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών τόσο σε σχολικό επίπεδο όσον αφορά την αποδοχή των ίδιων
καθώς και της κουλτούρας που φέρουν, από τους ημεδαπούς μαθητές, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο εκπαιδευτικός σε μια τέτοια τάξη
είναι μόνος απέναντι σε ένα μονοπολιτισμικό σύστημα δίχως την ηθική και επιστημονική στήριξη
που θα επιθυμούσε. Τα γνωστικά επίπεδα με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο εκπαιδευτικός,
σύμφωνα με τους

Νικολάου (2000), Γκόβαρη και Ρουσσάκη (2008: 63-70), προκειμένου να

λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πολυπολιτισμικό σχολείο, είναι:


γνώση για την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί το ελληνικό σχολείο



γνώση των στοιχείων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πραγματικότητας, που όλο και
περισσότερο επηρεάζουν την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και



παιδαγωγική γνώση που θα του επιτρέψει να διαμορφώνει και να εφαρμόζει με επιτυχία
διδακτικές προσεγγίσεις και γενικά να είναι αποτελεσματικός στην τάξη.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης (Γεωργογιάννης,

1997: 50-53) θεωρείται το καταλληλότερο μοντέλο επιμόρφωσης διότι έχει ως βασικό στόχο την
αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα σε παιδιά διαφορετικών
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κοινωνικο-πολιτισμικών ομάδων. Αυτή πρέπει να είναι και η επιδίωξη του εκπαιδευτικού πέρα από
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Δυστυχώς, όμως, τα επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, είναι

λίγα και ευκαιριακά και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν σε ένα

πολυπολιτισμικό περιβάλλον χωρίς τη σχετική κατάρτιση και προετοιμασία. Ως εκ τούτου, ο
εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να παίρνει πρωτοβουλίες και να έχει τη διάθεση για καινοτομίες,
εφαρμόζοντας νέα μοντέλα διδασκαλίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού.
Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός, ενεργώντας ως σύμβουλος και σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
και επικοινωνίας, οφείλει καταρχήν να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κλίμα αποδοχής όλων των
μαθητών, ειδικά αυτών που προέρχονται από άλλη χώρα, με διαφορετικό εκπαιδευτικό, κοινωνικόοικονομικό επίπεδο, κουλτούρα, κ.ά.. Καλείται έτσι να απορρίψει τη λογική του «ελλείμματος, της
αφομοίωσης και της ομοιογένειας» (Δαμανάκης, 1997α: 77-78), κατά την οποία το διαφορετικό
μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών, θεωρείται ελλειμματικό, σε σύγκριση με εκείνο της
κυρίαρχης ομάδας, κυρίως ως προς το στοιχείο της μη κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Στόχος του
πρέπει να είναι η ανάδειξη όχι των διαφορών, αλλά των ομοιοτήτων, αυτών που αποτελούν τον κοινό,
«συνδετικό κρίκο» ανάμεσα στους μαθητές.
Οι ιδιαιτερότητες πολιτισμικής, κοινωνικής, φυλετικής και άλλης μορφής, με τη διακριτική
συμβουλευτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, θεωρούνται βέβαια ως αναπόσπαστο στοιχείο της
πραγματικότητας, σύμφωνα όμως με την UNESCO (1999: 70), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
άριστο ψυχοπαιδαγωγικό μέσο για τη βελτίωση της αυτογνωσίας και ετερογνωσίας των μαθητών,
καθώς έτσι, ενισχύεται η θέαση του εαυτού σε ένα πλαίσιο δυναμικής επικοινωνίας κι
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτή την κατεύθυνση, ο μαθητής, μέσα σε ένα κλίμα
ενσυναίσθησης, σεβασμού και αποδοχής της ετερότητας του άλλου, βοηθείται να επιδεικνύει γνήσιο
ενδιαφέρον, φιλικά συναισθήματα εκτίμησης κι εμπιστοσύνης που θα επιτρέπουν τη συνεργασία στη
σχολική ομάδα-τάξη.
Ο εκπαιδευτικός, στη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του στο σύγχρονο
πολυπολιτισμικό σχολείο, όπως αναφέρεται στον Νικολάου (2000: 290), καλείται:


Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται πλήρως, αρχικά ο ίδιος, τη μοναδικότητα και αξία του
κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως εθνικής-κοινωνικής προέλευσης.



Να καλλιεργεί το σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων του τρόπου ζωής.



Να καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη.



Να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα που θα εξασφαλίζει συναισθηματική
ασφάλεια όλων των μαθητών, με διδακτικά προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας που,
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ξεκινώντας από τα μαθητικά ενδιαφέροντα, θα επιτρέπουν τη γόνιμη επικοινωνία κι
αλληλεπίδραση, εκτίμηση και ετεροαποδοχή.
Έτσι, ο εκπαιδευτικός με το

ρόλο του συμβούλου, στο πολυπολιτισμικό σχολείο, θα

βοηθήσει το μαθητή, μέσα από μια βιωματική - συναισθηματική- επικοινωνιακή προσέγγιση των
άλλων πολιτισμών, ώστε σύμφωνα με τους Γκόβαρη (2002β: 9-24) και Χρυσαφίδη, (1998: 79-82), να
αναπτύξει στάσεις και συμπεριφορές χωρίς ρατσιστικές-στερεότυπες αντιλήψεις και διακρίσεις
(Unicef, 2002-2003), γεγονός που συμβάλλει στη θετική καλλιέργεια της αυτογνωσίας και
ετερογνωσίας, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία για την ολόπλευρη, αρμονική ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του.
Υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα
Η υπόθεση στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν
διαπολιτισμική ετοιμότητα-επάρκεια και δεξιότητες συμβουλευτικής, ώστε να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του πολυπολιτισμικού σχολείου.

Διερευνήθηκαν

τα εξής

ερωτήματα: α) ποιες οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμβουλευτική στο
δημοτικό σχολείο; Θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας; β) ποιο το
επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής; γ)
ο θεσμός της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής παρέχει νέες δυνατότητες αγωγής και εκπαίδευσης
των μαθητών ανταποκρινόμενη στις ανάγκες εκσυγχρονισμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; δ)
ποια καινούρια στοιχεία εισάγει η διαπολιτισμική συμβουλευτική και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα
πλαίσιο καινοτόμων αλλαγών;
Μεθοδολογία
Υποκείμενα: Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά
σχολεία των πρώην 2ου και του 3ου Γραφείου Α΄ Ανατολικής Αττικής, αποτέλεσαν τον πληθυσμό
αναφοράς της παρούσας έρευνας. Η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς το συγκεκριμένο
πληθυσμό επηρεάστηκε από παράγοντες, όπως: αυξημένος αριθμός αλλοδαπών μαθητών ανά τάξη,
εύκολη πρόσβαση στον πληθυσμό της έρευνας αλλά και προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας. Στη
συγκεκριμένη περιφέρεια λειτουργούν 83 δημοτικά σχολεία στα οποία υπηρετούν 1229 μόνιμοι και
129 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την Κυριαζή (2000) οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
πραγματοποιείται η έρευνα καθώς και ο συνυπολογισμός παραγόντων που συνδέονται με την
πρακτικότητα και την οικονομία προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο επιλογής του
δείγματος. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία (ΑΤΔ). Επιλέχθηκαν τα
υποκείμενα (εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία των πρώην 2 ου και του 3ου
Γραφείου Α’ Ανατολικής Αττικής), τυχαία, από τον ενιαίο κατάλογο των μελών του πληθυσμού
(εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία Ανατολικής Αττικής). Κάθε άτομο στον
πληθυσμό είχε την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα. Διανεμήθηκαν 400 ερωτηματολόγια και
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συμπληρώθηκαν 313, ποσοστό 78,25%. Η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε τον Ιανουάριο

και

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010.
Ερευνητικά εργαλεία: Το εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων το οποίο χρησιμοποιήθηκε
ήταν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με είκοσι οχτώ ερωτήσεις διαφορετικού τύπου: κλειστές,
ανοιχτές και ερωτήσεις με διαβαθμισμένες, σε 5βάθμια ιεραρχικά ταξινομημένη κλίμακα τύπου
Likert, απαντήσεις ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του κάθε τύπου ερωτήσεων.
Στατιστική επεξεργασία: Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές
Επιστήμες SPSS 15.0 και περιλάμβανε: κατανομές συχνοτήτων, μέτρα θέσης και διασποράς,
συντελεστές γραμμικής συσχέτισης, παραμετρικούς ελέγχους, πίνακες συνάφειας. Για όλες τις
περιπτώσεις στατιστικών ελέγχων, ως ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας λήφθηκε το p=0,5. To
περιθώριο σφάλματος που πήραμε είναι d=3,98%.

Αποτελέσματα
Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν τα εξής:
α) Δημογραφικά στοιχεία - β) Κύριες ερωτήσεις
α) Η πλειοψηφία του δείγματος είναι δάσκαλοι (96,2%), από τους οποίους το 63,6% είναι γυναίκες.
Το 3,8% του δείγματος είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς
εντοπίζεται στα ηλικιακά γκρουπ 36-45 ετών. Ο μέσος όρος ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών είναι
στα 15 χρόνια. Αποδείχθηκε ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ Ηλικίας και Ετών Υπηρεσίας
συνεπώς, στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την Ηλικία αφορούν και στα Έτη
Υπηρεσίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (46,3%) είναι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που μετά τις σπουδές τους έχουν κάνει Εξομοίωση
πτυχίου, με 20,5%, και τρίτη σε πλήθος κατηγορία, οι μετεκπαιδευθέντες στα Διδασκαλεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης, (17,5%). Από τα Μεταπτυχιακά (3,19%) και Διδακτορικά (0,32%),
διαπιστώνεται μειωμένο ενδιαφέρον ή αδυναμία για συνέχιση των σπουδών και εξειδίκευση, όχι κατά
ανάγκη σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, καθώς το δείγμα είναι μικρό
για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αλλά και σε γενικότερα
μεγαλύτερο υποσύνολο του δείγματος

αντικείμενα ειδίκευσης. Το

με (56%), έχει οργανική θέση, σε σχολεία με πρωινό

πρόγραμμα. Η παρουσία πολιτισμικά ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού στην πλειοψηφία της
εκπαιδευτικής κοινότητας όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα επιβεβαιώνεται από το ποσοστό των
αλλοδαπών μαθητών ανά τάξη (31- 40%). Συνολικά τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικοί (37,4%), δεν
έχουν λάβει μέρος σε κανένα μάθημα ή πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικό με το θέμα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης-συμβουλευτικής, τόσο σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης όσο και
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επιμόρφωσης, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 43,5% έχει συμμετάσχει μόνο μια φορά. Έχουμε μόνο ένα
2,9% με την μέγιστη τιμή 3 στον δείκτη εξειδίκευσης.
β) Απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος για τη συμβουλευτική και τη διαπολιτισμική
συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Σχετικά με τη θέση, πως «η συμβουλευτική στο σχολείο, όπως εφαρμόζεται σήμερα,
ανταποκρίνεται στις ανάγκες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
συμβάλλοντας έτσι στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα», σημειώνεται
συνολικά μεγάλο ποσοστό διαφωνίας (75,3%). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του
βαθμού συμφωνίας με την Ηλικία (και όπως ήταν αναμενόμενο με τα έτη υπηρεσίας). Η συσχέτιση
υποδηλώνει ύπαρξη συμφωνίας με τη θέση μόνο σε μικρές ηλικίες, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία το
ποσοστό συμφωνίας μηδενίζεται. Από 45 ετών και άνω οι θετικές απαντήσεις έχουν σχεδόν μηδενικό
ποσοστό. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεγαλύτερη ηλικία, άρα και προϋπηρεσία, έχουν
αντιληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη, ώστε ο θεσμός της συμβουλευτικής να εφαρμόζεται
στο δημοτικό σχολείο αποτελεσματικότερα, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις των καιρών.
Σχετικά με τα ερωτήματα που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν τη διαπολιτισμική συμβουλευτική και τα σχετικά με αυτή την έννοια θέματα,
διαπιστώνονται τα εξής: υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός (πάνω από 90%) συνολικής συμφωνίας των
εκπαιδευτικών με όλες τις θέσεις που διατυπώνουν την αναγκαιότητα και τις θετικές επιπτώσεις της
εισαγωγής της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, από
τη θέση πως «μέσα από το θεσμό της συμβουλευτικής, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρέχονται
νέες δυνατότητες αγωγής και εκπαίδευσης των μαθητών με θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας»,
προκύπτει ποσοστό 90% αθροιστικά και για τις δύο τιμές συμφωνίας. Ανάλογη συμφωνία (97%)
προκύπτει και από τη θέση πως «η συμβουλευτική αποτελεί απαραίτητη δράση της παιδαγωγικής
διαδικασίας».
Αναφορικά με την «αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής», από τις απαντήσεις
του δείγματος μπορούμε να διαπιστώσουμε τον πολύ θετικό βαθμό γενικής αντιμετώπισης του
θέματος με το 97,1% να συμφωνεί. Αναλύοντας το μικρό ποσοστό διαφωνίας της τάξεως του 3% ως
προς την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, εντοπίζουμε στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις στο προφίλ αυτών που απαντούν περισσότερο αρνητικά στην αναγκαιότητα της
διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. Αυξημένη ποσοστιαία διαφωνία εντοπίζεται σε άτομα μικρότερης
ηλικίας (25-30) και στα επίπεδα σπουδών «Παιδαγωγική Ακαδημία» ή «Παιδαγωγικό- Εξομοίωση».
Στο ερώτημα «ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κύριος εκφραστής της διαπολιτισμικής
συμβουλευτικής», «ο εκπαιδευτικός», έχει την πλειοψηφία επί των απαντήσεων μαζί και με τις
περιπτώσεις που αναφέρεται ως απάντηση ο εκπαιδευτικός, αλλά με ειδική κατάρτιση στο
αντικείμενο, φτάνουμε σχεδόν στο 82% επί των απαντήσεων. Το αμέσως επόμενο ποσοστό με 3,8%
κατέχει η δεύτερη επιλογή του ερωτήματος, αλλά χωρίς διευκρίνιση για το ποιος είναι ο
εξειδικευμένος φορέας ή το πρόσωπο.
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Στο ερώτημα που διερευνάται αν «η συμβουλευτική σε προγράμματα επιμόρφωσηςκατάρτισης των εκπαιδευτικών, σε διαπολιτισμικά θέματα, συμβάλλει στην ετοιμότητά τους ώστε να
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα θέματα που προκύπτουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη», ενώ το
συνολικό ποσοστό συμφωνίας ξεπερνάει το 90%, παρουσιάζεται ένα χαμηλό

ποσοστό διαφωνίας

4,4%. Όσο μετακινούμαστε από την κατηγορία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας προς την κατηγορία
Μεταπτυχιακές-Άλλες Σπουδές, ο συνολικός βαθμός διαφωνίας μειώνεται, ενώ αυξάνεται ο
συνολικός βαθμός συμφωνίας.

Όσο αυξάνεται ο Δείκτης Εξειδίκευσης μειώνεται το συνολικό

ποσοστό διαφωνίας, ενώ αυξάνεται η συμφωνία αθροιστικά. Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν έστω και
μια μικρή εμπειρία επιμόρφωσης, ή επιπλέον σπουδές, διαπιστώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη
συμβολή της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων μιας
πολυπολιτισμικής τάξης.
Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα από «τα νέα στοιχεία που προσφέρει η διαπολιτισμική
συμβουλευτική», προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικότερα, τα κύρια πλεονεκτήματα,
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, είναι: συνεισφορά στην επικοινωνία - σχέσεις
(12,6%), ομαλή ένταξη (11,6%), ευκολότερη προσαρμογή (11,2%), συμβολή στην ανάπτυξη του
πολιτισμού - ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας (10,5%), αντιμετώπιση του ρατσισμού (10,5%),
διαχείριση – αντιμετώπιση - επίλυση προβλημάτων (8,8%), συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών
(8,2%), αποδοχή του “άλλου” (5,8%), αντιμετώπιση του “διαφορετικού” (5,4%), ισότητα στην
εκπαίδευση (5,4%), καλύτερη εκπαίδευση (5,4%) και ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών (4,4%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί των απαντήσεων έχει να κάνει με το στοιχείο της βελτίωσης της
επικοινωνίας και των σχέσεων τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Αναφέρονται όμως και ιδιαίτερες κατηγορίες, όπως: ουσιαστική επικοινωνία, προαγωγή
συνεργασίας - αλληλοβοήθειας, καλύτερη επικοινωνία των εκπαιδευτικών, εμβάθυνση στις
διαπροσωπικές σχέσεις.
Συζήτηση
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη συμβουλευτική είναι περιορισμένες, αφού ένα μικρό ποσοστό
εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι διδάχθηκαν στις βασικές τους σπουδές κάποιο μάθημα σχετικά με την
εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών. Παρά την ένταξη μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στα πανεπιστήμια της χώρας μας και ιδιαίτερα στα Παιδαγωγικά Τμήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004: 31), χρειάζεται μεγαλύτερη
εστίαση σε θέματα διαπολιτισμικότητας, συμβουλευτικής, διδακτικών προσεγγίσεων, όπως και
πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θεσμούς αντισταθμιστικής, διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Η ελλιπής επιμόρφωση επιβεβαιώνεται και από το χαμηλό
ποσοστό (2,9%), το οποίο συμπεριλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει κάποιο
είδος επιμόρφωσης σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή συμβουλευτικής. Το στοιχείο
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αυτό επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη σχετική έρευνα (Παπαχρήστος, 2010: 512-532). Κάθε
μορφή επιμόρφωσης για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρέπει να εστιάζει στην επαγγελματική
τους ανάπτυξη και εξειδίκευση με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου τους στα
πλαίσια του πολυπολιτισμικού σχολείου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη συμβουλευτική. Ο
θεσμός της συμβουλευτικής, όπως εφαρμόζεται σήμερα, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να συμβάλλει στη σύνδεση
του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα (75,3%). Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί τη
συμβουλευτική

απαραίτητη παιδαγωγική διαδικασία (97%) και ότι παρέχει νέες δυνατότητες

αγωγής και εκπαίδευσης των μαθητών με θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας (97,7%). Συμφωνούν
πως η συμβουλευτική σε προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης των εκπαιδευτικών, σε
διαπολιτισμικά

θέματα,

συμβάλλει

στην

ετοιμότητά

τους,

ώστε

να

διαχειρίζονται

αποτελεσματικότερα προβλήματα που προκύπτουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη (92%). Τα
πορίσματα της έρευνάς μας έρχονται να προστεθούν και σε αυτά άλλων παρόμοιων ερευνών για τη
συμβουλευτική στο δημοτικό σχολείο (Τσαπρούνης, 2002: 62-64), με τη διαφορά ότι η παρούσα
μελέτη εστιάζεται στη διαπολιτισμική συμβουλευτική στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Από τα βήματα
που έχουν γίνει από την Ελληνική Πολιτεία αναφορικά με τη συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Πολιτιστικά
προγράμματα αποτελούν, με βάση την Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ. Β /
23-10-1992), στην οποία για πρώτη φορά ορίζονται ο θεσμός, οι κατηγορίες, το περιεχόμενο και ο
τρόπος υλοποίησης των σχολικών δραστηριοτήτων, ένα δεύτερο πεδίο συμβουλευτικής, καλύτερα
οργανωμένο και πιο ρεαλιστικό. Παρόλο, όμως, που υπάρχει επάρκεια επιμορφωτικού υλικού για
κάθε εκπαιδευτικό, υποστήριξη από τους υπεύθυνους των τμημάτων και δίωρη τουλάχιστον διάρκεια
για κάθε συνάντηση, η επιτυχία τους οφείλεται στην ευαισθησία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τις
περισσότερες φορές αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες που συναντούν και εγκαταλείπουν την
προσπάθεια.
Ως κύρια στοιχεία που μπορεί να προσφέρει η διαπολιτισμική συμβουλευτική, αναφέρονται
τα εξής: συνεισφορά στην επικοινωνία/σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και μεταξύ
μαθητών, ομαλή προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στο καινούριο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
αντιμετώπιση του ρατσισμού. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, ως προοπτική της
διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση, στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην καλλιέργεια βασικών
ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, όπως είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από την
πολυπολιτισμικότητα, η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας, η απαλλαγή από προκαταλήψεις και
ρατσιστικές αντιλήψεις, η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων που προκύπτουν από πολιτισμικές
διαφορές. Παράλληλα, από τη διαπολιτισμική επικοινωνία, που αναπτύσσεται, μέσω της εφαρμογής
βιωματικών και εργαστηριακών μεθόδων, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη περίπτωσης, η
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ιδεοθύελλα, τα θεατρικά έργα, οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι μαθητές οδηγούνται σε μια βαθύτερη
αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή καθώς και σε θετική στάση προς τη ζωή.
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική κρίνεται αναγκαία από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
(97,1%). Λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που μέχρι σήμερα έχουν δεχθεί φορείς σχετικοί με τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, όσον αφορά την επάρκειά τους, το ζήτημα του κοινωνικού ρατσισμού
στη χώρα μας και τις ψυχο-συναισθηματικές δυσκολίες που γεννιούνται από την ανεπιτυχή
διαχείριση της ετερότητας (Γεωργιάδου, 2010: 2-3) στην Ελληνική Εκπαίδευση, η προοπτική της
εισαγωγής της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν σε τάξεις με πολυπολιτισμική ανομοιογένεια, προβάλλει ως
αναγκαιότητα. Τις ψυχολογικές επιπτώσεις της αναποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτισμικής
ετερότητας από τους εκπαιδευτικούς, καλείται να αντιμετωπίσει η διαπολιτισμική συμβουλευτική.
Δεν είναι μια προσπάθεια να διαμορφωθούν διαφορετικές μέθοδοι παρέμβασης για κάθε ξεχωριστή
πολυπολιτισμική ομάδα, αλλά είναι μάλλον μια ολιστική, πολυεπίπεδη και ευέλικτη παρέμβαση
(Γιωτσίδη & Σταλίκας, 2004: 34), η οποία καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην αντιμετώπιση των
πολιτισμικά διαφοροποιημένων μαθητών.
Ο εκπαιδευτικός, ως κύριος εκφραστής της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, έχει την
πλειοψηφία επί των απαντήσεων (82%), μαζί και με τις περιπτώσεις που αναφέρεται ως απάντηση «ο
εκπαιδευτικός αλλά με ειδική κατάρτιση στο αντικείμενο». Ο εκπαιδευτικός, πράγματι μέσα από την
αλληλεπίδραση και τη συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές είναι σε θέση καλύτερα από κάθε άλλο
να γνωρίζει, να αφουγκράζεται, να κατανοεί τις ανάγκες τους, να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητές
τους και να αναπτύσσει τρόπους αποτελεσματικής παρέμβασης. Αδιαμφισβήτητα, όμως, για να είναι
αποτελεσματικός εκφραστής της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, ο εκπαιδευτικός, επιβάλλεται να
ενισχυθεί με επαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
του σύγχρονου σχολείου.
Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί, στο πολυπολιτισμικό σχολείο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο έργο
τους, πέρα από τα στενά όρια της διδασκαλίας, οφείλουν:


Να αποδέχονται τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή, δημιουργώντας θετικές σχέσεις με
όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, σεβόμενοι τους ατομικούς ρυθμούς.



Να καλλιεργούν το σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων και θετικό κλίμα
αποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές.



Να ενισχύουν όλους τους μαθητές να ανακαλύπτουν κοινούς δεσμούς με ανθρώπους από
διαφορετικούς

πολιτισμούς,

δημιουργώντας

επικοινωνία με όλους τους μαθητές.
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υποστηρικτικό

κλίμα

για

ανοιχτή



Να αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές
τους, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της αμοιβαίας επικοινωνίας.

320

321

Multicultural Counseling in Primary Education from the perspective of
teachers

Aggeliki Manou
PhD Student, D.P.E.E.D., University of Aegean, Greece
angmanou@gmail.com

Introduction
In recent years, a strong cultural and linguistic diversity in the composition of the student
population is observed in the Greek schools. This factor has created a quantitative and qualitative
differentiation of student needs, both foreign and domestic. Educators must be provided with
appropriate professional development and support in order to deal with the learning and behavioral
problems. Teachers do not have the skills and expertise to deal with the variety of problems that arise
in schools everyday. Teaching practices of the past are no longer effective because students come
from diverse cultural groups (Unicef, 2001: 32-38). The field of Intercultural Counseling, studies
ways which can provide support to people of different cultural groups, to address the difficulties
encountered during their adaptation to their new environment.
In a multicultural school what is needed is the creative interaction of cultures between foreign
and domestic students. In our study we focused on the difficulties faced by foreign students, taking
into account the fact that domestic students and their families are also affected by the multiculturalism
of the modern school. Considering that the views of teachers largely determine their actions in the
classroom, we considered it necessary to investigate their opinions. The purpose of this research is to
examine the views of educators regarding intercultural counseling in primary education. Specific
objectives include the investigation of the intercultural training-readiness of educators and an
evaluation of the necessity of intercultural counseling.
Conceptual field of intercultural counseling
Intercultural counseling, as a new approach, has its roots in multiculturalism. It is not a
mere coexistence of different groups, but presupposes an understanding of the thinking and
functioning of other cultures, respect and acceptance of diversity. Effective relationships with the
'other', the 'different', and integration in the new environment is encouraged (D 'Andrea & Daniels,
1995: 143-154). It was developed in response to the psychological and interpersonal difficulties
displayed by the immigrants, due to a poor knowledge or ignorance of the language of the host
country, the lack of communication with the locals and the wider cultural shock that they
experience (Krivas, 1999: 58-65; Kleftaras, 2000: 235-263).
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Intercultural counseling, as a process, emphasizes the interactive relationship that develops
between a specially trained person and the beneficiary or beneficiaries who differ in their cultural
origins, values, and lifestyles (Sue, Bernier, Durran, Feinberg, Pedersen, Smith and Vasquez-Nuttal,
1982: 45-52), aiming to promote or restore the cognitive, emotional, psychological or spiritual
development of the beneficiary-client (D 'Andrea & Daniels, 1995: 143-154).
According to Malikiosi-Loizou (2001: 87-91), intercultural counseling follows the steps in
a process that is specialized and tailored to the needs of each individual and

incorporates

intercultural principles, in order to evaluate and prioritize the cultural elements of the 'other' in
relation to those of the dominant group (Papas, 1995b: 127-143).
All the activities and methods which are developing and applied, are based on traditional
psychological theories and techniques, but also on the basic principles of cross-cultural psychology.
Intercultural counseling intervention to individuals of different cultural groups is twofold: a) to
provide assistance to optimize the operation and wellness of the individual regardless of cultural
context, and b) to take into account that the problems the client carries with him/her are associated
with a particular cultural frame of reference (Draguns, 2002: 29-50).
It is understood that the practice of intercultural counseling is not an easy task. Among the
main difficulties encountered are the difficulties in communication between the counselor and the
immigrant, due to the different language they speak, and also as a consequence of their respective
different cultures (Sue & Sue, 1990). The field of intercultural counseling is a particularly sensitive
workplace, that relies on specific methodological principles that support the acceptance of differences
and their management through empathy (Sue & Sue, 1990; Ivey & Ivey and Simek-Morgan, 1997;
Lago & Thomson, 2002).
Ethical issues in counseling and the intercultural competence of the counselor
Providing services to people with different cultural backgrounds by incompetent counselors
who lack the skill and understanding can be considered professionally unethical (Korman, 1974: 301313). There is a significant moral gap in the provision of intercultural counseling and treatment
services, because the values of a dominant culture are imposed on a culturally different client.
Cultural differences complicate the guidelines to be followed even by a conscientious and sympathetic
Counselor or Therapist (Pedersen & Marsella, 1982: 492-500).
Sue & Sue (1990) classified the characteristics that need to be gathered by the culturally
adequate Counselor, in three categories: a) a culturally adequate Counselor is one who is in an active
process of awareness of his personal views about human behavior, values, prejudices, personal
limitations, etc. The counselor’s self-awareness will not permit biases and his personal values to
interfere with his consultative relationship with the client, b) a culturally adequate Counselor is one
who actively seeks to understand the worldview of the culturally different individual seeking
consultation without negative judgments. This does not mean that the Counselor must believe in this
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worldview but to respect it as a different view, c) the culturally adequate Counselor is in the process
of developing and practicing appropriate, sensitive, intervention strategies and skills related to
different cultural individuals seeking consultation.

The intercultural dimension of the role of the modern educator
The role of the educator in a multicultural classroom is crucial for the adaptation of foreign
students to the school environment as regards their own acceptance as well as the acceptance of their
culture by the native students, and their acceptance on a social level. Educational practices become
extremely difficult, as the educator in such a classroom is alone against a monocultural system
without the moral and professional support he would like to have. According to Nikolaou (2000),
Govaris and Roussakis (2008: 63-70), the teacher must be equipped with the following cognitive
skills, in order to work effectively in a multicultural school:


knowledge of the society in which the Greek school operates in



knowledge of the elements of European and global reality that increasingly influence the
evolution of the Greek society and



pedagogical knowledge that will allow him to develop and implement successful teaching
methods and generally to be effective in the classroom.
From the above it is deduced that the intercultural education model (Georgogiannis, 1997:

50-53) is considered the most appropriate model for training, as it has as a key objective the need
for interaction and mutual cooperation between children from different socio-cultural groups. After
all, this should be the pursuit of education beyond the learning of the Greek language.
Unfortunately, there are few and occasional training programs on intercultural education,
while the educators are required to work in a multicultural environment without the relevant
training and preparation. Under such conditions, educators need to take the initiative, have the
willingness to innovate and apply new models of teaching according to the particularities of the
pupil population.
The advisory dimension of the role of the modern educator
The educator, acting as a counselor on issues of multicultural education and communication,
should create a suitable climate for the acceptance of all students, especially for those coming from
other countries, with different educational, socio-economic, and cultural backgrounds. In this way
he/she is called to reject the logic "of deficit, of assimilation and of homogeneity" (Damanakis, 1997a:
77-78), in which the different educational capital of foreign students is considered deficient, in
comparison with that of the dominant group, mainly in respect of the non-grasp of the Greek language
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issue. The aim of the teacher shouldn’t be to mark out the differences, but the similarities of those
characteristics that constitute the "common link" among the students.
The specifications of cultural, social, racial and other forms, with the discrete advisory
intervention of the educator, are certainly considered an integral element of reality, which can be used,
according to UNESCO (1999: 70), as an excellent psycho-pedagogical tool for improving selfawareness and an awareness of other pupils, as this is how the position of one is enhanced in a
dynamic context of communication and interaction with the environment. According to this direction,
the student, in a climate of empathy, respect and acceptance of the difference of the other, helps to
display genuine interest, friendly feelings of appreciation and confidence that will allow collaboration
in the school-class team.
The educator, in the advisory dimension of his role, in the modern multicultural school (see
Nikolaou, 2000: 290), is expected:


To recognize and fully accept, the uniqueness and value of each student, regardless of ethnicsocial background.



To cultivate respect for the diversity of lifestyle views.



To cultivate critical and creative thinking.



To create the appropriate educational climate that ensures the emotional security of all
students, with curricula and teaching methods, starting with pupil interests that will enable
fruitful interaction and communication, appreciation and acceptance of others.

Thus, the educator's role, as a counselor in the multicultural school, will assist the student
through an experiential - emotional - communicative approach to other cultures so that, according to
Govaris (2002b: 9-24) and Hrysafidis, (1998: 79-82), he/she can develop attitudes and behaviors
without racist stereotypes and discrimination (Unicef, 2002-2003), a factor which contributes to a
positive self-awareness and an awareness of others, which are essential for the all-rounded,
harmonious development of his/her personality.
Hypotheses and research questions
The hypothesis of the present study, is that educators do not possess intercultural readinesscompetence and counseling skills so that to meet effectively to the demands of the multicultural
school. The following questions were investigated: a) what are the attitudes and perceptions of
educators regarding elementary school counseling? Do they consider it an inevitable part of the
pedagogical process; b) what is the knowledge of teachers about intercultural education and
counseling? c) does the adoption of intercultural counseling provide new possibilities of treatment and
education of students responding to the needs of the modernization of primary education? d) what are
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the new elements introduced by intercultural counseling and how this can provide a framework for
innovative changes?
Methodology
Subjects: Elementary school teachers working in public elementary schools of Eastern Attica,
constituted the reference population of this research. The focus of our research interest in this
particular population was influenced by factors such as the increased number of foreign students per
class and also the accessibility of the researcher to the research population. In this region there are 83
operating elementary schools in which there are 1229 appointed and 129 per diem teachers.
According to Kyriazi (2000) the conditions under which the research is carried out as well as taking
into account the factors associated with the practicality and economy, determine to a great extend the
manner in which the sample is selected. Simple random sampling (SRS) was chosen in this survey.
The subjects were selected, randomly, from the single list of members of the population (educators
serving in public elementary schools in Eastern Attica). Each individual in the population had the
same probability of being selected in the sample. 400 questionnaires were distributed and 313 were
completed, a percentage of 78.25%. The study was carried out from January through June 2010.
Research instruments: A questionnaire consisting of twenty eight closed, open and 5point Likert
scale questions was used, in order to take the advantages of each type of question.
Statistical analysis: Statistical Package for the Social Sciences SPSS 15.0 was used and included:
frequency distributions, position and dispersion measures, linear correlation coefficients, parametric
tests, contingency tables. For all cases of statistical tests, p=0.5 was accepted a minimum level of
significance. The margin of error was d=3.98%.

Results
The analysis of data leads to the following:
a) Demographic data - b) Main Questions
a) The majority of our sample are teachers (96.2%), the rest are of other faculties. A percentage of
63.6% are women. One in two teachers is in the age group between 36-45 years. The average Years of
Service of the teachers is 15 years. There is a high correlation between Age and Years of Service, thus
statistical results obtained on Age, are also related to Years of Service. The greatest percentage
(46.3%) are graduates from the Departments of Elementary Education, followed (20.5%) by those
who had attended two-year teachers’ colleges and then they completed a specific program and got a
university equivalency degree in primary education. A percentage of 17.5% are graduates of the
Departments of Elementary Education. Since only 3.19% of the teachers have Master degrees and
0.32% doctoral degrees it is apparent that there is little interest or an inability for advance study and
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specialization, not necessarily on intercultural education and counseling, but in other areas of
specialization as well. The largest subset of our sample (56%) serves with permanent appointments to
schools functioning with morning programs. The presence of a culturally heterogeneous student
population in the majority of the educational community where our research took place is verified by
the percentage of foreign students per class (31 - 40%). Four out of ten teachers (37.4%) had not taken
any courses or participated in a training program in intercultural education-counseling during their
undergraduate studies or training. A percentage of 43.5% have participated only once. Only 2.9% had
the maximum value 3 at the speciality index.
b) Opinions of the educators in our sample about counseling and intercultural counseling in primary
education.
With regards to "evaluating how school counseling is practiced today in meeting the needs of
upgrading and the modernization of primary education thereby helping to link the school with the
social reality", there is a large percentage of disagreement (75.3%). A significant correlation of the
degree of agreement with age was found as it was expected. This correlation suggests an agreement
with younger age groups whereas with increasing age the percentage of agreement is zeroed. From 45
years onwards the positive responses were almost zero. Obviously, educators who are older -and
therefore more experienced, have perceived to a greater degree the need for counseling to be applied
in the elementary schools more effectively, responding to the demands of the times.
With regards to the sections dealing with the way in which educators face intercultural
counseling and the relevant issues it follows that: a very large percentage (over 90%) of overall
agreement of the educators with all the positions formulating the necessity and the positive impact of
the introduction of cross-cultural counseling in primary education. Specifically, the position that
"through counseling in primary education new possibilities are provided for the learning and
education of our students with a positive impact on our society," a percentage of 90% is found
cumulatively for both of the agreement values. A similar agreement (97%) arises from the position
that "counseling is an essential activity of the pedagogical process".
With respect to the "necessity of intercultural counseling" we can see, based on the responses
of our sample, that there is an overall positive reaction with 97.1% agreement. Examining the small
percentage of disagreement of about 3% as with regard to the necessity of intercultural counseling we
see statistically significant differences in the profiles of those who respond more negatively to the
necessity of intercultural counseling. There is an increased percentage of disagreement between
younger age group teachers (25-30) and those with studies at the Teachers’ Colleges or university
degrees equivalency programs.
To the question "who do you think should be the foremost exponent of intercultural
counseling," the majority of the responses consider the educator and combined with the cases that
report as answer the educator, who has, special training in counseling, the percentage of responses
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reaches nearly 82%. A percentage of 3.8% is held by the second choice but without clarification as to
who is the specialized agency or person.
To the question whether "counseling in training programs for educators in intercultural issues
contributes to their readiness so that they can effectively manage issues that may arise in a
multicultural class," while the overall percentage of agreement exceeds 90%, a small percentage of
disagreement (4.4%) is found. As we shift from the category ‘‘Teachers College (Pedagogical
Academy) to the category-Postgraduate-Other Studies’’, the overall degree of divergence is reduced,
while there is a cumulative increase to the overall level of agreement. As the Specialization Index
increases, the overall rate of disagreement is decreased, while the agreement increases cumulatively.
Educators even with some retraining experience or those who had additional studies, realize to a
greater extend the contribution of intercultural counseling to the effective management of issues
arising in a multicultural classroom.
Interpreting the results based on the "new data offered by multicultural counseling",
interesting facts are pointed out. Specifically, the main advantages, according to the participants in our
sample are: contribution to communication - relations (12.6%), smooth integration (11.6%), easier
adjustment (11.2%), contributing to the development of culture - promotion of multiculturalism
(10.5%), tackling racism (10.5%), management-addressing problem solving

(8.8%), emotional

development of pupils (8.2%), acceptance of the "other" (5.8%), addressing the "different" (5.4%),
equality in education (5.4%), better education (5.4%) and integration of foreign students (4.4%). The
largest percentage of the responses has to do with the element of improvement of the communication
and of the relationships both among pupils and between educators and pupils. However specific
categories are also mentioned, such as effective communication, promotion of cooperation - mutual
help, better communication among educators, advanced interpersonal relationships.
Discussion
The results show that the knowledge of educators regarding intercultural education and
counseling is limited, since only a small proportion of educators reported that during their basic
studies they had any course focusing on the teaching of foreign students. Despite the inclusion of
intercultural education courses at our universities and especially in the Departments of Education
both at the undergraduate and postgraduate levels (Skourtou, Vratsalis & Govaris, 2004: 31), a greater
focus on multiculturalism, counseling and teaching approaches is needed, as well as in the practicum
of future educators in institutions of compensatory and intercultural education and counseling. A lack
of retraining is confirmed by the low percentage (2.9%), of educators who have attended some
program in intercultural education or counseling. This is supported by recent relevant research
(Papahristos, 2010: 512-532). Every form of retraining for practicing educators should focus on
professional development and specialization in order to increase the effectiveness of their work in
multicultural schools.
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The opinions of educators on counseling are interesting. Counseling, as practiced today does
not meet the needs of upgrading and the modernization of primary education in helping to link the
school with the social reality (75.3%). The majority of our sample considers counseling a necessary
act of the pedagogical process (97%) and that it provides new possibilities of the training and
education of pupils with a positive impact on our society (97.7%). They agreed that training in
counseling in teacher education and retraining programs focusing on intercultural issues contributes to
their preparation to effectively manage problems that arise in a multicultural classroom (92%). The
findings of our research will be added to the findings of similar studies examining counseling in
elementary schools (Tsaprounis, 2002: 62-64). However, our study differs in that it focuses
exclusively, on multicultural counseling in multicultural schools. The Greek state has implemented
programs of counseling in primary education, in Health Education, in Environmental and Cultural
studies which, according to the Ministerial Decision Γ2/4867/28-8-1992 (GG 629 sq. B / 23-10-1992),
in which are defined for the first time, the institution, the categories, the content and the way of
implementation of the school activities constitute, a second field of counseling, better organized and
more realistic. Although sufficient training material is provided for every teacher, as well as support
from the coordinators and at least two-hour long meetings, the success of the programs depends on the
sensitivity of the participants, who are discouraged because of the difficulties encountered and they
abandon the effort.
Cross-cultural counseling can offer the following: contribution to the communicationrelationships between educators and pupils, as well as among students, a smooth adjustment of
foreign students in the new learning environment and tackling of racism. The introduction of the
intercultural counseling perspective as the intercultural dimension in education, aims inter alia to
cultivate basic skills to educators and pupils, such as an awareness of multiculturalism, an acceptance
of cultural diversity, a withdrawal from prejudice and racist attitudes, the ability to manage conflicts
arising from cultural differences. Moreover, through intercultural communication that is developed,
by the application of experiential and laboratory methods, such as role play, case study,
brainstorming, plays and celebrations, students are led to a deeper mutual acquaintance, mutual
understanding and mutual acceptance and to a positive attitude towards life.
Intercultural counseling is deemed necessary by the majority of teachers (97.1%). Taking into
account the criticism that has been faced by agencies involved in intercultural education regarding
their adequacy, the issue of social racism in our country and the psycho-emotional difficulties that are
born from the unsuccessful management of diversity (Georgiadou, 2010: 2-3) in Greek Education, the
prospect of the introduction of cross-cultural counseling in the training and retraining programs for
educators who teach in classrooms

with multicultural heterogeneity, is considered necessary.

Intercultural counseling is called to deal with the psychological consequences of inefficient
management of cultural diversity by educators. It is not an effort to formulate different methods of
intervention for each individual multicultural team, but rather a holistic, multi-layered and flexible
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intervention (Giotsidi & Stalikas, 2004: 34), which fills an important gap in the treatment of culturally
diverse students.
When asked who should be the leading exponent of intercultural counseling, the majority of
our sample (82%) answered "the educator" conjointly with the cases where the answer is referred to as
"the educator with special training in the subject". Indeed, through interaction and continuous
communication with the students, teachers are in the best position to know, to listen and to understand
their needs, to comprehend their peculiarities and to develop ways of effective intervention.
Undoubtedly, however, in order to be an effective exponent of intercultural counseling, the educator
must be strengthened and equipped with such professional skills that will meet the demands of the
modern school.

Conclusion
Educators, teaching in a multicultural school, in order to be effective in their work, beyond
the confines of teaching, should:
•

Accept the uniqueness of each student, creating positive relationships with all students,
regardless of their origin, respecting their individual pace.

•

Cultivate respect for the diversity of views and a positive atmosphere of acceptance for
pupils with foreign mother tongue.

•

Motivate all students to discover common bonds with people from different cultures,
creating a supportive climate for open communication with all pupils.

•

Derive knowledge and experiences from different ethno-cultural pupils, recognizing the
benefits of mutual communication.
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων δημοτικών σχολείων της πόλης
της Ρόδου
(The schoolyard as learning place. Primary education teachers’ perceptions
in public primary schools of Rhodes city)
Ιωάννης Τσακίρης
Υποψ. Διδ/ρας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
itsakiris@rhodes.aegean.gr
Νικήτας Πολεμικός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
polemikos@rhodes.aegean.gr

Summary
It is common knowledge that the learning process may take place anywhere at any time.
However, there are sometimes well-justified educational reasons why it could evolve outdoors.
Outdoor education may play a crucial role both to the formal, as well as to the non-formal and the
informal education and learning.
We support that schoolyards are an invaluable educational resource in matters concerning the
physical, social, economic and cultural (local) environment, which could have a tremendous effect on
the quality of education. This resource is a frame space that can both support educational practices
accessible to pupils and it can become a field of testing applications, new scientific techniques and
teaching methods for teachers.
Teachers’ perceptions and beliefs have a huge impact on their behavior during educational
practice and strongly dictate the design of their instructional choices and practices, which sometimes
define their teaching effectiveness as well.
The research approaches used are the sample survey and the semi-structured interviews that
were held with their main purpose to display views of 41 teachers (15% of total population) of
primary education in public primary schools of Rhodes city, on issues related to the organization,
formation and possibility of the schoolyard to serve as a space of education and learning, including
environmental education too.
The relationship between the sample teachers and the space of the schoolyard seems to be
complicated and it is influenced by factors such as perceptions, memories, social and educational
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models and provisions of space, the possibility of participating in activities, individual and team
effectiveness, but also matters of additional responsibility and concern.
The schoolyard is not included in the spaces where the educational tactic is being planned,
organized and applied to. This could be interpreted as a way of undermining the pedagogical value of
space and, as a consequence, justifying its being underutilized.
Most of the sample teachers suggest a space formation according to natural (plant)
environment, free play and part of pupils’ educational needs (existence of outdoor theater and school
garden).

Περίληψη
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η μάθηση αποτελεί διαδικασία η οποία συμβαίνει οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, όμως μερικές φορές υπάρχουν βάσιμοι εκπαιδευτικοί λόγοι, για τους οποίους αυτή
μπορεί να συμβεί υπαίθρια. Η υπαίθρια εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο
τόσο στην τυπική, όσο και στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και μάθηση.
Υποστηρίζουμε ότι οι σχολικές αυλές αποτελούν έναν πολύτιμο εκπαιδευτικό πόρο σε
ζητήματα του φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού (τοπικού) περιβάλλοντος. Ένας
χώρος – πλαίσιο, ο οποίος αφενός μπορεί να στηρίξει πρακτικές προσιτές στους μαθητές, αφετέρου
για τους εκπαιδευτικούς ένα πεδίο δοκιμαστικών εφαρμογών, νέων επιστημονικών τεχνικών και
διδακτικών μεθόδων.
Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών έχουν τεράστια απήχηση όσον αφορά τη
συμπεριφορά τους στην εκπαιδευτική πρακτική και αποτελούν ισχυρές ενδείξεις του σχεδιασμού των
διδακτικών τους επιλογών και των πρακτικών, οι οποίες μερικές φορές καθορίζουν και τη διδακτική
αποτελεσματικότητά τους.
Η ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η
δειγματοληπτική έρευνα και οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθηκαν με βασικό σκοπό την
κατόπτευση των απόψεων 41 εκπαιδευτικών (15% επί του συνολικού πληθυσμού) της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων της πόλης της Ρόδου, σε ζητήματα που αφορούσαν στην
οργάνωση, διαμόρφωση και τη δυνατότητα σχολικής αυλής να λειτουργήσει ως χώρος αγωγής και
μάθησης συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής μάθησης.
Η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος και του χώρου της σχολικής αυλής,
φαίνεται ότι είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται από παράγοντες όπως, οι αντιλήψεις, οι μνήμες, τα
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μοντέλα οι παροχές του χώρου, η δυνατότητα συμμετοχής σε
δραστηριότητες, η ατομική και συλλογική αποτελεσματικότητα, αλλά και ζητήματα επιπρόσθετης
ευθύνης και ανησυχίας.
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Η σχολική αυλή δεν περιλαμβάνεται στους χώρους όπου σχεδιάζεται, οργανώνεται και
εφαρμόζεται η εκπαιδευτική πρακτική, αυτό, μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μορφή υποτίμησης της
παιδαγωγικής αξίας του χώρου και κατά συνέπεια να δικαιολογεί την υποχρησιμοποίηση του.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος προτείνουν μια διαμόρφωση του χώρου με
βάση το φυσικό (φυτικό) περιβάλλον, το ελεύθερο παιχνίδι και μέρος εκπαιδευτικών αναγκών
μαθητών (ύπαρξη υπαίθριου θεάτρου και σχολικού κήπου).

Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική δυνατότητα του χώρου της σχολικής αυλής, αποτελεί μέρος των
παιδαγωγικών συζητήσεων που ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια.
Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η οργάνωση και η λειτουργία του χώρου αυτού ως τμήματος
του ευρύτερου υλικού χώρου, παρέχουν πληροφορίες που αποτελούν κωδικοποιημένα ερεθίσματα
μάθησης, για τα διάφορα πολιτισμικά δεδομένα (τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά
εκπαιδευτικά κλπ.) μιας κοινωνίας στην πορεία του χρόνου (Γερμανός, 2001: 25-26).
Ταυτόχρονα ως χώρος συνάντησης κυρίως μαθητών και εκπαιδευτικών, μετατρέπεται σε ένα
εν δυνάμει πλαίσιο αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας έκφρασης και (δομημένων και ελεύθερων)
δραστηριοτήτων, κατά συνέπεια σε ένα χώρο που επενδύεται και από ψυχολογικές και κοινωνικές
παραμέτρους.
Ακούγεται ίσως περίεργο, αλλά οι σχολικές αυλές θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα,
δυναμικά, ενεργητικά και χρηστικά εποπτικά μέσα του τυπικού, μη τυπικού και άτυπου
προγράμματος σπουδών, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ένα πλαίσιο δοκιμαστικών εφαρμογών,
νέων επιστημονικών τεχνικών και διδακτικών μεθόδων.
Η σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, φαίνεται μάλλον διστακτική στο
να επανεκτιμήσει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του χώρου αυτού, πέρα από τη φιλοξενία αθλητικών
δραστηριοτήτων. Μια τέτοια αντιμετώπιση θα μπορούσε να οφείλεται σε οικονομικούς περιορισμούς,
σε δυσκολίες επαναπροσδιορισμού και ενσωμάτωσης του αύλειου χώρου με το πρόγραμμα σπουδών,
στην εκτίμηση για την αξία της υπαίθριας εκπαίδευσης, ίσως και ζητήματα γενικότερης αδιαφορίας ή
και σε έλλειψη ερευνών.
Στο επίπεδο αυτό τοποθετείται και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, η βιβλιογραφική
έρευνα της οποίας αφορά στη μελέτη και αξιοποίηση του χώρου της σχολικής αυλής ως
παιδαγωγικού εργαλείου και στη δυνατότητά του να ενσωματωθεί σε μια προοπτική αγωγής και
επικεντρώνεται σε τρία σημεία:


στην παιδαγωγική ταυτότητα του,



στη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο αγωγής και μάθησης
(συμπεριλαμβανομένης και της μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία) και
προς αυτήν την κατεύθυνση,
336



στις άτυπες μορφές αναδιαμόρφωσης μπορεί να λάβει.

Βασικός σκοπός της έρευνας, είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων δημοτικών σχολείων της πόλης της
Ρόδου, σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με την οργάνωση, διαμόρφωση και τη
δυνατότητα

της

σχολικής

αυλής

να

λειτουργήσει

ως

χώρος

αγωγής

και

μάθησης

συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής μάθησης.
Προσέγγιση της έννοιας της σχολικής αυλής
Ο χώρος της σχολικής αυλής μπορεί να περιγραφεί από την άποψη πολλών πολυδιάστατων
και πολυσύνθετων, φυσικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτων.
Ένας τρόπος άμεσης περιγραφής (Kaplan, 1995a), μπορεί να αποτελέσει η κατηγοριοποίηση των
περιβαλλοντικών συνθηκών, η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή, ταξινόμηση και κωδικοποίηση όλων
των ειδικών χαρακτηριστικών του χώρου αυτού και τον τρόπο που τον βιώνουν οι χρήστες του
(Συγκολίτου, 1999). Όπως για παράδειγμα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και οι πληροφορίες που
παραπέμπουν στα διάφορα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά, παιδαγωγικά, ηθικά δεδομένα
και τις ανθρώπινες αξίες, μιας κοινωνίας, στο χρόνο που παράχθηκε το έργο. Μπορεί όμως να περικλείει
και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. το πόσο «οικείος» ή «ψυχρός» είναι αυτός ο χώρος και άρα να
συμβάλλει στον προσδιορισμό της σχέσης του με τους χρήστες του.
Η έμμεση κατηγοριοποίηση ή Μεθοδολογία Ταύτισης Κατηγοριών (Kaplan, 1995a),
αποτελεί έναν άλλο τρόπο περιγραφής, ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι
αντιλαμβάνονται και βιώνουν το χώρο της σχολικής αυλής και συνεπώς, η περιβαλλοντική τους αντίληψη
εκφράζεται μέσα από την περιβαλλοντική τους προτίμηση.
Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και παράλληλα η είσοδος κοινοτικών ομάδων και
οργανώσεων στη σχολική αυλή, μορφοποιούν ενδεχομένως τη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών με το
ευρύτερο περιβάλλον (Smith, 2007), προσφέρουν ερεθίσματα άτυπης και μη τυπικής μάθησης,
διευρύνοντας την αξία του χώρου αυτού ως πλαισίου αγωγής. Έτσι, οι χώροι αυτοί, εμφανίζονται ως
σημεία τομής, που ενσωματώνουν το τοπικό κοινωνικό, φυσικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον
και το ευρύτερο περιβάλλον, δημιουργώντας μια νέα προσέγγιση της έννοιας του υπαίθριου σχολικού
χώρου, όντας ενεργό τμήμα του ευρύτερου υλικού και κοινωνικού πλαισίου μέσα στον οποίον είναι
ενταγμένος (Gustafson, 2001).
Σε

μια

ταυτόχρονη

προσέγγιση

και

συνδυασμένη

καταγραφή

των

παραπάνω

κατηγοριοποιήσεων, θα λέγαμε ότι η έννοια του χώρου της σχολικής αυλής είναι πολυδιάστατη και
πολυσύνθετη. Η σχολική αυλή αποτελεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα πλέγμα
σχέσεων, που είναι αποτέλεσμα προσωπικών και διαπροσωπικών διεργασιών των ανθρώπων που
χρησιμοποιούν ή δραστηριοποιούνται στο δεδομένο χώρο, και του προσδίδουν επιπρόσθετα
λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά.
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Πέρα όμως από μια αυστηρά επιστημονική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη
σχολική αυλή ως ένα χώρο που πρέπει να προσφέρει άνεση, οικειότητα, προστασία και ελευθερία.
Ένα χώρο που να περιβάλλει άμεσα το παιδί, ως κομμάτι της προσωπικότητας του, ένα χώρο που
πλαταίνει ή στενεύει ανάλογα με τα άτομα ή την κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε. Ένα χώρο
που να στηρίζει και να ενισχύει τόσο το προικισμένο με ικανότητες άτομο, όσο και το συνεσταλμένο,
ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, με ευχέρεια σε ένα χώρο ο οποίος να προσαρμόζεται στη
θέληση των επιλογών τους.
Ένα χώρο ο οποίος να μη κατασκευάζεται μία φορά και για πάντα, αλλά να αποτελεί μία
«ζώσα» ψυχολογική πραγματικότητα που αναλαμβάνει νέους ρόλους σε ένα κόσμο που συνεχώς
αλλάζει. Ένα χώρο γέφυρα με την ευρύτερη κοινότητα μέσα στην οποία είναι ενταγμένος, η
ταυτότητα του οποίου να ενισχύει τη σχέση του με το παιδί ως μια σχέση ήθους και πολιτισμού.
Υπό την οπτική αυτή η προσέγγιση της έννοιας της σχολικής αυλής, θα πρέπει ίσως να
συνδέεται και με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της, μέσα στη σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα.
Σχολική αυλή, μια υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας
Μάθηση κατά την Sfard είναι η διαδικασία εκείνη, η οποία «οδηγεί άτομα και ομάδες να
γίνουν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου» (1998: 6). Ένας τέτοιος ορισμός αποκαλύπτει
εναλλακτικούς στόχους και μορφές μάθησης και υπονοεί τη συμμετοχή σε διεργασίες οι οποίες
ενεργοποιούν το μυαλό, τις αισθήσεις, το σώμα και την καρδιά (Moore και Wong, 1997).
Σε ένα πρώτο επίπεδο ο χώρος της σχολικής αυλής, προσφέρει αφενός πληροφορίες για τα
κοινωνικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά και οικονομικά δεδομένα της κοινότητας μέσα στην οποία
είναι ενταγμένος, αφετέρου, αποτελεί ένα πεδίο ανάπτυξης επικοινωνίας, έκφρασης και
δραστηριοτήτων για τους μαθητές.
Ταυτόχρονα, καθώς ο χώρος της σχολικής αυλής χρησιμοποιείται και βιώνεται καθημερινά
κυρίως από μαθητές, αποτελεί το κέντρο της εμπειρίας τους, αφού διδάσκει για το πώς ο κόσμος
λειτουργεί, αλλά και το πώς οι ζωές τους προσαρμόζονται στο χώρο αυτό (Geertz, 1996).
Μέσα από τους αισθητηριακούς μηχανισμούς τα παιδιά αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν
ερεθίσματα από το φυσικό και κοινωνικό τους περίγυρο, τα οποία επεξεργάζονται και βαθμιαία είναι
πιθανόν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών.
Το «διάλειμμα» είναι καθοριστικό τόσο για την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο όσο
και στην κοινωνική, ακαδημαϊκή, συναισθηματική και σωματική τους ανάπτυξη και επίδοση
(Pellegrini και Blatchford, 2002: 62), αφού στη διάρκεια του, δημιουργούν και συντηρούν φιλίες και
κοινωνικά δίκτυα, αναπτύσσουν στρατηγικές εμπλοκής και αποφυγής συγκρούσεων και έχουν την
ευκαιρία «να βρίσκουν την ελευθερία και για μια κοινωνικά ανεξάρτητη ζωή έξω από τη σχολική
αίθουσα, όπου οι κανόνες συμπεριφοράς και οι δραστηριότητες τους προέρχονται περισσότερο από
δική τους πρωτοβουλία» (Blatchford, 1999: 131-155).
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Έτσι και σε ένα δεύτερο επίπεδο ο χώρος της σχολικής αυλής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για
τη διαδικασία ανάπτυξής του παιδιού, αφού διευκολύνει την επαφή μαζί του, στοιχεία που
συμβάλλουν στη συναισθηματική, γνωστική, κοινωνική και οικολογική του ωρίμανση. Με βάση τα
παραπάνω ο χώρος της σχολικής αυλής είναι ένας εν δυνάμει παιδαγωγικός χώρος, αφού μπορεί να
περιλαμβάνει (Gruenewald, 2003):


την αντιληπτική διάσταση,



την κοινωνιολογική διάσταση,



την ιδεολογική και πολιτική διάσταση,



την οικολογική διάσταση,



την ηθική διάσταση,



την παιδαγωγική διάσταση.
Στα πλαίσια της καθημερινής ζωής και επαφής το παιδί (που χρησιμοποιεί και βιώνει το

χώρο) τόσο με τους συμμαθητές και φίλους του, όσο και με το χώρο της σχολικής αυλής, δημιουργεί
τη δική του πραγματικότητα μέσα στο «δικό του χώρο», κυρίως μέσω δραστηριοτήτων παιχνιδιού. Η
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών είναι πιθανόν να διευκολύνεται τόσο από την υπάρχουσα
κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα (μαθητών,

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού

συστήματος), όσο και από το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του χώρου της αυλής.
Υπό αυτήν την οπτική, τα άτομα που χρησιμοποιούν και βιώνουν το χώρο της σχολικής
αυλής, επιδρούν πάνω του, τον τροποποιούν και αναπτύσσουν μια δική τους σχέση μ’ αυτόν. Βασικό
όργανο αυτής της διαδικασίας είναι η νοητική αναπαράσταση.
Υπάρχει

ένα

πλήθος

διαφορετικών

(αλληλεπικαλυπτόμενων)

εννοιών,

οι

οποίες

χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική ψυχολογία για να καθορίσουν τη λειτουργία των νοητικών
αναπαραστάσεων (Manzo, 2003), οι κυριότερες των οποίων είναι:


η ταυτότητα του χώρου (Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983),



η σύνδεση με το χώρο (Altman & Low, 1992),



η αίσθηση της κοινότητας (Hay, 1998),



η εξάρτηση του χώρου (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004),



η αίσθηση του χώρου (Hay, 1998) κ.λπ.

Ο υπαίθριος σχολικός χώρος κάθε σχολείου αποτελεί πιθανό εκπαιδευτικό και μαθησιακό
πλαίσιο, όπου οι έννοιες που διδάσκονται μέσα στη σχολική αίθουσα, μπορούν να κατακτηθούν από
τους μαθητές, με εμπειρικό και βιωματικό τρόπο.
Μέσα από μια ολιστική προοπτική, η ενότητα της μάθησης, δεν επιτρέπει ίσως να γίνεται
λόγος για τα διάφορα είδη της. Όμως τόσο στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κόσμο, καθώς και
στην καθημερινή ζωή, οι κατηγορίες της μάθησης είναι εμφανείς. Μάλιστα στη παγκόσμια
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βιβλιογραφία, η μάθηση που εμφανίζεται σε υπαίθρια πλαίσια κατά συνέπεια και στο πλαίσιο της
σχολικής αυλής διακρίνεται σε:


εμπειρική μάθηση,



ευκαιριακή μάθηση,



κοστρουκτιβιστική μάθηση,



μεταδιδόμενη,



αυθεντική μάθηση και



ολιστική μάθηση.

Υπό την έννοια αυτή, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η λειτουργία του χώρου της σχολικής
αυλής με τρόπο όχι τυχαίο, μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του
χώρου αυτού κυρίως στους τομείς της:


κοινωνικής μάθησης,



ακαδημαϊκής μάθησης,



γνωστικής μάθησης,



συναισθηματικής μάθησης.

Η μάθηση σ’ αυτήν την περίπτωση επιτελείται μέσω της δράσης (learning by doing) και
αποτελεί μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών
και διδακτικών προσεγγίσεων. Στην πράξη οι μαθητές για να κατακτήσουν τη γνώση δεν κάθονται
ήσυχα στο θρανίο τους και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας ή λύνουν προβλήματα σε μια σελίδα,
αλλά ερευνούν, ανακαλύπτουν και οικοδομούν τη γνώση και ύστερα ανατρέχουν στη θεωρία,
συνδέοντας έτσι τη σχολική αίθουσα με την καθημερινή ζωή τους και τη φυσική και κοινωνική
πραγματικότητα (Μιχαηλίδης, 2003), σε επιστημονικά πεδία όπως:


των μαθηματικών,



των φυσικών επιστημών,



των κοινωνικών και πολιτικών σπουδών,



της ιστορίας,



του γλωσσικού μαθήματος,



της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,



της τεχνολογικής εκπαίδευσης,



των εικαστικών τεχνών.

Δε θα πρέπει βεβαίως να παραβλέπεται ένα ευρύ φάσμα εμποδίων που σχετίζεται με την
εκπαιδευτική πρακτική στη σχολική αυλή και περιλαμβάνει (Dillon, et al 2005):


το φόβο και την ανησυχία για την υγεία και την ασφάλεια,
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την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών, ικανών να μπορούν να διδάξουν
υπαίθρια,



τη δομή την οργάνωση και τη λειτουργία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, τα
οποία περιορίζουν τις ευκαιρίες υπαίθριας εκπαίδευσης και μάθησης,



τις ελλείψεις που αφορούν το χρόνο, τους πόρους και την υποστήριξη τέτοιων πρακτικών
και



την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική και φιλοσοφία.

Φυσικά, «εσωτερική» και υπαίθρια τάξη μπορούν και πρέπει, να συνεργαστούν ώστε να
αλληλοσυμπληρώνει η μια την άλλη. Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζουμε ότι, ο χώρος της
σχολικής αυλής αποτελεί μια υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας, η οποία επιδιώκει και ενθαρρύνει την
αλλαγή του τρόπου μάθησης, τη βελτίωση της γνώσης και των ενδιαφερόντων των μαθητών και
εκπαιδευτικών.
Παρέχει ευκαιρίες ανάλυσης των μηνυμάτων και των συνθημάτων του εξωτερικού κόσμου,
αλλά και ενθάρρυνσης και εφαρμογής πρακτικών και δημιουργικών λύσεων, που εμπλουτίζουν την
έννοια της ψυχαγωγίας (Kellert, 2002).
Με βάση τα παραπάνω, η σχολική αυλή μπορεί να αποτελέσει ένα σύνθετο (γνωστικό,
κοινωνικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό) πλαίσιο έρευνας, που να μελετά και να αξιολογεί τις
ανθρώπινες (πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές) σχέσεις που αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσω
ποικίλων μηχανισμών. Ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που διευκολύνει την ανάπτυξη ευκαιριών και τη
μελέτη εννοιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής μάθησης και κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετοχής
και της δράσης σε ατομικό η συλλογικό επίπεδο.
Τα παραπάνω φαίνεται ότι καθιστούν σαφή την πολυπλοκότητα της πρόκλησης που
αντιμετωπίζουν οι φορείς χάραξης μια τέτοιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, που επιδιώκει να
αυξήσει και να βελτιώσει την πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση έξω από τη σχολική αίθουσα,
απόλυτα εναρμονισμένης και σε σύνδεση με τη μαθησιακή διαδικασία που επιτελείται μέσα σ’ αυτήν.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στη σχολική αυλή, όπως
π.χ. σε ζητήματα που αφορούν το είδος, την έκταση και την αποτελεσματικότητα των υπαίθριων
προγραμμάτων. Επίσης μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα που αφορά τη φύση της
μάθησης στα πλαίσια της υπαίθριας εκπαίδευσης, τη σχέση μεταξύ της μάθησης που επιτελείται στη
σχολική αίθουσα και της υπαίθριας μάθησης (Rickinson et al., 2004) και των ιστορικών και
πολιτικών πτυχών της υπαίθριας εκπαιδευτικής πολιτικής και των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής υψηλής ποιότητας σχολικής αυλής
Σύμφωνα με τους Kamp et all (2003), η ποιότητα του υλικού και φυσικού περιβάλλοντος, η
ποιότητα της ζωής και οι κοινωνικές δομές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μέσα από μια
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περιβαλλοντική οπτική, περιβαλλοντικά ποιοτικός χώρος, είναι ο χώρος ο οποίος προσδιορίζει τις
ανάγκες των χρηστών του και περιλαμβάνει τρεις βασικές συνιστώσες (Marcus και Wischemann,
1990: 143-170; Abu-Ghazzeh, 1999) αυτές της:


φυσικής /οικολογικής ποιότητας,



συμπεριφορικής / λειτουργικής ποιότητας, και



αισθητικής και οπτικής ποιότητας.

Κατά συνέπεια, η πρακτικότητα και η ικανότητα του χώρου της σχολικής αυλής, να
ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, βιολογικές, φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες
και τις συμπεριφορές των χρηστών του καλύπτοντας τις προσδοκίες τους, αποτελεί σημαντικό δείκτη
της χωρικής της ποιότητας.
Στις βασικές του αρχές, ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας υψηλής ποιότητας σχολικής
αυλής θα πρέπει να:


προωθεί τη μάθηση και τη διδασκαλία,



προωθεί την υγεία και την ασφάλεια



υποδεικνύει (θετικές) συμπεριφορές



αναδεικνύει ένα χώρο ανοικτό στην τοπική κοινότητα,



προωθεί την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,



καλύπτει διαφορετικούς τομείς και ανάγκες (ηλικιακές ομάδες, φύλο, εθνικότητα,
σωματικές, πνευματικές και ψυχικές εκπαιδευτικές ανάγκες).
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Η έννοια της αειφόρου σχολικής αυλής
Όσο δύσκολο είναι να ορισθεί η έννοια της αειφορίας, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ορισθεί η
έννοια της αειφόρου σχολικής αυλής. Η «Αειφόρος Σχολική αυλή» είναι ίσως ένα εφικτό όραμα, μια
εφικτή ουτοπία. Η βασική ιδέα της «Αειφόρου Σχολικής αυλής» είναι η ενσωμάτωση της ιδέας και
των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής της, κυρίως στη δυνατότητα της να υποστηρίζει:


την εκπαιδευτική διαδικασία,



τη δημιουργία διασύνδεσης του σχολείου με την ευρύτερη τοπική κοινότητα, και



την ενίσχυση του περιβαλλοντικού της πλαισίου.

Κωδικοποιώντας τα παραπάνω, ο αειφορικός σχεδιασμός του χώρου της σχολικής θα πρέπει
έμμεσα ή άμεσα να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και ενίσχυσης των τοπικών φυσικών,
κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών συστημάτων, στοιχεία που μπορούν να συνδυάζονται, να
συνεξελίσσονται και να αλληλοϋποστηρίζονται (Ecotrust, 2003).
Ο σχεδιασμός με βάση τα «κοινωνικά συστήματα» περιλαμβάνει δύο ομάδες: την
«κοινότητα» και τις «θεμελιώδεις ανάγκες». Η έννοια της «κοινότητας» περιλαμβάνει τη σύνδεση με
τις οργανώσεις, τους οργανισμούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ευρύτερης κοινότητας, ενώ οι
θεμελιώδεις ανάγκες αναφέρονται στις ευκαιρίες πρόσβασης που θα προσφέρει η σχολική αυλή, στην
εκπαίδευση και στο παιχνίδι, σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, υγείας, ασφάλειας και
δικαιωμάτων.
Ένας σχεδιασμός με βάση τα οικοσυστήματα μπορεί να περιλαμβάνει χώρους με χερσαία και
υδάτινα οικοσυστήματα, (δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις και υγροτόπους) με έμφαση στην έννοια
της εξάντλησης των φυσικών πόρων, η της μείωσης της βιοποικιλότητας. Ενώ ο σχεδιασμός με βάση
την οικολογία (Van der Ryn & Cowan, 1996: 54), μπορεί να περιλαμβάνει χώρους άγριας χλωρίδας
και πανίδας, αλλά και αειφόρων αγροτικών καλλιεργειών, μέσα από τη δημιουργία π.χ. σχολικού
βιότοπου (όπως σχολικού κήπου).
Ο σχεδιασμός με βάση την αρχή των οικονομικών συστημάτων, θα πρέπει να αναδεικνύει
ζητήματα που σχετίζονται με την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανθρώπινης
δραστηριότητας στο χώρο, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακύκλωσης οργανικών
και ανόργανων υλικών.
Τέλος ο σχεδιασμός με βάση τα πολιτισμικά συστήματα μπορεί να περιλαμβάνει την
ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής οικονομίας, των
εργαλείων πολιτισμικής έκφρασης, της αποδοχής της ετερότητας και της δημιουργίας και ανταλλαγής
πολιτισμικών προϊόντων.
Αν δεχθούμε ότι κάθε τόπος είναι διαφορετικός από έναν άλλο, τότε στον αειφορικό
σχεδιασμό του χώρου της σχολικής αυλής, δεν έχει θέση ένα τυποποιημένο σχέδιο.
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Υπό την οπτική αυτή ο αειφορικός σχεδιασμός της σχολικής αυλής διευρύνεται,
διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες τοπικές φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτιστικές συνθήκες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά και στα
οράματα του ευρύτερου τοπικού χωρικού πλαισίου, μέσα στο οποίο ο χώρος αυτός είναι ενταγμένος,
όντας ένα πλαίσιο ανάδειξης αισθητικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και
ηθικών αξιών.
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Σχήμα 1. Οι διαστάσεις σχεδιασμού της αειφόρου σχολικής αυλής.

Η προβληματική, η πρωτοτυπία η αναγκαιότητα και το δείγμα της έρευνας
Η χρήση των σχολικών αυλών προωθείται σε πολλές χώρες κατά ένα μεγάλο μέρος από μη
κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες παράλληλα χρηματοδοτούν την εφαρμογή προγραμμάτων στη
σχολική αυλή (Ecoschools, 2001: 85-92).
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ως ένα βαθμό
πεπεισμένοι για την παιδαγωγική αξία του χώρου της σχολικής αυλής, αφού επιμορφώνονται μέσα
από προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (School Councils UK, 2003: 6873).
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασμών, των
διδακτικών επιλογών και των πρακτικών που μερικές φορές καθορίζουν και τη διδακτική και
παιδαγωγική αποτελεσματικότητα τους (Taylor & Caldarelli, 2004; Pajares, 1992: 26).
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων δημοτικών σχολείων της πόλης της
Ρόδου, σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με τη δυνατότητα της σχολικής αυλής να
λειτουργήσει ως χώρος αγωγής και μάθησης και τις άτυπες μορφές αναδιαμόρφωσης που μπορεί να
λάβει προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν είχαν λάβει μέρος σε κάποιο
επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σχετικά με την υπαίθρια
εκπαίδευση ή την παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου της σχολικής αυλής.
Η ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληπτική έρευνα και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των
δημοτικών σχολείων της πόλης της Ρόδου.
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε εμπειρικό δείγμα (Βάμβουκας, 2002:165). Συνεπώς
δεν εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και άρα τα αποτελέσματα της έρευνας θα
αναφέρονται μόνο στους εκπαιδευτικούς του δείγματος.
Στο τελικό ερευνητικό δείγμα έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθεί ίσος αριθμός γυναικών και
ανδρών (είκοσι άνδρες και είκοσι μία γυναίκες ποσοστό 17,08% του πληθυσμού αναφοράς και με
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από ένα έως τριάντα έτη), εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα
δημοτικά σχολεία της πόλης της Ρόδου.
Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος δέκα επτά εκπαιδευτικοί ποσοστό 41,46%, κατείχαν
βασικό πτυχίο σπουδών, ενώ είκοσι τέσσερις εκπαιδευτικοί ποσοστό 58,54% είχαν πραγματοποιήσει
μεταπτυχιακές σπουδές, εκ των οποίων ποσοστό 21,95% κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Υπάρχουν μελέτες (π.χ. Rickinson 2001 σελ. 290), που υποστηρίζουν ότι, οι αντιλήψεις
επηρεάζονται από παράγοντες όπως το φύλο, η κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση, οι
σπουδές (βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές) ή η συνολική εκπαιδευτικής υπηρεσία, παράγοντες
που αποτελούν και τις μεταβλητές της παρούσας έρευνας.
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Μετά την ολοκλήρωση και τη συγκέντρωση των ημι-δομημένων συνεντεύξεων ακολούθησε
η τεχνητή ανάλυση περιεχομένου (Βάμβουκας, 2002: 269) του ερωτηματολογίου και η κωδικοποίηση
των απαντήσεων (Cohen & Manion, 1994) σε κατηγορίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
επιστημονικότητα της μεθόδου, αλλά και η αρχή της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας, της
καταλληλότητας και του αμοιβαίου αποκλεισμού (Βάμβουκας, 2002: 274).
Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής, περιγράφονται μονομεταβλητοί και διμεταβλητοί
πίνακες κατανομής συχνοτήτων για την περίπτωση των ονοματικών μεταβλητών, ενώ σε επίπεδο
επαγωγικής στατιστικής, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα σε δυο ονοματικές
μεταβλητές, εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2.
Συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τη λειτουργία του χώρου της σχολικής αυλής
Η σχολική αυλή φαίνεται ότι αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος δεν είναι στη σκέψη, την πρόθεση
ή την επιλογή των εκπαιδευτικών του δείγματος, ως χώρου στον οποίο μπορούν να περάσουν τον
ελεύθερο χρόνο τους (ή μέρος του χρόνου τους για ξεκούραση ή χαλάρωση) στη διάρκεια της
σχολικής μέρας, ενώ όταν αυτό συμβαίνει, τον συνδέουν κυρίως με τις υπηρεσιακές τους
υποχρεώσεις (ημερήσια εποπτεία).
Οι τριάντα τρεις από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (f 33/41) που δήλωσαν ότι βγαίνουν
στη σχολική αυλή, κλήθηκαν στην συνέχεια να προσδιορίσουν το λόγο. Τριάντα εκπαιδευτικοί
ποσοστό 90,9%, απάντησαν ότι βγαίνουν στη σχολική αυλή μόνο όταν εκτελούν χρέη ημερήσιας
επόπτευσης.
Μια απάντηση που αντιπροσώπευε εκπαιδευτικό που κατείχε τη θέση του διευθυντή σχολικής
μονάδας, απάντησε ότι «….βγαίνω στη σχολική αυλή για να ελέγξω θέματα ασφαλείας του χώρου»,
ενώ μία ακόμη απάντηση αντιπροσώπευε εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος δήλωσε ότι βγαίνει
στον ελεύθερο χρόνο του στη σχολική αυλή «…για να προσέχω τα παιδιά της τάξης μου, που είναι
παιδιά με ειδικές ανάγκες».
Τρεις απαντήσεις ποσοστό 9,1%, αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτικούς του δείγματος οι οποίοι
δήλωσαν ότι βγαίνουν στο χώρο της σχολικής αυλής, επειδή δεν τους αρέσουν οι κλειστοί ή
εσωτερικοί χώροι, «…νιώθω καλύτερα όταν είμαι έξω από την τάξη, …δεν μου αρέσουν οι κλειστοί
χώροι».
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Πίνακας 1

Μεταβλητές

«Για ποιο λόγο βγαίνεις στη σχολική
αυλή;»
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται μόνο σε σχέση με τη μεταβλητή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μ.Π.Σ.Π.Ε.). Από την εξέταση
των στοιχείων του παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος σε ποσοστό
75,6%, βγαίνουν στη σχολική αυλή για να εκτελέσουν καθήκοντα ημερήσιας επόπτευσης.
Σημειώνεται σημαντική διαφορά στις συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του
δείγματος, σε σχέση με τους κατόχους ή μη μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, διαφορά η οποία στατιστικά είναι σημαντική (p = .021) Πίνακας 1.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος (νοητική αναπαράσταση) συνδέουν τη σχολική αυλή με ένα
χώρο, ο οποίος αποτελεί πηγή άγχους και κούρασης, που ορισμένες φορές τους στερεί ακόμη και την
ικανοποίηση βιολογικών και κοινωνικών αναγκών.
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Συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τη παιδαγωγική αξία του χώρου της σχολικής αυλής
Όλα τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της παρούσας έρευνας
έχουν σχολικές αυλές, μεγάλες ή μικρές, όμορφες ή άσχημες, ενεργά χρησιμοποιούμενες είτε
εγκαταλειμμένες.
Από την κατανομή των συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος,
συνάγεται ότι, ποσοστό 97,6% των εκπαιδευτικών του δείγματος χρησιμοποιεί συνήθως στην
εκπαιδευτική του πρακτική εσωτερικούς και κλειστούς χώρους. Ποσοστό 2,4% απάντησε ότι στη
διδασκαλία του χρησιμοποιεί και υπαίθριους χώρους (λιμάνι, πάρκο, δάσος), ενώ δεν καταγράφηκε
κάποια αναφορά για το χώρο της σχολικής αυλής.
Παρατηρείται ότι, ενώ σημειώνεται μεγάλη διαφορά στις συχνότητες των απαντήσεών των
εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με τους κατόχους ή μη μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαφορά η οποία στατιστικά δεν είναι σημαντική (p = .056).
Ψηλά στην αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών του δείγματος
(63,4%), ο σκοπός ύπαρξης του χώρου της σχολικής αυλής, συνδέεται αποκλειστικά με λόγους
ξεκούρασης, εκτόνωσης των μαθητών, εξαιτίας της πίεσης που δημιουργεί το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών. Ποσοστό 17,1%, φαίνεται ότι αναγνωρίζει την παιδαγωγική αξία του χώρου της σχολικής
αυλής.
Ποσοστό 7,3% των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι ο χώρος της σχολικής αυλής,
πρέπει να λειτουργεί ως χώρος εκτόνωσης, λόγω της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας
(περιορισμένος ελεύθερος απογευματινός χρόνος, φόβος για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές κλπ).

Πίνακας 2

Σκοποί ύπαρξης του χώρου της σχολικής αυλής
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Παρατηρείται ότι, η απόκτηση από τους εκπαιδευτικούς επιπρόσθετων τίτλων σπουδών,
οδηγεί στην αναγνώριση της παιδαγωγικής αξίας του χώρου, ενώ αντιθέτως περιορίζεται η αντίληψη
ότι ο σκοπός ύπαρξης του χώρου είναι η εκτόνωση από την πίεση του αναλυτικού προγράμματος
σπουδών. Η διαφορά που σημειώνεται στις συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του
δείγματος, σε σχέση με τις βασικές, επιπρόσθετες πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, είναι
μεγάλη και στατιστικά είναι σημαντική (p = .001) (Πίνακας 2).
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος (80,5%) αναγνωρίζει το
παιχνίδι ως μια πολύτιμη και ευχάριστη δραστηριότητα των παιδιών στη σχολική αυλή. Το ποσοστό
αυτό του δείγματος περιγράφει ως κατάλληλα για τη σχολική αυλή, τα παιχνίδια ανάπτυξης φυσικών
και μηχανικών δεξιοτήτων με ιδιαίτερη αναφορά στις αθλοπαιδιές (Malone, 2001). Κοινωνικά,
γνωστικά, συναισθηματικά, συμβολικά ή περιβαλλοντικού τύπου παιχνίδια φαίνεται ότι αγνοούνται,
ή παραλείπονται.
Τέλος η εντύπωση που φαίνεται να αποκομίζει κανείς, είναι ότι τα παιχνίδια που
αναφέρονται, τοποθετούνται χρονικά στη διάρκεια του διαλείμματος, κάτι που ενδεχομένως
ερμηνεύεται ότι οι έννοιες σχολική αυλή και «διάλειμμα» είναι ταυτόσημες στις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στον αύλειο χώρο,
επικεντρώνονται σε δραστηριότητες παρατήρησης, που σχετίζονται κυρίως με το μάθημα της
Μελέτης Περιβάλλοντος, μία απάντηση αφορούσε στη γεωμετρία, μία στη θεατρική αγωγή
(δραματοποίηση),

ενώ

μία

ακόμα

απάντηση

αφορούσε

μάλλον

ασαφή

δραστηριότητα

«περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» (παρατήρηση ρυπασμένου νερού).
Οι δραστηριότητες αυτές φαίνεται να μην είναι προσχεδιασμένες, να μην ακολουθούν
συγκεκριμένη στρατηγική, ούτε να εντάσσονται σε μια συστηματική εκπαιδευτική προσέγγιση.
Αναφορικά με τα κίνητρα που οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς του δείγματος να υλοποιήσουν
δραστηριότητες στο χώρο της σχολικής αυλής, φαίνεται ότι ποσοστό
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19,5% του δείγματος, υλοποιούν δραστηριότητες στη σχολική αυλή καθ’ υπόδειξη του
εγχειριδίου του εκπαιδευτικού, 24,4% η αντίληψη ότι ανάλογες δραστηριότητες αποτελούν
παιδοκεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες εκθέτουν τους μαθητές σε αυθεντικές εμπειρίες,
ενώ 8,7% επειδή η πρακτική αυτή ήταν απόλαυση για τους μαθητές.
Συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της σχολικής αυλής με το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Στον επόμενο άξονα της ημι-δομημένης συνέντευξης διερευνώνται οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δυνατότητα της σχολικής αυλής να στηρίξει στα πλαίσια της υπαίθριας
εκπαίδευσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Πώς καταλαβαίνεις τον όρο υπαίθρια εκπαίδευση;
f

%

29

70,8

2. Μοντέρνα εκπαίδευση

11

26,8

9. Απόρριψη

1

2,4

Σύνολα

41

100,0

Πίνακας 3
1.

Πρακτική

σχολικής

αίθουσας

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, είκοσι εννέα εκπαιδευτικοί του δείγματος ποσοστό 70,8%,
θεωρούν την υπαίθρια εκπαίδευση ως μια διαδικασία, στην οποία η εκπαιδευτική πρακτική της
σχολικής αίθουσας μεταφέρεται αυτούσια και υλοποιείται σε υπαίθριο χώρο. «…παίρνουμε τα βιβλία
μας, βγάζουμε τα παιδιά έξω βρίσκουμε ένα χώρο σκιερό στον οποίον να μην επηρεάζονται τα παιδιά
από άλλους, να καθίσουν σε μαξιλαράκια ή καρεκλάκια και εκεί να κάνεις το μάθημά σου α5, …να
κάτσουν κάτω να γράψουν την ορθογραφία τους, να διαβάσουν γ111».
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται και οι απαντήσεις που καταγράφηκαν και που περιείχαν
κάποια ασάφεια, χωρίς οι εκπαιδευτικοί του δείγματος να μπορούν να διευκρινίσουν περεταίρω την
απάντηση τους. «…δεν το έχω ξανακούσει, νομίζω να γίνει το μάθημα έξω γ6, …ότι γίνεται σε
ανοικτό χώρο γ2, …να πάρω τα παιδιά έξω από την αίθουσα να τα οδηγήσω έξω από το σχολείο όχι
στην σχολική αυλή και να κάνω εκεί ένα στυλ μαθήματος…α3».

1

Η ένδειξη γ11 υποδεικνύει τη θέση της πρότασης που καταγράφηκε μέσα στο κείμενο της συνέντευξης όπως
αυτό αποδελτιώθηκε. Πιο συγκεκριμένα γ11 σημαίνει ότι, η παραπάνω πρόταση διατυπώθηκε από εκπαιδευτικό
γυναίκα (γ = γυναίκα) από το 11ο δημοτικό σχολείο της πόλης της Ρόδου.
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Έντεκα εκπαιδευτικοί του δείγματος ποσοστό 26,8% προσέγγισαν σε μεγάλο βαθμό την
ουσία του όρου «υπαίθρια εκπαίδευση», απαντώντας ότι πρόκειται για μια μοντέρνα βιωματική
εκπαιδευτική πρακτική (Malone, & Tranter, 2003), «….η διαδικασία να μάθουν τα παιδιά έξω από την
αίθουσα, όχι με στυλό και μολύβι αλλά και με το σώμα τους γ4,... η εκπαίδευση που γίνεται σε ένα χώρο
εκτός σχολικής αίθουσας και που τα παιδιά μαθαίνουν πιο γρήγορα, πιο δημιουργικά πιο ήρεμα, και
δέχονται πολλά ερεθίσματα α12, …για μένα είναι η ζωντανή εκπαίδευση γ11», «…η τάξη είναι το πεδίο
της θεωρητικής κατάρτισης και η αυλή μπορεί να γίνει το πεδίο της πρακτικής άσκησης, άρα όλα τα
μαθήματα θα μπορούσαν να διδαχθούν ή να εφαρμοστούν στην αυλή α10», «… όλα ναι μπορούν να
γίνουν έξω, όχι με την έννοια της αντικατάστασης του βιβλίου και της τάξης, αλλά με τη λογική της
επέκτασης ή της συμπλήρωσης, ή της εμπέδωσης της διδακτέας ύλης με υπαίθριες δραστηριότητες α15».
Πρόκειται για το τμήμα εκείνο των εκπαιδευτικών που πιστεύει ότι, ο υπαίθριος σχολικός
χώρος μπορεί να βοηθήσει να αναδυθούν οι λανθάνουσες δυνατότητες του ατόμου και να
καλλιεργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα και την στοχευμένη διδακτική παρέμβαση. Την
άποψη αυτή υποστηρίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί των οποίων η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία
αυξάνεται, όσο και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τέλος, καταγράφηκαν συνολικά επτά απαντήσεις που αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτικούς του
δείγματος με συνολική σχολική υπηρεσία κάτω των δέκα ετών, οι οποίοι αναφέρουν ότι για πρώτη
φορά ακούνε τον όρο υπαίθρια εκπαίδευση.
Αναφορικά με τα θεματικά πεδία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών τα οποία μπορούν
να διδαχθούν υπαίθρια, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η φυσική αγωγή (100%), η
μελέτη περιβάλλοντος (95,1%), η κοινωνική αγωγή (85,36%), η ιστορία (56,1%), η γεωγραφία
(41,5%), οι φυσικές επιστήμες (43,9%), τα εικαστικά (80,5%) και τα θρησκευτικά (80,5%) μπορούν
να διδαχθούν στη σχολική αυλή, ενώ μικρότερο ποσοστό αναφέρει ότι η σχολική αυλή μπορεί να
στηρίξει πρακτικές που συνδέονται με τα γλωσσικά (22,0%), τα μαθηματικά (22,0%) τις ξένες
γλώσσες και την πληροφορική (4,9%).
Σε κάθε περίπτωση εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε στη συχνότητα των
απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, άμεση ή έμμεση αναφορά για δραστηριότητες
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ή πολιτιστικού περιεχομένου στη σχολική αυλή.

Συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για μορφές
αναδιαμόρφωσης του υπαίθριου σχολικού χώρου
Τα δύο τρίτα περίπου των εκπαιδευτικών του δείγματος (68,3%) δήλωσε ότι δεν είναι
ικανοποιημένο από τη μορφή του αύλειου χώρου της σχολική μονάδας στην οποία υπηρετεί, λόγω
των περιορισμένων γεωμετρικών διαστάσεων και της αισθητικής του χώρου, της έλλειψης
συντήρησης και του ανύπαρκτου (ή σε κακή κατάσταση) εξοπλισμού (Posch, 2000). Η
επικινδυνότητα του χώρου οφείλεται κυρίως στις ατέλειες του σχεδίου και της κατασκευής, στον
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επισφαλή εξοπλισμό, στην έλλειψη της κατάλληλης συντήρησης και του κοινωνικού συνωστισμού
του χώρου, που οδηγεί συχνά στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από μερίδα μαθητών
(Greenberg, 2000).
Ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο σχεδιασμός του χώρου της αυλής θα πρέπει να είναι το
αποτέλεσμα μιας συνεργατικής πρακτικής, δεν συμπεριλαμβάνουν τον εαυτό τους και με
οποιονδήποτε τρόπο, τόσο στην ομάδα σχεδιασμού, όσο και στην ομάδα ευθύνης και συντήρησης του
χώρου.
Αναφορικά με τα κριτήρια αναδιαμόρφωσης του χώρου της σχολικής αυλής, οι απαντήσεις
που καταγράφονται κατατάσσονται με βάση την δυνατότητα κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών (39%)
με τους άνδρες εκπαιδευτικούς και τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να υποστηρίζουν περισσότερο αυτήν την άποψη, με βάση το αισθητικό
κριτήριο (24,4%) με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς πιο κοντά σ’ αυτήν την αντίληψη, με κριτήριο την
(αύξηση των γεωμετρικών διαστάσεων) επάρκεια του χώρου για την ανάπτυξη ελεύθερου παιχνιδιού
και της ασφάλειας των παιδιών (31,7%), ενώ τέλος, ποσοστό 4,9% ανάφερε ότι δεν υπάρχει λόγος
αναδιαμόρφωσης της σχολικής αυλής. Σε καμία από τις παραπάνω μεταβλητές δεν καταγράφηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά.
Συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τη δυνατότητα της σχολικής αυλής να λειτουργήσει ως
χώρος περιβαλλοντική αγωγής και μάθησης
Όπως ήδη συζητήθηκε, ο χώρος της σχολικής αυλής υπό προϋποθέσεις (μορφή, οργάνωση,
εξοπλισμός και στοχευμένες δραστηριότητες), επιδιώκει και ενθαρρύνει την αλλαγή του τρόπου
εκπαίδευσης και μάθησης για το περιβάλλον (με την ευρύτερη έννοια του όρου).
Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (75,6%), δηλώνει ότι είναι ενημερωμένη σε
θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική τους
πρακτική (90,2%). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και σε ποσοστό διπλάσιο από αυτού των ανδρών,
εμπλέκονται σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η διαφορά που καταγράφεται είναι
μεγάλη και στατιστικά σημαντική (p = .041).
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος
σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (44,4%) μια πρακτική, η οποία περιγράφεται ως μια ολιστική
εκπαιδευτική προσέγγιση, που περιλαμβάνει ζητήματα φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού
περιβάλλοντος (p = .028) (Πίνακας 4).
Υπήρξαν δέκα εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είχε
καμία επίδραση στη διδασκαλία τους διευκρινίζοντας ότι, ουδέποτε σχεδίασαν, ανάπτυξαν,
υλοποίησαν ή συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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Πίνακας 4

Μεταβλητές

Τρόπος με τον οποίο η περιβαλλοντική εκπαίδευση
επηρεάζει τη διδακτική πρακτική.

στατιστικής

1

2 Ολιστική

3

4

Ευκαιριακά

προσέγγιση

Όχι

Απόρριψη

55,6%

44,4%

,0%

,0%

100,0%

75,0%

6,3%

6,3%

12,5%

100,0%

Σύνολα

Πτυχίο
Μ.Π.Σ.Π.Ε
Χωρίς
ΜΠΣ
Σύνολα

70,7%

14,6%

4,9%

Έλεγχος

9,8%

σημαντικότητας

χ²

df

p

9,065

3

.028

100,0%

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (87,8%) πιστεύει ότι η σχολική αυλή μπορεί
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών
πρακτικών που στοχεύουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς
εκπαιδευτικούς, δεν σχεδίασαν ή υλοποίησαν ούτε μπόρεσαν να περιγράψουν, εκπαιδευτική
δραστηριότητα η οποία να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη περιβαλλοντική εκπαίδευση, ή να είναι
προσανατολισμένες σε κάποια περιβαλλοντική διάσταση.
Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος (46,3%) και της έλλειψης νερού (31,7%),
αποτελούν τη συνηθέστερη αναφορά και ταυτόχρονα τα παραπάνω περιβαλλοντικά προβλήματα, θα
αποτελούσαν την πρώτη επιλογή ως αντικείμενα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του δείγματος
(ποσοστό 22%, δεν κατάφερε να ονομάσει κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα).
Από την εξέταση των στοιχείων συνάγεται ότι, πέντε εκπαιδευτικοί του δείγματος (12,19%)
αναφέρουν ότι η σχολική αυλή συμβάλλει στην εκπαιδευτική προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού
προβλήματος, ως χώρου ανάπτυξης παιχνιδιών προσομοίωσης, διδακτικού τύπου δραστηριοτήτων «,
…να μην αφήνουμε τις βρύσες ανοικτές στην αυλή και αν θέλουν να αδειάσουν το μπουκαλάκι τους να
το αδειάσουν στη ρίζα ενός δέντρου α8, …μπορούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια της αυλής γ4,…να
βάλουμε κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσηςα2». Μερικές απαντήσεις δείχνουν ότι η ερώτηση
αυτή μάλλον δημιούργησε αμηχανία, ….να κάνουμε μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα την έλλειψη
νερού, ..να ποτίσουμε τα λουλούδια με το νερό που πίνουμε, να παρακολουθήσουμε εκπομπές στην
τηλεόραση ή βίντεο κλπ. γ8.
Παράλληλα, ανέδειξε και ένα τρόπο αντιμετώπισης που παραπέμπει σε παρωχημένες
εκπαιδευτικές πρακτικές… εγώ το φωνάζω στα παιδιά και τα ρωτώ γιατί το έκαναν (να πετάξουν
σκουπίδια στην αυλή) και έτσι καταλαβαίνουν α9, αλλά και προτάσεις ανέφικτες: …με κάποια
προσομοίωση, να έφτιαχνα στη μια πλευρά της αυλής ένα ποταμάκι με καθαρό νερό, ενώ στην απέναντι
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πλευρά να περνά ένα άλλο ποταμάκι με ρυπασμένο νερό, ως κομμάτι της σύγχρονης συμπεριφοράς του
ανθρώπου α10».
Καταγράφηκαν ακόμα και προτάσεις πρόχειρης αντιμετώπισης και αμφίβολης παιδαγωγικής
αξίας: …είπα στην καθαρίστρια να αδειάσει τα σκουπίδια μιας μέρας από τους κάδους στην αυλή και
στα διαλείμματα τα παιδιά είχαν μπροστά τους σκουπίδια, τρελάθηκαν γ11, ….προτού να βγουν στην
αυλή θα γέμιζα το χώρο με σκουπίδια των παιδιών και θα τους έλεγα καθίστε εδώ να φάτε ή να παίξετε
ή να κάνουμε μάθημα γ12».
Αναφορικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος να
χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη
σχολική αυλή, η μέθοδος project (34,1%) ήταν στην πρώτη θέση, ενώ ποσοστό 24,4% έκανε
αναφορά σε σύγχρονες βιωματικές εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως μελέτη πεδίου, ηθικό δίλημμα,
χάρτης εννοιών, παιχνίδι των ρόλων)
Διαφορές καταγράφονται στη συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος,
σε σχέση με το φύλο (p = .414), τα έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας (p = .949), τις βασικές,
επιπρόσθετες πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (p = .053) και τους κατόχους ή μη,
μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (p = .100), διαφορές οι οποίες
στατιστικά δεν είναι σημαντικές.
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρείται ότι, αφενός υπάρχει μία έλλειψη
προτεραιότητας που δίνεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών,
αφετέρου διαπιστώνεται άγνοια και αβεβαιότητα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να
ενσωματωθεί η σχολική αυλή σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ποσοστό 53,66% δεν
κατάφερε να ονομάσει κάποια παιδαγωγική μέθοδο που θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει προκειμένου
να αναπτύξει δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη σχολική αυλή. Αυτό ίσως αποτελεί
έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα ένταξης και χρήσης του αύλειου χώρου στην (περιβαλλοντική)
εκπαίδευση.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνεται ότι,
εκπαιδευτικοί και χώρος της σχολικής αυλής αποτελούν στοιχεία περίπλοκα συνδεδεμένα, τα οποία
περιορίζουν μάλλον τη δυνατότητά μας να καταλάβουμε επαρκώς μια πολλαπλής μορφής σύνδεση,
που φαίνεται ότι αναπτύσσεται μεταξύ τους.
Ο χώρος της σχολικής αυλής δεν έχει ενταχθεί στο κόσμο των εκπαιδευτικών, ούτε μπορεί να
κατευθύνει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους ως προς αυτόν, αφού αποτελεί πηγή άγχους,
κούρασης, αυξημένης και επιπρόσθετης ευθύνης (υπηρεσιακοί λόγοι, υπηρεσία της ημερήσιας
επόπτευσης και ασφάλειας, κοινωνικού συνωστισμού κλπ.), που ορισμένες φορές τους στερεί την
ικανοποίηση προσωπικών, βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών τους αναγκών
(Fried, 2000).
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Ο περιορισμός της ανάπτυξης ή της διευκόλυνσης μιας αλληλοτροφοτούμενης σχέσης με το
ευρύτερο περιβάλλον της σχολικής αυλής, είναι πιθανόν να ευνοεί την παθητικότητα του ατόμου και
να συμβάλλει στη μείωση της δημιουργικότητας (Ξανθάκου & Καΐλα, 2002), του ενδιαφέροντος, του
σεβασμού, αλλά και της προσπάθειας παρέμβασης ή βελτίωσης του φυσικού και κοινωνικού του
περίγυρου (Twigger-Ross & Uzzell, 1996: 218).
Έτσι ο χώρος της σχολικής αυλής υποχρησιμοποιείται ή υποτιμάται και η άποψη που
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, μειώνει την ελπίδα ανάληψης εκ μέρους τους
μελλοντικών ατομικών ή συλλογικών προσπαθειών που συμβάλλουν στη βελτίωση του φυσικού,
κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού κεφαλαίου και ίσως και στον επαναπροσδιορισμό του
ρόλου του χώρου αυτού.
Για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, η σχολική αίθουσα αποτελεί τον κυρίαρχο
εκπαιδευτικό και μαθησιακό χώρο, μέσα στον οποίο σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται
αποκλειστικά η εκπαιδευτική τους πρακτική (Smith, 2007).
Η σχολική αυλή θεωρείται ως μια προσθήκη, η οποία οριοθετεί το ευρύτερο σχολικό κτίριο
και προσφέρει προστασία και ασφάλεια στους μαθητές. Ο βασικότερος σκοπός ύπαρξης που
αποδίδεται στη σχολική αυλή, είναι αυτός του «διαλείμματος», της διακοπής δηλαδή από τη σχολική
εργασία, αλλά και ότι αποτελεί χώρο ανάπτυξης κυρίως ελεύθερου παιχνιδιού, εκτόνωσης,
ξεκούρασης και φαγητού.
Ταυτόχρονα διαφαίνεται ότι υποτιμάται η κοινωνική αξία του διαλείμματος, (γεγονός που
ίσως απεικονίζει τη χαμηλή παιδαγωγική αξία που προσδίδεται στο χώρο), αφού δεν αναφέρονται
τρόποι με τους οποίους μπορούν τα παιδιά να «γεμίσουν το χρόνο τους» και να διοχετεύσουν την
ενέργειά τους.
Το γεγονός ότι η σχολική αυλή δεν περιλαμβάνεται στους χώρους όπου σχεδιάζεται,
οργανώνεται και εφαρμόζεται η εκπαιδευτική πρακτική, αλλά και η διαπίστωση ότι το παιχνίδι δεν
συνδέεται με τη στοχευμένη μάθηση (που συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών) και την
ανάπτυξη του παιδιού, μπορεί ίσως να ερμηνευθεί ως μια μορφή υποτίμησης της παιδαγωγικής αξίας
του χώρου εκ μέρους των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια να δικαιολογείται η υποχρησιμοποίηση
του.
Ψηλά στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ο κύριος σκοπός ύπαρξης του χώρου της σχολικής
αυλής, συνδέεται με την ικανοποίηση των αναγκών του ελεύθερου παιχνιδιού των μαθητών.
Ο χώρος λοιπόν της σχολικής αυλής χρησιμοποιείται ελάχιστα ή καθόλου τόσο ως χώρος
εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όσο και ως χώρος συμπλήρωσης ή και επέκτασης της
εκπαιδευτικής πρακτικής της σχολικής αίθουσας.
Αναγνωρίζεται και αναδύεται η δυσκολία που αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση
στοχευμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών των
μεγαλύτερων τάξεων, ή σε εκπαιδευτικές πρακτικές που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι ίσως έτοιμοι, πληροφορημένοι επαρκώς ή ικανοί, να
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θέτουν ρητούς στόχους, ή να μπορούν να συνδέουν την εμπειρία της υπαίθριας εκπαιδευτικής
πρακτικής με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αυτό σημαίνει ίσως ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι η
σχολική αυλή αποτελεί πολύτιμο εκπαιδευτικό πόρο.
Αναφορικά με τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,
οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι στη σχολική αυλή μπορούν να διδαχθούν γενικά όλα τα επιστημονικά
πεδία, χωρίς όμως να καταγραφεί έμμεσα ή άμεσα προβληματισμός ή αναφορά στις επί μέρους
δυσκολίες που πιθανόν ανακύπτουν από τη διδασκαλία κάποιων διδακτικών ενοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε στη συχνότητα των
απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, άμεση ή έμμεση αναφορά στη δυνατότητα της
σχολικής αυλής να στηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, όπως της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ή πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών του δείγματος που αναγνωρίζει πραγματικά την αξία και
εκτιμά τα αποτελέσματα της υπαίθριας εκπαίδευσης, που επιθυμεί να την εντάξει άμεσα στις
διδακτικές του προσεγγίσεις, που την εκλαμβάνει ως πρόκληση αλλά και την εμπιστεύεται και την
αποδέχεται ως ισάξια της «εσωτερικής» και κατ’ επέκταση αντιλαμβάνεται το χώρο της σχολικής
αυλής πέρα από τους στερεότυπους τρόπους χρήσης, είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
Μια κάθετη και οριζόντια μελέτη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος,
αναδεικνύει τους παράγοντες που φαίνεται ότι δρουν ανασταλτικά, αναφορικά με τη χρήση ή τη
πρόθεση χρήσης της σχολικής αυλής. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναδεικνύουν προβλήματα,
αλλά και πρακτικές δυσκολίες για μια εκπαιδευτική πρακτική στο χώρο της σχολικής αυλής.
Έτσι, η παροχή υπαίθριας εκπαίδευσης και μάθησης στη σχολική αυλή, επηρεάζεται από ένα
ευρύ φάσμα ανασταλτικών παραγόντων, αλλά και ευκαιριών.
Από τη μελέτη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, αναδεικνύονται οι
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση ή τη πρόθεση χρήσης της σχολικής αυλής από
τον εκπαιδευτικό διακρίνονται σε:
1.

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παροχή υπαίθριας μάθησης από το ίδιο το
σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα,

2.

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη φύση και την ποιότητα της μάθησης των μαθητών
στη σχολική αυλή και

3.

άλλοι περιστασιακοί παράγοντες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν παράγοντες όπως:


η δομή, η ανελαστικότητα και η απαρέγκλιτη εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος
σπουδών,



οι ευρύτερες αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης (π.χ αύξηση των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων, αύξηση της διδακτέας ύλης),
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η αβεβαιότητα, η άγνοια και η έλλειψη εμπιστοσύνης για το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός
να χρησιμοποιήσει και να ενσωματώσει το χώρο της σχολικής αυλής, στην εκπαιδευτική
του πρακτική (Skamp & Bergmann, 2001),



ο φόβος και ανησυχία για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών (Scott και λοιποί,
2003),



η έλλειψη της εκτίμησης των αποτελεσμάτων της υπαίθριας εκπαίδευσης (η υπαίθρια
εκπαίδευση είναι χάσιμο χρόνου),



η άρνηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας,



η έλλειψη επιθυμίας ανάληψης μοντέρνων εκπαιδευτικών πρακτικών,



η ειρωνική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τη σχολική αυλή για
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από τους συναδέλφους τους,



η οργάνωση, η διαμόρφωση, ο εξοπλισμός, οι γεωμετρικές διαστάσεις που συμβάλλουν
στον κοινωνικό συνωστισμό και



η έλλειψη χρόνου, οικονομικών πόρων, αλλά και ενός πλαισίου υποστήριξης.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη φύση
και την ποιότητα της μάθησης και περιλαμβάνουν:


τη δομή, τη διάρκεια, την καινοτομία και την παιδαγωγική των υπαίθριων προγραμμάτων
εκπαίδευσης τα ατομικά χαρακτηριστικά (ζωηροί μαθητές, ή μαθητές με εύκολη
διάσπαση προσοχής, μαθητές με ειδικές ανάγκες), τα ενδιαφέροντα, και τις προτιμήσεις
των μαθητών (Liberman & Hoody, 1999).

Φαίνεται ίσως λογικό να υποτεθεί ότι, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δυσκολεύονται να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια υπαίθρια δραστηριότητα, να θέσουν στόχους και να τους
συνδέσουν με τα βιώματα και τα θεματικά πεδία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Griffin &
Symington, 1997; Orion & Hofstein, 1994).
Τέλος στην τρίτη κατηγορία καταγράφεται μια σειρά άλλων παραγόντων, που οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι περιορίζουν τις ευκαιρίες για την υπαίθρια μάθηση και επικεντρώνονται
στις καιρικές συνθήκες, το θόρυβο, στον κοινωνικό συνωστισμό (ταυτόχρονη παρουσία και άλλων
τμημάτων πχ. γυμναστικής), στην έλλειψη πόρων και στις αντιλήψεις μερίδας των γονέων και
κηδεμόνων, που θεωρούν ότι η είσοδος μαθητών και εκπαιδευτικών στη σχολική αυλή και στη
διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, είναι χάσιμο χρόνου.
Αντικείμενο περεταίρω μελέτης θα πρέπει ίσως να αποτελέσουν και παράγοντες οι οποίοι
μπορούν να διευκολύνουν ή και να εμποδίσουν τη μάθηση στη σχολική αυλή και σχετίζονται με τη
δομή, τη διάρκεια, τη στρατηγική των υπαίθριων προγραμμάτων, με τη φύση, την καινοτομία και τα
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χαρακτηριστικά του υπαίθριου μαθησιακού πλαισίου, καθώς επίσης και τη μελέτη των παραγόντων
που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών.
Αναφορικά με τις άτυπες μορφές αναδιαμόρφωσης που μπορεί να λάβει ο χώρος της
σχολικής αυλής, ψηλά στην αντίληψη των περισσότερων εκπαιδευτικών του δείγματος βρίσκεται η
διαμόρφωση του χώρου με βάση το φυσικό (κυρίως το φυτικό, ενώ το ζωικό παραλείπεται)
περιβάλλον. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η αναδιαμόρφωση με βάση το ελεύθερο παιχνίδι και την
ανάπτυξη των φυσικών και μηχανικών ικανοτήτων, ενώ στην τρίτη θέση επιλέγονται μορφές
αναδιαμόρφωσης με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (ύπαρξη υπαίθριου θεάτρου και
σχολικού κήπου).
Ως βασικά κριτήρια της άτυπης αυτής αναδιαμόρφωσης του χώρου αναφέρονται τα
εκπαιδευτικά, που επικεντρώνονται στη γνωστική και σωματική, παραλείποντας την κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη. Στη δεύτερη θέση τα κριτήρια αναδιαμόρφωσης επικεντρώνονται στην
αισθητική βελτίωση, ενώ το τρίτο κριτήριο στην αντίληψη των εκπαιδευτικών είναι αυτό της
επάρκειας και ασφάλειας του χώρου.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, δεν καταγράφηκε κριτήριο αναδιαμόρφωσης, το οποίο να
αναφέρεται σε εξελικτικά κατάλληλους χώρους για τα αναπτυξιακά, ηλικιακά, σωματικά
(μαθησιακές δυσκολίες, με φυσικές και ειδικές ανάγκες) κοινωνικά, πολιτισμικά δεδομένα, αλλά και
στη διαχείριση συγκρούσεων και αντικοινωνικών συμπεριφορών στη διάρκεια του διαλείμματος,
παρόλο που οι συγκρούσεις και η ασφάλεια του χώρου αποτελούν βασικούς ανασταλτικούς
παράγοντες μη ανάπτυξης μηχανισμών νοητικών αναπαραστάσεων.
Αναφορικά με το εκπαιδευτικό κριτήριο σχεδιασμού, αυτό φαίνεται να είναι αποσπασματικό,
δεν είναι ενσωματωμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία (του τυπικού, άτυπου ή μη τυπικού
προγράμματος σπουδών), ούτε τίθεται στη βάση μιας συνεχούς και εξελισσόμενης εκπαιδευτικής
προσέγγισης, που εξασφαλίζει τη συνοχή των δραστηριοτήτων και των οφελών στη διάρκεια του
χρόνου.
Η παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι στην αντίληψη των εκπαιδευτικών
του δείγματος, ο χώρος της σχολικής αυλής έχει μάλλον περιορισμένο αντίκτυπο, στην ακαδημαϊκή,
κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη, στο γεφύρωμα περιβαλλοντικής γνώσης, της λήψης
αποφάσεων και δράσης, καθώς επίσης ότι αποτελεί χώρο αποκομμένο από την τοπική κοινότητα.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν περιλαμβάνουν (ή δεν επιθυμούν να περιλάβουν) τον
εαυτό τους, στην ομάδα (συν) σχεδιαστών του χώρου της σχολικής αυλής, ούτε επιθυμούν να
αναλάβουν την ευθύνη για τους μηχανισμούς και τη διαδικασία της συντήρησης (όχι με την έννοια
της πρόσθετης εργασίας, αλλά του ενδιαφέροντος της καλής λειτουργίας του χώρου).
Αυτό με τη σειρά του μπορεί να ερμηνευθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αναπτύξει ίσως το
αίσθημα ιδιοκτησίας, και του ανήκειν, αλλά και της αμοιβαίας δέσμευσης και σύνδεσης με το χώρο.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνει ότι είναι
ενημερωμένοι σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει
επηρεάσει την εκπαιδευτική τους πρακτική.
Παρόλα αυτά, ο βαθμός στον οποίο η έννοια του όρου «περιβαλλοντική εκπαίδευση» ήταν
κατανοητή, διέφερε σημαντικά, αφού ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε επιστημονικούς
ορισμούς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), ενώ οι περισσότεροι σύνδεσαν την έννοια με δραστηριότητες
καθαρισμού της σχολικής αυλής ή άλλων δημόσιων υπαίθριων χώρων (παραλία, πάρκο κλπ.).
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι, η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει επηρεάσει
την εκπαιδευτική τους πρακτική, αυτό όμως γίνεται μέσα από ευκαιριακές αναφορές, που
προκύπτουν από τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων ή την υπόδειξη του σχολικού εγχειριδίου
και όχι μέσα από ένα σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια η σχολική αυλή και στην αντίληψη των εκπαιδευτικών, δεν περιλαμβάνεται
στους χώρους οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν προγράμματα, δραστηριότητες ή δράσεις και να
αποτελέσει ένα πεδίο περιβαλλοντική αγωγής και μάθησης. Αυτό, ενισχύει μάλλον την προηγούμενη
διαπίστωση, ότι στην αντίληψη των εκπαιδευτικών του δείγματος η παιδαγωγική αξία του χώρου της
σχολικής αυλής, είναι σημαντικά μειωμένη.
Διαπιστώνεται ότι στην αντίληψη των εκπαιδευτικών του δείγματος, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα έχουν υπεραπλουστευθεί. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των προβλημάτων αλλά και
της ασάφειας της διδακτικής προσέγγισης, θεωρούμε ιδιαίτερα αναγκαία την οργάνωση
προγραμμάτων και πρακτικών «δια βίου» υποστήριξης.
Κατά συνέπεια η αποτελεσματική περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει ίσως να
περιλαμβάνει, όχι μόνο την ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και μια θεμελιώδη
επανεξέταση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, θα υποστηρίζαμε ότι ο αντίκτυπος του χώρου της
σχολικής αυλής, ως χώρου σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
είναι περιορισμένος.
Πιο κοντά στην αναγνώριση της παιδαγωγικής αξίας και της χρήσης του χώρου της σχολικής
αυλής φαίνεται ότι είναι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: στη διάρκεια των
σπουδών τους, είχαν ερεθίσματα και ενδεχομένως αποκομίσει (γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά
κλπ) οφέλη, από τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση υπαίθριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε
υπαίθριους φυσικούς χώρους, στοιχείο που θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί και να ενταθεί
μελλοντικά, στις βασικές και μεταπτυχιακές (περιβαλλοντικές) σπουδές.
Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η χρήση του χώρου της σχολικής αυλής, αποτελούν ίσως
την υιοθέτηση τόσο από το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος,

ενός

παρωχημένου

και

κυρίως
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δασκαλοκεντρικού

μοντέλου

διδασκαλίας,

προσκολλημένου στις βασικές συνιστώσες του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος όπως είναι
ο συγκεντρωτισμός, η ομοιομορφία, η ιεραρχικότητα και η αναπαραγωγικότητα.
Ένα μοντέλο το οποίο περιορίζει:


τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγματικές
καταστάσεις της σύγχρονης ζωής,



την άμεση σχέση του παιδιού με το ευρύτερο (φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό)
περιβάλλον,



την ικανοποίηση της περιέργειας, της εξερεύνησης και της ανακάλυψης,



τα ερεθίσματα και τη βιωμένη εμπειρία,



την εκπαιδευτική διαδικασία στους τοίχους της σχολικής αίθουσας,



τη δημιουργική επαφή του παιδιού με το φυσικό κόσμο,



τη θεματική του σχολείου αλλά και τη φύση της σχολικής γνώσης,



την εκπαίδευση για αειφορικούς τρόπους ζωής, αλλά και



τη διαμόρφωση και εξέλιξη μοντέρνων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Το όραμα του νέου σχολικού τοπίου είναι η πρόκληση ενδιαφέροντος. Ένα όραμα το οποίο
απορρίπτει προκαταλήψεις και στερεότυπα, στοιχεία τα οποία υιοθετεί το σημερινό σχολικό σύστημα
και παροτρύνει να σκεφτούμε το μέλλον, να εξετάσουμε τη φύση της εκπαίδευσης και τις λειτουργίες
τις οποίες το σχολικό περιβάλλον πρέπει να εξυπηρετήσει και να προωθήσει.
Οι σχολικές αυλές με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία,
μπορούν να ικανοποιήσουν τις διάφορες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και φυσικές ανάγκες και
λειτουργίες και να αποτελέσουν κίνητρο για το όραμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
Αποτελεί κοινό τόπο, ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στην αποστολή του όταν μορφώνει τον
άνθρωπο στην ολότητά του. Όταν καθιστά το άτομο ικανό να πορεύεται με ανοιχτό νου και αισθήσεις
σ’ ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Κατά συνέπεια, το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε
και πρέπει να αντιμετωπίσει το χώρο της σχολικής αυλής μέσα από μια οπτική αγωγής και μάθησης.
Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η κατασκευή του χώρου της σχολικής
αυλής, η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών, αλλά και η περεταίρω
έρευνα, είναι κομβικής σημασίας παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μετασχηματίσουν την
εκπαιδευτική ιδέα σε μια πραγματικότητα και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αφήνονται στην
τύχη.
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Η Διδακτορική Έρευνα στον τομέα «Λογοτεχνίας, Γλώσσας και
Πολιτισμού» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Στο πλαίσιο της Διημερίδας για τη «Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» και ιδιαίτερα εκ μέρους του Τομέα
«Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού» παρουσιάστηκαν πέντε διδακτορικές διατριβές, των κ.κ.
Ζωής Αρβανιτίδου, Ελπίδας Κόνια, Ηλία Μαρούδα, Ευαγγελίας Ράπτου και Ξανθίππης Φουλίδη.
Η διδακτορική διατριβή της κ. Αρβανιτίδου επικεντρώνεται στις «Λαογραφικές Προσεγγίσεις
της Μόδας: Φύλο, Θηλυκό Σώμα, Ένδυμα και Πολιτισμός», βάσει της φεμινιστικής εθνογραφικής
μεθόδου, με επιτόπια έρευνα σε λαϊκές ομάδες υποκουλτούρων του δρόμου και με έμφαση στον
τρόπο ντυσίματός τους.
Η διδακτορική διατριβή της κ. Κόνια αφορά στους «Τρόπους αναπαράστασης της εφηβικής
συνείδησης σε σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα για εφήβους (από το 1990 και εξής) και κύρια στην
αφηγηματολογική προσέγγιση μυθιστορημάτων που απευθύνονται σε εφήβους, μέσω των
αναπαραστάσεων της εφηβικής συνείδησης στο σύγχρονο ελληνικό εφηβικό μυθιστόρημα.
Η διδακτορική διατριβή του κ. Μαρούδα διερευνά το «Θεατρικό παιχνίδι και την επίδρασή
του στις διαμαθητικές σχέσεις στο δημοτικό σχολείο», ανάλογα με την επίδραση που ασκεί
στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/ριών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, από την
προοπτική της αλληλοαποδοχής και της ομαδικής συνοχής.
Η διδακτορική διατριβή της κ. Ράπτου μελετά τις «Αφηγήσεις γυναικών ως συνδέσμους μεταξύ
μνήμης, προφορικής ιστορίας, μάθησης και κοινωνικής δομής», επιδιώκοντας τη συλλογή,
επεξεργασία και ανάδειξη αφηγήσεων ζωής γυναικών με μοναδικό πεδίο ενδιαφέροντος τις θηλυκές
αναπαραγωγικές δυνάμεις και τα ιδεολογημάτων που τις περιβάλλουν.
Η διδακτορική διατριβή της κ. Φουλίδη εξετάζει τους «Νέους ορίζοντες στις ελληνικές
Λαογραφικές Σπουδές: Το διαδίκτυο ως πεδίο παραγωγής, διάδοσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης του
Λαϊκού Πολιτισμού», σύμφωνα με την εικονιστική εθνογραφία (ως διεύρυνση της παραδοσιακής και
συμβατικής), η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας σε νέους ερευνητικούς
τομείς, στις εικονικές κοινότητες και τα on- line δίκτυα.
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Λαογραφικές Προσεγγίσεις της Μόδας: Φύλο, Θηλυκό Σώμα, Ένδυμα και
Πολιτισμός
Αρβανιτίδου Ζωή
Υποψ. Διδ/σσα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
arvanitidou@aegean.gr

1. Εισαγωγή στην Λαογραφία
Η Λαογραφία (Folklore ή Flokskaunde) είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις εκφάνσεις
του λαϊκού πολιτισμού, εξετάζοντας και καταγράφοντας, όσα κάθε λαός σε συλλογικό επίπεδο
πιστεύει και πράττει κατά παράδοση. Εξετάζει τις εκδηλώσεις της ψυχικής και κοινωνική ζωής των
λαών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Αντικείμενο της λαογραφικής έρευνας είναι ο λαϊκός βίος και η
λαϊκή δημιουργία, όπου περιλαμβάνονται τα ενδύματα και ο καλλωπισμός, καθώς και ο πνευματικός
και κοινωνικός βίος, όπου παίζει ρόλο και η μόδα (McCormick, 2011).
2. Σύγχρονη Λαογραφία
Σήμερα η λαογραφία ερευνά νεώτερες εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού, όπως
διαμορφώνεται στις αστικοποιημένες κοινωνίες των πόλεων, με την μελέτη των διαδικασιών
πολιτισμικού μετασχηματισμού κάτω και από την επίδραση των μεταναστευτικών και αποδημητικών
ρευμάτων, που προκαλεί η ανεργία και η ανέχεια. Μία πιο έντονα ορατή εκδήλωσή τους είναι η
εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή η ενδυμασία και είναι αυτή που κατά την γνώμη μας είναι η λιγότερο
ερευνημένη (Briggs & Shuman, 1993).
Με αυτό τον τρόπο η λαογραφική επιστήμη αποκτά προοδευτική διέξοδο σε νέους χώρους
και γίνεται ικανή να γεφυρώσει το παραδοσιακό με το νεωτερικό. Η σύγχρονη λαογραφική μελέτη
αναλύει και συγκρίνει τους πολιτισμούς μικρών ομάδων (Briggs & Shuman, 1993), μελετώντας την
αλληλεπίδραση με τα πολιτισμικά συστήματα ευρύτερων κοινοτήτων και ερευνά την αντίληψη της
μοναδικότητας του ατόμου, αλλά και την αίσθησή του ότι ανήκει σε μία ομάδα, δηλαδή την αντίληψη
της ομαδικής ταυτότητος (Dundes & Pagter, 1992).
3. Ένδυμα, Σώμα και Μόδα στην Σύγχρονη Λαογραφία
H μελέτη του ενδύματος, έχει οδηγήσει σε πολλές χρήσεις, από το «σωστό» σχεδιασμό
θεατρικών κουστουμιών, έως την χρονολόγηση πινάκων ζωγραφικής, πράγμα που δείχνει την
ευρύτερη θέση του και σημασία στην μελέτη του πολιτισμού (Calefato, 2004). Η πιο αξιοσημείωτη
τάση στην έρευνα ένδυσης είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη, το μεσολαβητικό ρόλο, τον πρακτικό και
το ρόλο απόδοσης του ενδύματος και θεώρει το ενδεδυμένο σώμα και σαν υποκείμενο και σαν
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αντικείμενο των πρακτικών ντυσίματος. Μετά το 1990, δημιουργήθηκε από τους ανθρωπολόγους μια
νέα ατζέντα στην έρευνα ενδύματος, τοποθετώντας στο επίκεντρο την επιφάνεια του σώματος. Η
έμπνευση για αυτή την αλλαγή προήλθε από την επιδίωξη να καθοριστεί ο πολιτισμός διαδικαστικά,
σαν δημιουργημένος μέσω μεσολάβησης, πρακτικής και απόδοσης ρόλου, εγκαταλείποντας τις
συμβατικές οριοθετήσεις του φυσικού χώρου, καθώς στον παγκοσμιοποιημένο πολιτισμό το τοπικό
με το παγκόσμιο αλληλεπιδρούν (Hansen, 2004). Το ντυμένο σώμα στα θεάματα ομορφιάς,
προσφέρει άφθονο χώρο έρευνας για την εκπροσώπηση μέσω του ενδύματος, την κατασκευή
ταυτότητας φύλου, την απόδοση και την πολιτική (Hansen, 2004).
Η βιομηχανική παραγωγή, επιτρέπει μία εκλαΐκευση των στιλιστικών προτάσεων της υψηλής
μόδας προς την περίμετρο του συστήματος. Υπάρχουν όμως και στιλιστικές επιλογές που
προέρχονται από τους οικονομικά απόκληρους, των περιφερειακών ομάδων, που μπορούν να δώσουν
έναυσμα για παραγωγή νέας μόδας και φαινόμενα διάχυσής της (Street Fashion) (Fiske, 1991).
Η μόδα είναι μία από τις τέχνες του πολιτισμού. Περισσότερο από την ζωγραφική ή την
γλυπτική, απεικονίζει τους μεγάλους παρελθοντικούς πολιτισμούς και ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά
της συγκρότησης των κοινωνιών δια μέσω των αιώνων. Είναι ακριβέστερος δείκτης τους από τις
άλλες εικαστικές τέχνες, αφού αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο τμήμα του πληθυσμού,
καθώς αντιπροσωπεύει μία στάση ζωής του καθενός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και
γεωγραφική θέση (Yarwood, 1992).
4. Η Μόδα σαν κομμάτι της σύγχρονης λαογραφίας
Το ένδυμα και ειδικότερα οι παραδοσιακές ή οι εθνικές ενδυμασίες, εξαρχής θεωρούνταν
βασικό αντικείμενο λαογραφικής μελέτης. Η σύγχρονη ενδυμασία αλλά και η μόδα σαν φαινόμενο
που διαρκεί στους δύο με τρεις τελευταίους αιώνες, αποτελούν αντικείμενό της.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λαογραφικών φαινομένων είναι «το κατά παράδοσιν, το
αυθόρμητον και το ομαδικόν». Ως αυθόρμητο εννοεί τον συνειρμικό, μαγικό τρόπο σκέψης που δεν
υφίσταται τον έλεγχο του ορθού λόγου αλλά πηγάζει από το σύνολο της ανθρώπινης ψυχής χωρίς
μεσολάβηση κάποιου λογικού συλλογισμού (Μερακλής, 2003). Η μόδα έχει σίγουρα ένα μαγικό
στοιχείο και στοχεύει στον υποσυνείδητο των ανθρώπων, κάνοντας τους να πιστέψουν ότι θα
μεταμορφωθούν σε κάποιο ιδεατό και ιδανικό πρότυπο
Το κατά παράδοση γνώρισμα, παραμένει σταθερό και σημαίνει ότι πρέπει το φαινόμενο να
επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο και να γίνει ακριβώς παραδοσιακό (Μερακλής, 2003). Οι κύκλοι
της μόδας και ο επικρατήσας τυποποιημένος τρόπος δημιουργίας – παρουσίας και προβολής των
συλλογών της έχει πλέον και αυτό το στοιχείο.
Τέλος το γνώρισμα της ομαδικότητας, παραμένει επίσης σταθερό και αφορά πράξεις και έργα
των οποίων φορείς είναι ομάδες μικρές ή μεγάλες (Μερακλής, 2003). Η μόδα σήμερα δημιουργείται
από αρκετά μεγάλες ομάδες ανθρώπων (σχεδιάστριες/στες, μοδίστρες και ράφτες, διακοσμήτριες/τες,
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κεντήτριες, φωτογράφους, εκδότριες/τες, παραγγελιοδόχους και εμπόρους λιανικής, κ.λ.π.) και
κυρίως ακολουθείται από τεράστιους αριθμούς ανθρώπων παγκοσμίως.
Με τα κλασσικά κριτήρια λοιπόν των πρώτων λαογράφων, η μόδα είναι φαινόμενο
κατάλληλο, να μελετηθεί από λαογραφική άποψη, πόσο μάλλον με τα σύγχρονα κριτήρια, καθώς ο
κόσμος της αποτελείται από ένα δίκτυο λαϊκών ομάδων (folk groups).
5. Κυρίως στόχος της Παρούσας Διατριβής
Στόχος είναι η ολιστική και συμφραζόμενη επιστημονική προσέγγιση, όσον αφορά την
διαπολιτισμική μελέτη των ενδυμάτων και της συμβολικής και πολιτισμικής τους σημασίας,
ενσωματώνοντας ανησυχίες κλάδων και λαϊκών ομάδων που μελετούν το ντυμένο σώμα, ειδικότερα
το θηλυκό σώμα, εμπλέκοντας έτσι τη λαογραφία με την ιστορία της ενδυμασίας.

6. Επιμέρους Στόχοι
6.1. Θηλυκό Σώμα και Ένδυμα: Η Έμφυλη Διάσταση της Μόδας στην Ανασυγκρότηση της
Ιστορίας των Γυναικών
Η δυτική μόδα ταυτίστηκε με τις τεχνικές της θηλυκότητας. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην
αρσενική και θηλυκή ενδυμασία, έλαβε χώρα τον 19ο αιώνα, με διαφοροποίηση στα υφάσματα και το
φινίρισμα. Τα γυναικεία ρούχα ήταν τότε πολύ εκφραστικά, περίπου ποιητικά, συνειδητά
διακοσμητικά και αισθαντικά. Η αφοσίωση στη μόδα προβάλλονταν ως φυσική αδυναμία των
γυναικών (Craik, 1993). Αλλά ο τεράστιος διαχωρισμός σε ανδρικούς και γυναικείους ρόλους, άρχισε
από τον 18ο αιώνα και ταυτόχρονα άλλαξαν και οι αντιλήψεις για τα δύο φύλα. Οι γυναίκες έγιναν η
ορατή εικόνα της κοινωνικοοικονομικής θέσης των συζύγων τους (Ballaster et all, 1991). Βασικό
στοιχείο της ευρωπαϊκής έννοιας της θηλυκότητας ήταν ο συγκερασμός ατομικής και κοινωνικής
ταυτότητας φύλου. Το φύλο και ειδικά η θηλυκότητα, φοριέται μέσω των ενδυμάτων. Η κοινωνική
και σεξουαλική ταυτότητα φύλου δηλώνεται με τον τρόπο που έχει ντυθεί το σώμα (Craik, 1993).
Το γυμνό «βασικό» σώμα ντύνεται και με πλήθος εξαρτημάτων, αλληλοσυγκρουόμενης
σημασίας. Το πέπλο, τα δερμάτινα γάντια, τα βαμβακερά νυχτικά είναι παραδοσιακές εκφράσεις της
σοβαρής θηλυκότητας. Το σκουλαρίκι στη μύτη, οι γόβες στιλέτο, τσαντάκια και καπέλα με φτερά
είναι εκφράσεις ριζικής ανατροπής και επίδειξης σεξουαλικότητας. Αν και ο φεμινισμός ανέτρεψε
αρκετά παραδοσιακά μέσα θηλυκής έκφρασης, συντηρούνται ακόμη πολλά.
Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής θα μελετηθούν ποια παραδοσιακά μέσα θηλυκής
έκφρασης διατηρούνται στις σύγχρονες συλλογές ενδυμάτων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ethnic και
παραδοσιακές επιρροές, αλλά και πως διαμορφώνονται μέσα από την Μόδα του Δρόμου (Street
Fashion).
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6.2. Μελέτη των Ethnic Επιρροών στην Σύγχρονη Μόδα
Αναζητώντας διαρκώς καινούργιους τρόπους έκφρασης, η μόδα εμπνέεται από όπου είναι
δυνατόν ο δανεισμός στοιχείων από διαφορετικούς πολισμούς καθώς και το νέο κοίταγμα στην
παρελθοντική μόδα. Τα εξωτικά στοιχεία από μακρινούς πολιτισμούς και αναβιώσεις παλαιών στυλ
είναι σημαντικά ορόσημα (Forney & Rabolt, 1986).
Σύγχρονες ενδυματολογικές συλλογές ελλήνων και ξένων σχεδιαστριών/στων, προσπαθούν
να συνδέσουν τοπικές ενδυματολογικές παραδόσεις με την σημερινή δημιουργικότητα. Η γυναικεία
παραδοσιακή ενδυμασία κατά καιρούς «βγαίνει» από τις βιτρίνες των λαογραφικών μουσείων και
δείχνει πόσο σύγχρονη και γοητευτική είναι, όχι μόνο ως σχέδιο – πατρόν, αλλά και σαν έμπνευση
για τα νέα, σύγχρονα ενδύματα, σε μία ζωντανή σχέση, απαλλαγμένη από φολκλορισμό (Καμίτση,
2010).
Έτσι προτείνουμε να μελετήσουμε την Ethnic επιρροή στις δημιουργίες των σύγχρονων
σχεδιαστών, ανατρέχοντας σε όλες τις συλλογές που είχαν τέτοιες αναφορές και μέσω επιτόπιας
έρευνας εξετάζοντας τα στοιχεία που ενέταξαν και την ανταπόκριση του κοινού και των κριτικών
όταν παρουσιάστηκε η συλλογή. Επίσης προτείνουμε και επικέντρωση στις ελληνικές συλλογές και
εκθέσεις που επιδίωξαν αναφορές στην ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, κυρίως τη γυναικεία,
εξετάζοντας τα ίδια στοιχεία.
6.3. Μία Ενδιαφέρουσα Έμφυλη Περίπτωση: Λαογραφική Διερεύνηση της Σύγχρονης
Ανδρικής «Φούστας» Μέσω των Εθνικών Ενδυμασιών
Στον τομέα της υψηλής μόδας, ο «ακραίος» Jean Paul Gaultier χρησιμοποίησε θηλυκά
υφάσματα (δέρμα, μετάξι και δαντέλα) για «πειραματικές» ανδρικές φούστες, προκαλώντας έντονες
αντιδράσεις, καθώς τα «θηλυκά» ρούχα του υπονομεύουν τον κώδικα αρρενωπότητας. Ο Gaultier
ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει τους άνδρες μέσα στα όρια της παραδοσιακής αρσενικής ενδυμασίας
(Craik, 1993; Tredre, 1992). Η χρήση της φούστας δικαιολογείται ιστορικά και διαπολιτισμικά καθώς
ανευρίσκεται στους αρχαίους Ρωμαίους και Έλληνες σαν αμυντικό θωρακισμένο μέσο, υπάρχει το
καφτάνι στους Άραβες, το σκωτσέζικο κιλτ, και τα κιμονό της Άπω Ανατολής και ακόμη οι
θρησκευτικές στολές έχουν στοιχεία γυναικείας ένδυσης (Connor, 2002; Garber, 1992).
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης έρευνας, σκοπεύουμε να ερευνήσουμε τις μορφές ανδρικής
«φούστας» και να εξετάσουμε τις περιπτώσεις έμπνευσης νέων μορφών της, για να φορεθούν από
τους σύγχρονους άνδρες, καθώς και τα κίνητρα των σύγχρονων δημιουργών ανδρικής «φούστας»
αλλά και τα κίνητρα και τα συναισθήματα αυτών που τα φόρεσαν κατά καιρούς.
6.4. Η Λαογραφική Αναζήτηση των Ριζών της Μόδας του Δρόμου (Street Fashion)
Οι νέοι είναι μία πολύ μεγάλη λαϊκή ομάδα, κατακερματισμένη σε πάρα πολλές μικρότερες,
τις παρέες, στα πλαίσια των οποίων, οι νέοι αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πολλά στοιχεία λαϊκού
πολιτισμού, καθώς κατασκευάζουν και μοιράζονται συνήθειες, αλληλοδιδασκόμενοι χωρίς την
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μεσολάβηση των ενηλίκων, δημιουργώντας τον λεγόμενο πολιτισμό του δρόμου. Αυτός
συμπεριλαμβάνει τις γνώσεις, αξίες, πεποιθήσεις, στυλ κινήσεων, ενδυματολογικά στυλ,
συμπεριφορές των νέων. Λαμβάνει χώρα σε πλατείες, πεζοδρόμια, σοκάκια και τελευταία σε πάρκα
και παιδικές χαρές.
Στα πλαίσια αυτά γεννιέται και η μόδα του δρόμου. Ο όρος περιγράφει την μόδα που δεν
έχει προκύψει στα σχεδιαστικά στούντιο από σχεδιάστριες/στες που έχουν να δώσουν λόγο στα
διοικητικά συμβούλια των οίκων μόδας, αλλά από την βάση. Δημιουργήθηκε από την νεανική
κουλτούρα στους δρόμους των μεγαλουπόλεων. Οι νέοι δεν ακολουθούν συνήθως αυτό που είναι
«in», αλλά φορούν μαζί ρούχα που αντανακλούν την διάθεσή τους και δευτερευόντως την
προσωπικότητά τους. Γενικά είναι εκλεκτικό, ανάμεικτο στυλ, καλύπτει μία σειρά από διαφορετικά
look, όλα μοναδικά (Larocca & Chessum, 2007).
Η μόδα του δρόμου επηρέασε πολύ τους δημιουργούς υψηλής ραπτικής (Breward, Ehrman &
Evans, 2004). Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής επίσης προτείνουμε επιτόπια
έρευνα παρατήρησης των ομάδων που αναφέρουμε πιο πάνω στα μεγάλα αστικά κέντρα της
Ελλάδος. Αν και δεν είναι εμφανείς οι διαφορές των ενδυμάτων των γυναικών και των ανδρών στις
ομάδες αυτές θα παρατηρηθούν οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο στο στυλ όσο και στην συμπεριφορά
και θα ζητήσουμε ιδιαίτερα από τις γυναίκες να μας μιλήσουν για αυτές τις ενδυματολογικές τους
επιλογές.

6.5. Έμφυλος Συμβολισμός της Ενδυμασίας
Τα ενδύματα, συνήθως τονίζουν κάποια χαρακτηριστικά του/της χρήστη/τριας, αλλά ο
τρόπος δόμησης της πληροφορίας δεν είναι πάντα γνωστός και η ερμηνεία της από τους άλλους
μπορεί να ποικίλει. Ο κώδικας της γλώσσας αυτής, αν και χρησιμοποιεί οπτικά και απτικά σύμβολα
του πολιτισμού, το κάνει υπαινικτικά, διφορούμενα, έτσι ώστε οι απορρέουσες έννοιες, από τα
βασικά στοιχεία του κώδικα (ύφασμα, χρώμα, σχήμα, όγκο και περίγραμμα) να είναι πάντα ρευστές
(Davis, 1992).
Στις επιτόπιες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν, θα καταβληθεί προσπάθεια να ερευνηθούν
οι σημειολογικοί συμβολισμοί ως προς το πώς τους αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί –
σχεδιάστριες/τες

αλλά και οι καταναλώτριες/τες των ενδυμάτων και κυρίως οι διαφορές στην

αντίληψη αυτή μεταξύ γυναικών και ανδρών με έμφαση στις αιτίες των διαφορών αυτών. Ειδικότερα
θα επιδιωχθεί να μελετηθούν αυτοί στις street culture ομάδες που προαναφέρθηκαν καθώς και στην
περίπτωση των δημιουργών και των καταναλωτών ανδρικής φούστας.
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7. Μεθοδολογία Έρευνας
Η ερευνητική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα είναι η εθνογραφική, η οποία βασίζεται
στην άμεση παρατήρηση φυσικών κοινωνικών διαδικασιών μέσα στο φυσικό περιβάλλον τους και
δίνει έμφαση στις καθημερινές εμπειρίες των παρατηρουμένων ατόμων. Έτσι θα ενδιαφερθούμε για
τις καταστάσεις ζωής στρεφόμενοι στην κατανόηση του πως οι άνθρωποι προσπαθούν να
κατανοήσουν και να ταχτοποιήσουν το περιβάλλον τους μέσα από την μόδα και τα ενδύματα που
επιλέγουν.
Στην εθνογραφική έρευνα παρατηρούνται οι καθημερινές συνήθειες και γίνονται ανοικτές
συζητήσεις με ποικίλους «πληροφοριοδότες». Όσο και όταν είναι δυνατόν η ερευνήτρια θα μοιραστεί
εμπειρίες με τις/τους συμμετέχουσες/ντες με σκοπό να κατανοήσει τον τρόπο που δρουν. Έχοντας
υπόψη κάποιες αρχικές υποθέσεις, στις οποίες την οδήγησε η βιβλιογραφική επισκόπηση, αλλά που
δεν είναι δεσμευτικές και αναθεωρούνται, τις προσαρμόζει και τις εξελίσσει σύμφωνα με τα
ερευνητικά δεδομένα. Η εθνογραφική έρευνα περιέχει εντός της την αναδραστική αυτοδιόρθωση.
Η προτεινόμενη έρευνα θα βασιστεί σε πρωτογενή. Στην ανάδειξη της έμφυλης διάστασης
της λαογραφίας, θα κυριαρχήσει η προσπάθεια κατανόησης και μελέτης των διαφορών, στο
εσωτερικό των λαϊκών ομάδων, όπου το φύλο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την έρευνα, ως
πιθανή πηγή διαφορών.
Η επιτόπια έρευνα θα προσπαθεί να εστιάσει σε ενδυματολογικές επιλογές, γεγονότα, σχέσεις
που θα αντιληφθούμε να απασχολούν τα μέλη των λαϊκών ομάδων και έχουν σχέση με την ενεργό
παράδοση ή σε ενδυματολογικές αναφορές που αυτά τα μέλη θεωρούν ότι υπάρχει ενδυματολογική
σύνδεση με κάποιο παρελθόν, πρόσφατο ή απώτερο. Είναι πιθανόν κάποιες από αυτές τις
ενδυματολογικές επιλογές να έχουν απλώς αισθητική σημασία για τα μέλη των ομάδων αυτών και
δεν έχουν συνειδητοποιήσει καθόλου την παρελθοντική σύνδεσή τους και ίσως δεν θα την
αναγνώριζαν αυθόρμητα, αλλά στη συζήτηση μαζί τους αναγνωριστεί μία τέτοια διασύνδεση.
Η έμφυλη οπτική στις λαογραφικές σπουδές βοηθάει στην αποκάλυψη της κοινωνικής θέσης
των γυναικών, μέσα στα άκαμπτα πολιτιστικά, βαθειά πατριαρχικά πλαίσια. Πρέπει να δοθεί έμφαση
στις διαφορές εκφράσεως, μέσω του ενδύματος, ανδρών και γυναικών και στην προσπάθεια
ανίχνευσης των άδηλων τρόπων με τους οποίους οι γυναίκες χρησιμοποιούν την περιθωριακή τους
θέση για να υπονομευόσουν το κυρίαρχο σύστημα, μέσω των καινοτομιών και στην ενδυματολογική
πρακτική τους.
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1. Introduction
Folklore (or Flokskaunde) is the science that deals with the aspects of popular culture,
examining and recording, everything that every nation believes in a collective level and does
traditionally. It also examines the events of mental and social life of the people at local or national
level. One of the subjects of folklore research is the folk life and folk creation, including clothing and
grooming, as well as the spiritual and social life, where fashion plays a main role (McCormick, 2011).

2. Contemporary Folklore
In our days folklore researches newer expressions of popular culture, as they are shaped in the
urbanized societies of cities, with the study of procedures of cultural transformation under the
influence of migration and migratory flows, which unemployment and poverty cause. A more
prominently visible manifestation of this transformation is the outer appearance, which includes the
dressing (Briggs & Shuman, 1993).
This way the folklore science acquires a progressive way out to new areas of research and
becomes capable to bridge the traditional with the modern. The modern folklore study analyzes and
compares the cultures of small groups (Briggs & Shuman, 1993), studying the interaction with the
cultural systems of wider communities and explores the perception of the individual's uniqueness and
his/her sense of belonging to a group, i.e. the perception of group identity (Dundes & Pagter, 1992).

3. Dressing, Body and Fashion in Contemporary Folklore
The study of the dressing and garments, has led to many uses of them, from the "right"
costume design up to dating of paintings, which shows its widest position and importance in the study
of culture (Calefato, 2004). The most notable trend in the research of dressing is the one that takes
into account the mediating, the practical role and performance of the garment and considers the
dressed body as subject and as object of dresses' practices. After 1990, a new research agenda in
garment was created by the anthropologists placing the focus of the research on the body surface. The
inspiration for this change came from the desire to determine the procedural culture as it was created
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through mediation, practice and performance role, abandoning the conventional boundaries of
physical space, as in the globalized culture the local with the global interact (Hansen, 2004). The
dressed body in beauty pageants offers plenty space of research for its representation through
clothing, the construction of gender identity and the policy (Hansen, 2004).
The industrial production permits a popularization of the stylistic proposals of high fashion to
the perimeter of the fashion system. But there are a lot of stylistic choices that come from financially
destitute and regional groups, which can give rise to the production of a new fashion, the Street
Fashion (Fiske, 1991).
Fashion is one of the arts of civilization. More than the painting or the sculpture, fashion
depicts the great civilizations of the past and interprets the characteristics of the formation of societies
through the ages. Fashion is the most accurate indicator of the other visual arts, since it affects all
people and not only a part of the population, as it represents a way of life of people in a particular
time and location (Yarwood, 1992).

4. Fashion as Part of the Contemporary Culture
The garments and the traditional or national costumes originally were considered a key
subject of folklore study. Contemporary dressing and also fashion, as a phenomenon that lasts for two
to three last centuries, constitute one of folklore research objects.
Characteristic features of folklore phenomena are "the traditional, the spontaneous and the
teamwork". Spontaneous means the associative, magical way of thinking where there is no control of
correct reason but stems from the human soul without the mediation of a logical reasoning (Meraklis,
2003). Fashion has definitely a magical element and that aims to the subconscious of people, making
them to believe that they will be transformed into an ideal and perfect model.
The traditional feature remains stable and means that the phenomenon should be repeated in
the same way so as to just become traditional (Meraklis, 2003). The cycles of fashion and the
predominance of the standard way of creation, presentation and visibility of clothes collections have
now the element of tradition.
Finally the feature of teamwork, also remains stable and concerns actions and projects whose
operators are small or large groups (Meraklis, 2003). Fashion today is created by several large groups
of people (designers, seamstresses and tailors, decorators, photographers, editors, commission agents
and retailers, etc.) and is mainly followed by huge numbers of people worldwide.
So, with the classical criteria of the first folklorists, fashion is a suitable phenomenon to be
studied by the folklore view and much more with the modern criteria as its world consists of a
network of folk groups.
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5. Main Aim of this Thesis
The main aim of this thesis is the holistic and contextual scientific approach concerning the
intercultural study of dressing and its symbolic and cultural importance, incorporating concerns of
folk groups who study the dressed body, especially the female body, implicating the folklore with the
history of dressing.

6. Individual Aims
6.1. Female Body and Dressing: The Gendered Dimension of the Fashion in the Reconstruction
of Women's' History
Western fashion was identified with the techniques of femininity. The differentiation between
male and female dressing, took place in the 19th century with diversification in fabrics and finishing.
Women's clothes were then very expressive, almost poetic, consciously decorative and sensual. The
dedication in fashion was displayed as a physical weakness of women (Craik, 1993). But the huge
split into male and female roles began in the 18th century and simultaneously changed the perceptions
of the two sexes. Women became the visible image of the socioeconomic status of their husbands
(Ballaster et all, 1991). A key element of the European concept of femininity was the blending of
personal and social gender identity. The gender and especially the feminine one is worn through
clothes. The social and sexual gender identity was indicated by the way that the body was clothed
(Craik, 1993).
The naked 'basic' body is dressed with many accessories of conflicting importance. The veil,
the leather gloves, the cotton nightgowns are traditional expressions of serious femininity. The nose
ring, the stiletto heels, the bags and the hats with feathers are expressions of a radical subversion and
demonstrations of sexuality. Although feminism has overturned many traditional means of feminine
expression, there are a lot that have been maintained.
In the context of the thesis, which traditional means of female expression are maintained in
modern fashion collections, especially of those with ethnic and traditional influences but also how
they are formed through Street Fashion will be studied.

6.2. Study of Ethnic Influences in Contemporary Fashion
Searching constantly for new ways of expression, fashion is inspired from wherever possible,
such as borrowing elements from different cultures and new looks in the past fashion. The exotic
elements from faraway cultures and the revivals of old styles are important milestones (Forney &
Rabolt, 1986).
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Contemporary fashion collections of Greek and foreign designers try to link the local dressing
traditions with today's creativity. Women's traditional costumes occasionally "come out" from the
windows of folklore museums and they show how modern and charming they are, not only as design
or pattern making, but also as a source of inspiration for the new, contemporary clothes, in a livid
relationship free from folklorism (Kamitsi, 2010).
So we propose to study the influence of the ethnic creations in modern fashion collections,
through all of them that had such references and through field research examining the elements that
incorporated the response of the public and the reviewers when the collections were presented. We
also propose and focus on Greek collections and exhibitions that pursued references to Greek
traditional costume, especially in the female one, exploring the same elements.
6.3. An Interesting Gendered Case: Folkloric Investigation of the Contemporary Male "Skirts"
Through the National Costumes
In the field of Haute Couture, the "extremist" Jean Paul Gaultier used feminine fabrics
(leather, silk and lace) for the creation of "experimental" male skirts causing strong reactions as his
"female" clothes undermine the masculinity code. Gaultier claims that he presents men within the
limits of the traditional male dressing (Craik, 1993; Tredre, 1992). The use of the skirt is justified
historically and interculturally as it is found in the ancient Romans and Greeks as a defensive
instrument, in the Arabs' kaftans, in the Scottish's kilts and in the kimono of the Far East. Even
religious costumes have strong elements of the women's dressing (Connor, 2002; Garber, 1992).
In the context of the proposed research, we intend to investigate the forms of men's "skirt"
and to study the cases of inspiration for new forms that will be worn from the contemporary men, as
well as the motivations of contemporary male fashion designers of these "skirts" but also the
motivations and the feelings of those who wore them occasionally.
6.4. Folklorist Research of the Roots of Street Fashion
Young people constitute a large folk group, fragmented into many smaller groups of friends,
in the context of which they interact and share many elements of folk culture, as they construct and
share habits; they are peer learners without the intervention of adults, creating the so-called "culture of
the street". This culture includes the knowledge, the values, the beliefs, the styles, the movements, the
dressing and the behaviors of young people. It takes place in squares, sidewalks, alleys and recently in
parks and playgrounds.
In this context "Street Fashion" was born. The term describes the dressing styles that have not
emerged in the design studio of a fashion designer who have to report to the boards of the fashion
house, but came from the base. Street Fashion was created by the youth culture in the streets of big
cities. Young people do not usually follow what is «in» in fashion, but they wear clothes that reflect
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their mood and their personality. Generally it is an eclectic, mixed style that covers a number of
different looks, all unique (Larocca & Chessum, 2007).
Street fashion extremely influenced the creators of Haute Couture (Breward, Ehrman &
Evans, 2004). In the context of this thesis we also recommend a fieldwork research in the groups that
were mentioned above in the major urban centers of Greece. Although there are not obvious
differences in women's and men's dressing in these teams, we will observe the differences between
them both in style and in behavior and especially we will ask of the women to talk to us about these
styling choices.
6.5. Gendered Symbolism of Dressing
Garments usually highlight some features of the user, but the way of construction of the
information is not always known and its interpretation by others may vary. The code of this language,
although it uses visual and tactile symbols of culture, it does it in an allusive, and ambiguous way, so
as the outcome, basic elements of the code (textile, color, shape, volume and outline) are always fluid
(Davis, 1992).
During the field research, the effort is going to be made to observe the semiotic symbolisms
concerning their perception from fashion producers / designers as well as the consumers of clothing
but mostly the differences between this perception among men and women with an accent on the
causes of these differences. More specifically, it will be pursued to observer the semiotic symbolisms
in the street culture groups mentioned above as well as the cases of the designers and the consumers
of men's skirts.
7. Research Methodology
The research approach that is going to be followed is going to be the ethnographic one which
bases itself on the immediate observation of the natural social processes within their natural
environment giving emphasis on the everyday experiences of the target group. Thus, we are interested
in the conditions of life pointing ourselves to the understaning of how people are trying to understand
and make sense of their environment through fashion and the fabrics that they choose.
During an ethnographic research we monitor the everyday habits of the target group and open
discussions are being held with a variety of "informants". However possible, the researcher will try to
share experiences with the target group in an effort to understand the way the target group acts.
Having in mind some basic assumptions from bibliographic research which are not binding, the
researcher will adapt and evolve these assumptions based on the research results. The ethnographic
research contains an component of interactive correction.
The research to be performed is a primary research. For the accentuation of the gendered
component of folklore, the effort, to understand and research the differences in the internals of the
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folklore groups where the gender has to be taken into account as a source of the differences, is going
to be dominant
The field research will try to focus on the clothing choices, facts and relationships that
concern the members of the folk groups and are related to the active tradition or the clothing
references that these members deem that there is a connection with something in the recent or not so
recent past. It is possible that some of there clothing choices have a simple aesthetic significance for
the members of the group and that the connection to the past has yet to be realized and it most
probably would not be recognized spontaneously but it may be possible that through a discussion,
such a connection can be uncovered.
The gendered perspective in folklore studies helps to reveal the social position of women in
the rigid politics and deeply patriarchic framework of society. Emphasis must be given to the
differences in expressions through dressing.
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«Τρόποι αναπαράστασης της εφηβικής συνείδησης σε σύγχρονα ελληνικά
μυθιστορήματα για εφήβους (από το 1990 και εξής)»: σκεπτικό, στόχοι και
εργαλεία της έρευνας

Ελπίδα Κόνια
Υποψ. Διδ/σσα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
elpidakonia@sch.gr

Εισαγωγικά
Η υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή με τίτλο «Τρόποι αναπαράστασης της εφηβικής
συνείδησης σε σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα για εφήβους (από το 1990 και εξής)» αποτελεί
προέκταση και εμβάθυνση ανάλογης θεματικής που έτυχε επεξεργασίας από εμένα στο πλαίσιο
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας (Κόνια, 2011) στο Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό
Υλικό» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011..
Αντικείμενο και στόχοι της έρευνας
Στα πλαίσια της σύγχρονης θεωρίας της αφήγησης η εκπονούμενη διατριβή επιχειρεί την
προσέγγιση ενός ενδεικτικού σώματος σύγχρονων μυθιστορημάτων που απευθύνονται σε εφήβους
με αν τικε ίμε νο έ ρε υν ας την αν απαράσ ταση της σ υνε ίδησ ης του έ φηβ ου
ή ρ ω α . Συγκεκριμένα, καταρχήν αποσκοπεί να αποτυπώσει σε ποιο βαθμό και με ποιες
συγκεκριμένες τεχνικές οι συγγραφείς σύγχρονων εφηβικών

μυθιστορημάτων επιχειρούν τη

διείσδυση στον εσωτερικό κόσμο των εφήβων ηρώων τους. Έπειτα, η ανάλυση στοχεύει να
παρουσιάσει την απήχηση των συγκεκριμένων τεχνικών αναπαράστασης της εφηβικής συνείδησης
στη συνείδηση του αναγνώστη, η οποία σχετίζεται από την μία πλευρά με το βαθμό εμπλοκής του
αναγνώστη στην ιστορία και, από την άλλη, με τη - συνειδητή ή μη- ιδεολογική χειραγώγηση που
του ασκείται.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των ποικίλων τεχνικών αποτύπωσης της συνείδησης του
έφηβου-ήρωα συνδέεται με τρία επιμέρους ζητήματα:
α. τη διερεύνηση της α φ η γ η μ α τ ι κ ή ς α π ό σ τ α σ η ς , δηλαδή πώς συνδέονται οι τεχνικές
αναπαράστασης της συνείδησης με την απόσταση που παίρνει ο αφηγητής από τον κόσμο της
ιστορίας και, συνακόλουθα, με το βαθμό ταύτισης ή διάστασης μεταξύ αφηγητή και χαρακτήρα στις
τριτοπρόσωπες αφηγήσεις και μεταξύ αφηγηματικού και βιωματικού «εγώ» στις πρωτοπρόσωπες
αφηγήσεις.
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β. την ανίχνευση της α π ή χ η σ η ς των επιλεγμένων τεχνικών αναπαράστασης της
συνείδησης στον αναγνώστη.
γ. τη διερεύνηση του ι δ ε ο λ ο γ ι κ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ που ασκείται στον αναγνώστη μέσα από
τις επιλεγμένες τεχνικές αποτύπωσης της εσωτερικής ζωής του μυθιστορηματικού χαρακτήρα.
Υλικό έρευνας της εκπονούμενης διατριβής
Το πεδίο έρευνας από όπου αντλεί το υλικό που εξετάζει η προτεινόμενη μελέτη είναι το
σ ύ γ χ ρ ο ν ο μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α γ ι α ε φ ή β ο υ ς . Το εφηβικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα είναι ένα
είδος που αναπτύσσεται σημαντικά κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Σοβαρές προσπάθειες
πραγματοποιούνται, ώστε να υπάρξει η εφηβική λογοτεχνία ως υποκατηγορία της παιδικής
λογοτεχνίας ή και ξεχωριστή κατηγορία. H αύξηση της ελληνικής παραγωγής συγγραφής
μυθιστορημάτων για εφήβους κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα από τη
δεκαετία του ’90, δείχνει την ευαισθητοποίηση των συγγραφέων για το αντίστοιχο αναγνωστικό
κοινό, αλλά και για την ανάγκη να υπάρξει το εφηβικό βιβλίο ως εκφραστής των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, που ενώ δεν ανήκει
ακόμα στον κόσμο των ενηλίκων, δεν αποτελείται πια από μικρά παιδιά.
Μια νέα τάση που διαφαίνεται μέσα στους κόλπους της μη οριοθετημένης ακόμα με ακρίβεια
εφηβικής λογοτεχνίας αφορά σε μυθιστορήματα τα οποία απευθύνονται σε «νεαρούς ενηλίκους»,
δηλαδή προορίζονται για έφηβους αναγνώστες άνω των 16 ετών. Σε αυτή την εξειδικευμένη
κατηγορία εφηβικού μυθιστορήματος επικεντρώνεται η εκπονούμενη μελέτη. Στην διεθνή
πραγματικότητα, ο αντίστοιχος αγγλικός όρος “ l i t e r a t u r e f o r y o u n g a d u l t s ”, είναι όρος
καταξιωμένος και περιλαμβάνει έργα με συγκεκριμένα λίγο-πολύ χαρακτηριστικά. Η θεματική είναι
η ίδια με τα υπόλοιπα κείμενα εφηβικής λογοτεχνίας, ο τρόπος γραφής όμως, το ύφος, το λεξιλόγιο
και η αμεσότητα του λόγου διαφοροποιούν ανεπαίσθητα την ειδική κατηγορία αναγνωστών στην
οποία απευθύνονται τα έργα αυτά. Είναι αυτοί που μόλις έχουν εγκαταλείψει την παιδική ηλικία ή και
την προεφηβεία τους και έχουν μπει στην καθαρή εφηβεία και που ενδεχομένως διαθέτουν πλέον όλα
τα εφόδια να πλησιάσουν λογοτεχνικά κείμενα ενηλίκων. Έτσι, τα μυθιστορήματα για «νεαρούς
ενήλικες» έχουν γραφτεί για να καλύψουν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και να
εκφράσουν λογοτεχνικά τις δικές της ανησυχίες και τους δικούς της προβληματισμούς. Η ανάγκη
ύπαρξης μιας λογοτεχνίας για «νεαρούς ενήλικες» ως αυθύπαρκτης κατηγορίας αναγνωρίζεται από
σύγχρονους συγγραφείς οι οποίοι απευθύνονται στους μεγαλύτερους εφήβους, ίσως όχι ευρύτατα
ακόμη στη χώρα μας, καθώς είναι γεγονός πως η ελληνική παραγωγή στον τομέα αυτής της
κατηγορίας βιβλίων παραμένει ολιγάριθμη.
H θεωρητικός της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας Maria N i k o l a j e v a με άρθρο της του
2002 (2002α: 173-187) σε ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για την παιδική λογοτεχνία
(Children’s Literature Association Quarterly), με τίτλο “Imprints of the mind: The Depictions of
Consciousness in Children’s Literature” επισημαίνει την απουσία τεχνικών αναπαράστασης της
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συνείδησης στα κλασικά παιδικά μυθιστορήματα, αλλά αναφέρει τη συστηματική εμφάνισή τους σε
σύγχρονα παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα συγκεκριμένων συγγραφέων, όπως η Michelle
Magorian, Nina Bawden, Katherine Paterson, Virginia Hamilton, Patricia MacLachlan. Μάλιστα, στα
έργα των συγκεκριμένων συγγραφέων η Nikolajeva διαπιστώνει τη χρήση σύνθετων τεχνικών
συγκρίσιμων με εκείνες που εμφανίζονται στον κύριο κορμό της σύγχρονης λογοτεχνίας.
Η νοητική ή εσωτερική αναπαράσταση (mental / internal representation) είναι η πιο
προηγμένη τεχνική απόδοσης ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα. Επιτρέπει στον αναγνώστη να
διεισδύσει στη συνείδηση του μυθιστορηματικού ήρωα και να αποκαλύψει τις εσωτερικές διεργασίες
που λαμβάνουν χώρα στο νου του. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η Nikolajeva (2002β: 242) αναφέρει
ότι στο κύριο σώμα της λογοτεχνίας η τάση αναπαράστασης της εσωτερικής ζωής ενός χαρακτήρα
εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και συνδέεται συνήθως με τον Henry James και τη Virginia Wolf.
Στην παιδική λογοτεχνία η τάση αυτή έχει ακόμα πιο βραχύ παρελθόν που δεν καλύπτει περισσότερο
από δύο-τρεις δεκαετίες.
Μεταφέροντας τις διαπιστώσεις της Nikolajeva στην ελληνική συγγραφική πραγματικότητα
διαπιστώνεται μια ομοίως διστακτική χρήση της αναπαράστασης της συνείδησης του έφηβου ήρωα, η
οποία περιορίζεται συνήθως στα μυθιστορήματα που ανήκουν κυρίως στην πρόσφατη κατηγορία για
«νεαρούς ενήλικες». Η εκπονούμενη μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει συστηματικά την παρουσία
της σύνθετης τεχνικής της εσωτερικής αναπαράστασης στο σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα, αλλά
και τις συγκεκριμένες τεχνικές αναπαράστασης που επιλέγονται και οι οποίες ποικίλουν ως προς το
βαθμό που επιτρέπουν την άμεση διείσδυση στις εσωτερικές διεργασίες του χαρακτήρα.

Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
Η προσέγγιση έργων παιδικής λογοτεχνίας με εργαλεία που προέρχονται από την ευρύτερη
Κριτική απαιτεί προσαρμογή των αντίστοιχων θεωρητικών σχημάτων στις ιδιαιτερότητες της
παιδικής λογοτεχνίας.H Nikolajeva στο παραπάνω με άρθρο της του 2002, επισημαίνοντας την
απουσία εξειδικευμένων μελετών που επικεντρώνονται στην αναπαράσταση της εσωτερικής ζωής
των μυθιστορηματικών χαρακτήρων στην παιδική λογοτεχνία (Nikolajeva, 2002: 173), προτείνει την
εφαρμογή της τυπολογίας της Dorrit Cohn στην ανάλυση σύνθετων αφηγηματικών μορφών που
εμφανίζονται στην σύγχρονη παιδική και εφηβική λογοτεχνία.
Με το ίδιο σκεπτικό η εκπονούμενη διατριβή αποσκοπεί να εντάξει τις επιλεγμένες τεχνικές
αναπαράστασης της εφηβικής συνείδησης στις κατηγορίες που η D o r r i t C o h n (1978, 2001) έχει
εισαγάγει στη θεωρία της αφήγησης για τη μελέτη της αναπαράστασης της εσωτερικής ζωής στη
μυθοπλασία. Η Dorrit Cohn υποστηρίζει ότι ο αληθής κόσμος γίνεται μυθιστόρημα μόνο με την
αποκάλυψη της κρυφής πλευράς των ανθρώπινων όντων που τον κατοικούν, ενώ παράλληλα, οι
αληθέστεροι, οι «σφαιρικότεροι» χαρακτήρες είναι εκείνοι που τους γνωρίζουμε με τρόπους κατά
τους οποίους ποτέ δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή (Cohn
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2001:26). Έτσι, ξεκινώντας από τη βασική θέση ότι η «διαφάνεια» της εσωτερικής ζωής των
χαρακτήρων είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, η Dorrit Cohn
θεωρεί το μυθιστόρημα ως το μόνο λογοτεχνικό είδος, καθώς επίσης και το μόνο είδος αφηγήσεως,
στο οποίο μπορούν να απεικονισθούν οι άρρητες σκέψεις, τα αισθήματα και οι αντιλήψεις άλλου
προσώπου εκτός του ομιλητή. Μάλιστα, η θεώρηση της Cohn καταδεικνύει την αναπαράσταση της
συνείδησης ως το στοιχείο εκείνο που διακρίνει τη μυθιστορηματική αφήγηση (fiction) από τα άλλα
μη αφηγηματικά είδη που «κατοικούνται» από επινοημένα πρόσωπα, δηλαδή το θέατρο και τον
κινηματογράφο. (Cohn 2001: 28). Η μελέτη της Dorrit Cohn με τον εύγλωττο τίτλο “Trasparent
Minds” (1978) αποτελεί την πρώτη και κλασική πλέον συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση
της παρουσίασης της συνείδησης στη μυθοπλασία, όπου εξετάζονται οι τρόποι αναπαράστασης της
συνείδησης των μυθιστορηματικών χαρακτήρων σε συμφραζόμενα είτε τριτοπρόσωπης είτε
πρωτοπρόσωπης αφήγησης.

Τεχνικές αναπαράστασης της συνείδησης στη μυθοπλασία
Η απόδοση της συνείδησης ενός μυθιστορηματικού χαρακτήρα, των βαθύτερων σκέψεων και
των συναισθημάτων του, γίνεται είτε έμμεσα με σχολιασμό από τον αφηγητή είτε άμεσα με παράθεση
του σιωπηρού λόγου που ο ίδιος ο χαρακτήρας απευθύνει στον εαυτό του είτε με μια πιο ενδιάμεση
μορφή αναπαράστασης, όπου οι σκέψεις του ήρωα παρουσιάζονται από τον αφηγητή και όχι από τον
ίδιο, αλλά με τρόπο που πλησιάζει πολύ τη νοερή γλώσσα του ίδιου του χαρακτήρα. Έτσι, η Cohn
ξεχωρίζει και ορίζει τ ρ ε ι ς

βασικές

τ ε χ ν ι κ έ ς απόδοσης της εσωτερικής ζωής των

χαρακτήρων (Cohn 2001: 33-37): 1. Ψυχοαφήγηση: ο λόγος του αφηγητή για τη συνείδηση ενός
χαρακτήρα 2. Παρατιθέμενος εσωτερικός μονόλογος: ο νοητός λόγος ενός χαρακτήρα 3. Αφηγημένος
μονόλογος: ο νοητός λόγος ενός χαρακτήρα με τη μορφή του λόγου του αφηγητή. Οι ίδιοι τρεις
τρόποι παρουσίασης του συνειδητού διακρίνονται και στις πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, όπου
εφαρμόζονται τροποποιημένοι με προθέματα: α. η ψυχοαφήγηση γίνεται αυτό-αφήγηση β. ο αυτόπαρατιθέμενος μονόλογος και γ. ο αυτό-αφηγούμενος μονόλογος.
α. Ψ υ χ ο α φ ή γ η σ η : Πρόκειται για νεολογισμό που επινοήθηκε από την Cohn για να αποδοθεί
η πιο έμμεση τεχνική απόδοσης του συνειδητού, όπου ο αφηγητής αφηγείται τις κινήσεις της
εσωτερικής ζωής του προσώπου, τις οποίες το ίδιο δεν έχει οπωσδήποτε συνειδητοποιήσει. Εδώ ο
αφηγητής μας δίνει με λόγια ό,τι ένας χαρακτήρας «γνωρίζει», αισθάνεται, χωρίς να μπορεί
απαραίτητα να το εκθέσει λεκτικά. Η Cohn διακρίνει δύο παραλλαγές στην έμμεση αφηγηματική
απόδοση της συνείδησης του χαρακτήρα (2001:52):
Α. Ο ένας τύπος ψυχοαφήγησης κυριαρχείται από έναν προεξάρχοντα αφηγητή, ο οποίος ακόμα και
όταν εστιάζει εντατικά σε μια ατομική συνείδηση, παραμένει εμφατικά αποστασιοποιημένος από
αυτή (Δ υ σ α ρ μ ο ν ι κ ή α φ ή γ η σ η ).
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Β. Ο άλλος τύπος ψυχοαφήγησης διαμεσολαβείται από έναν αφηγητή, ο οποίος παραμένει
απαρατήρητος και ο οποίος εύκολα συγχωνεύεται με τη συνείδηση που αναπαριστά (Α ρ μ ο ν ι κ ή
α φ ή γ η σ η ).
β.

Παρατιθέμενος

( ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς ) μ ο ν ό λ ο γ ο ς : Πρόκειται για το νοερό

άμεσο λόγο του χαρακτήρα, παρατιθέμενο σε πρώτο πρόσωπο. Είναι η πιο άμεση τεχνική απόδοσης
της συνείδησης ενός μυθιστορηματικού προσώπου με βασικά χαρακτηριστικά την αναφορά στο
σκεπτόμενο «εγώ» στο πρώτο πρόσωπο και την αναφορά στην αφηγημένη στιγμή (η οποία είναι
ταυτόχρονα και στιγμή της άρθρωσης) στον ενεστώτα χρόνο. Οι σκέψεις του προσώπου στον
παρατιθέμενο μονόλογο τις περισσότερες φορές μπαίνουν σε εισαγωγικά.
γ . Α φ η γ η μ έ ν ο ς μ ο ν ό λ ο γ ο ς : Πρόκειται για μια ενδιάμεση τεχνική απόδοσης της
συνείδησης ενός μυθιστορηματικού προσώπου με βασικά χαρακτηριστικά τη διατήρηση της
τριτοπρόσωπης αναφοράς και του χρόνου αφήγησης, αλλά και την ανάμιξη με περισσότερα ή
λιγότερα στοιχεία της νοερής γλώσσας χαρακτήρα. Τον διακρίνουμε από την ψυχοαφήγηση από την
απουσία των ρημάτων που δηλώνουν σκέψη. Ο εσωτερικός λόγος του προσώπου συγχωνεύεται με
εκείνον του αφηγητή, ενώ το γλωσσικό ιδίωμα είναι αυτό του προσώπου. Η Cohn αποδίδει το
διαχωρισμό αφήγησης και παραθέματος με το δικό της νεολογισμό «αφηγημένος μονόλογος» (2001:
36) υπογραμμίζοντας την συνθετότερη φύση αυτής της ενδιάμεσης τεχνικής: όπως η ψυχοαφήγηση,
διατηρεί την τριτοπρόσωπη αναφορά και το χρόνο αφήγησης και, όπως ο παρατιθέμενος μονόλογος,
αναπαράγει κατά λέξη τη νοερή γλώσσα του χαρακτήρα του μυθιστορήματος (2001: 36).
δ. Α ρ μ ο ν ι κ ή

και

δυσαρμονική

α υ τ ό - α φ ή γ η σ η : Στα μυθιστορήματα

πρώτου προσώπου που επιχειρούν να απεικονίσουν τις λεπτομερείς διεργασίες ενός νου εμφανίζονται
δύο τύποι αυτοβιογραφικής δομής. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο κατέχει το «διττό
προνόμιο» του υποκειμένου και του αντικειμένου, το είδος και η έκταση της απόστασης μεταξύ του
«εγώ» της αφήγησης και του «εγώ» της δράσης διαμορφώνει μια κλίμακα διαβαθμίσεων που
ξεκινούν από το διαφωτισμένο και γνώστη αφηγητή, ο οποίος φωτίζει πλήρως τις νοητικές συγχύσεις
του παρελθόντος και φτάνουν μέχρι τον αφηγητή που ταυτίζεται στενά με το παρελθόν του, μη
προδίδοντας κατά κανέναν τρόπο ανώτερη γνώση (Cohn 2001: 194). Τις τεχνικές απόστασης που
αποδίδουν τη διάσταση και τη συνεκτικότητα των δύο «εγώ» η Cohn τις ονομάζει «δυσαρμονική»
και «αρμονική» αυτό-αφήγηση αντίστοιχα. Ο όρος δ υ σ α ρ μ ο ν ι κ ή α υ τ ό - α φ ή γ η σ η
αντιστοιχεί σε μια αποστασιοποιημένη παρουσίαση της συνείδησης από έναν αναλυτικό και
απόμακρο αφηγητή (Cohn 2001: 196-198). Στον αντίποδα της δυσαρμονικής αυτό-αφήγησης
βρίσκονται πιο άμεσες μορφές αυτό-αφήγησης, στις οποίες, αν και διατηρείται η αναδρομική
αφηγηματική στάση, ο αφηγητής δεν επικαλείται την εκ των υστέρων γνώση του αλλά απλώς
καταγράφει τα εσωτερικά συμβάντα χωρίς να ψάχνει για αιτιακές συνδέσεις και αποκηρύσσοντας
κάθε είδους γνωστικό προνόμιο. Ο α ρ μ ο ν ι κ ό ς α υ τ ό - α φ η γ η τ ή ς δεν επισύρει την
προσοχή στο παρόν αφηγούμενο «εγώ» του προσθέτοντας πληροφορίες, γνώμες ή κρίσεις που δεν
ήταν δικές του κατά τη διάρκεια της παρελθούσης εμπειρίας του (Cohn, 2001: 205).
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ε . Α υ τ ο - π α ρ α τ ι θ έ μ ε ν ο ς μ ο ν ό λ ο γ ο ς : η περιστασιακή παράθεση σκέψεων του
περασμένου «εγώ», με τη μορφή «είπα στον εαυτό μου»,

αποτελούν ένα σταθερό συστατικό

παραδοσιακής πρωτοπρόσωπης αφήγησης (Cohn 2001: 214). Επειδή η τεχνική της αυτό-παράθεσης
δημιουργεί ασάφεια μεταξύ των σκέψεων του παρελθόντος και των σκέψεων του παρόντος,
χρησιμοποιούνται συνήθως συγκεκριμένοι δείκτες παράθεσης, κυρίως τα εισαγωγικά, που χωρίζουν
με σαφήνεια το μονόλογο από την αφήγηση. Εξαιτίας αυτής ακριβώς της ανάγκης διεμβολισμού του
κειμένου με άβολες εισαγωγικές φράσεις και δείκτες παράθεσης, ο παρατιθέμενος μονόλογος δεν
αποτελεί την πιο ευνοημένη τεχνική στο μοντέρνο μυθιστόρημα (Cohn 2001: 216).
σ τ . Ο α υ τ ό - α φ η γ η μ έ ν ο ς μ ο ν ό λ ο γ ο ς (Cohn 2001: 221) είναι μια πρωτοπρόσωπη
παραλλαγή της τρίτης τεχνικής για απόδοση της συνείδησης στο μυθιστόρημα τρίτου προσώπου, του
αφηγημένου μονολόγου. Η σχέση του «εγώ» της αφήγησης προς το «εγώ» της δράσης στους αυτόαφηγημένους μονολόγους ανταποκρίνεται ακριβώς στη σχέση ενός αφηγητή προς το χαρακτήρα του
σ’ ένα μυθιστόρημα τρίτου προσώπου επικεντρωμένο στο χαρακτήρα: ο αφηγητής στιγμιαία
ταυτίζεται με τον περασμένο του εαυτό, εγκαταλείποντας τη χρονικά απομακρυσμένη πλεονεκτική
του θέση και το γνωστικό του προνόμιο για τις παρελθόντος χρονικού ορίου συγχύσεις και
αμφιταλαντεύσεις του. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον αυτό-αφηγημένο από τον αυτόπαρατιθέμενο μονόλογο είναι η χρήση του παρελθοντικού χρόνου, ο οποίος με σαφήνεια τοποθετεί
τον εσωτερικό λόγο που ανήκει στη σφαίρα της αναδρομικής αυτό-αφήγησης, αλλά ταυτόχρονα
απομακρύνεται από αυτή καθώς απουσιάζουν τα ρήματα που δηλώνουν σκέψη. Με άλλα λόγια, οι
σκέψεις αποδίδονται στο «εγώ» της δράσης, αλλά ο εσωτερικός λόγος του προσώπου συγχωνεύεται
με εκείνον του αφηγητή.
Εφαρμόζοντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση της Cohn για την απόδοση της συνείδησης
σ ε π α ι δ ι κ ά κ α ι ε φ η β ι κ ά μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α , η Nikolajeva (2002α: 173-187 και
2002β: 241-267), με μια ενιαία προσέγγιση πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης
παρουσιάζει τις ακόλουθες τ ε χ ν ι κ έ ς αναπαράστασης της συνείδησης στην παιδική λογοτεχνία:
τον παρατιθέμενο μονόλογο, τον αυτόνομο μονόλογο, το ημερολογιακό μυθιστόρημα, το επιστολικό
μυθιστόρημα, τον αφηγημένο μονόλογο,

τη δυσαρμονική ψυχοαφήγηση,

την αρμονική

ψυχοαφήγηση, την αν
Το ζήτημα της αφηγηματικής απόστασης
Σε όλες τις παραπάνω τεχνικές, οι συγγραφείς ενός παιδικού ή εφηβικού μυθιστορήματος
αντιμετωπίζουν πάντα το πρόβλημα της εξισορρόπησης δύο αντίθετων πιέσεων: τη διατήρηση του
συγγραφικού ελέγχου (auctorial control) και την αναπαράσταση μιας αυθεντικής εικόνας της
εσωτερικής ζωής του νεαρού ήρωα. Η διαφορά γνωστικού επιπέδου ανάμεσα στον ενήλικο
συγγραφέα και τον ανήλικο χαρακτήρα, όπως συνήθως συμβαίνει στην παιδική λογοτεχνία, καθιστά
το εγχείρημα εξαιρετικά απαιτητικό. Αν και όλοι οι ενήλικοι συγγραφείς έχουν υπάρξει κάποτε
παιδιά, η τεράστια διαφορά στις εμπειρίες και στις γλωσσικές δεξιότητες δημιουργεί ένα
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α ν α π ό φ ε υ κ τ ο χ ά σ μ α ανάμεσα στην ενήλικη αφηγηματική φωνή και στο χαρακτήρα του
παιδιού-ήρωα, αλλά και στο επίπεδο αντίληψης του παιδιού-αναγνώστη. Μπορεί ένας ενήλικος
συγγραφέας να αποδώσει εύστοχα και πειστικά την κατάσταση ενός παιδικού μυαλού; Η Nikolajeva
(2002α: 173) υποστηρίζει ότι στο συγκεκριμένο προβληματισμό έχουν τις ρίζες τους οι απόπειρες
γεφύρωσης αυτού του χάσματος είτε με τη χρήση ισχυρής ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ε σ τ ί α σ η ς σ τ ο
παιδί-χαρακτήρα

είτε

με

την

υιοθέτηση

πρωτοπρόσωπης

(αυτοδιηγητικής) παιδικής προοπτικής.
Η εσωτερική ζωή ενός έφηβου χαρακτήρα εξίσου μπορεί να απεικονίζεται είτε σε
πρωτοπρόσωπες αυτοδιηγητικές αφηγήσεις είτε σε τριτοπρόσωπες αφηγήσεις

σταθερά

επικεντρωμένες στο χαρακτήρα (τριτοπρόσωπη αφήγηση με εσωτερική εστίαση). Τόσο η αρμονική
αυτο-αφήγηση, ο αυτό-παρατιθέμενος, ο αυτό-αφηγημένος μονόλογος σε πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις
όσο και η αρμονική ψυχοαφήγηση, ο παρατιθέμενος και ο αφηγημένος μονόλογος σε τριτοπρόσωπα
συμφραζόμενα

συνιστούν

τεχνικές

κατάργησης

της

αφηγηματικής

α π ό σ τ α σ η ς μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου της αφήγησης. Με άλλα λόγια πραγματώνουν
την πλήρη εστίαση στο βιωματικό «εγώ» της πρωτοπρόσωπης αφήγησης ή στον ήρωα της
τριτοπρόσωπης αφήγησης και κρατούν με συνέπεια αθέατο το «εγώ» του αφηγητή. Η εξάλειψη της
φωνής που αφηγείται αναδεικνύει την αμεσότητα της υποκειμενικής εμπειρίας και εξασφαλίζει
μεγάλο βαθμό διεισδυτικότητας στον κόσμο του ήρωα.
Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η μελέτη της αποτύπωσης της συνείδησης του χαρακτήρα
συνδέεται στενά με το βαθμό κυριαρχίας ή εξάλειψης της αφηγηματικής φωνής. Έτσι, στα πλαίσια
της ανάλυσης της εκπονούμενης διατριβής σχολιάζεται ο τ ρ ό π ο ς

ύπαρξης

α φ η γ η τ ή (τονισμένη ή διακριτική παρουσία) και η

(διάσταση

απόσταση

του
ή

σ υ ν ο χ ή ) μ ε τ α ξ ύ α φ η γ η τ ή κ α ι χ α ρ α κ τ ή ρ α . Σε πρακτικό επίπεδο προκύπτει η
ανάγκη για την ανάδειξη των ενδεικτικών κριτηρίων με βάση τα οποία μπορεί να αποτιμηθεί
«εργαλειακά» η αφηγηματική απόσταση σε ένα μυθιστόρημα: Πόση απόσταση θα πάρει ο αφηγητής
από τον κόσμο της ιστορίας, με πόση ακρίβεια θα τον αποδώσει και πόσο ευδιάκριτη θα είναι η δική
του παρουσία ως φορέα της αφηγηματικής πληροφορίας.
Ο τρόπος με τον οποίο ο κειμενικός λόγος της αφήγησης αποδίδει το λόγο (εσωτερικό η
εκφωνούμενο) του χαρακτήρα, με πόση ακρίβεια και λεπτομέρεια θα τον αποτυπώσει και πόσο
ευδιάκριτη θα είναι η δική του παρουσία ως φορέα της αφηγηματικής πληροφορίας συνδέεται με την
απόσταση που παίρνει ο αφηγητής από τον κόσμο της ιστορίας, η οποία σ τ ο μ ο ν τ έ λ ο τ ο υ
G e n e t t e (1980) ονομάζεται α φ η γ η μ α τ ι κ ή α π ό σ τ α σ η (Narrative distance) και είναι
ένας από τους παράγοντες που ρυθμίζει την αφηγηματική πληροφορία: η πλέον μιμητική
αναπαράσταση του κόσμου της ιστορίας ορίζεται από την κυριαρχία του βιωματικού «εγώ» και την
ελάχιστη παρουσία της αφηγηματικής φωνής, ενώ η πιο αποστασιοποιημένη (διηγητική) απόδοση
του κόσμου της ιστορίας ορίζεται από το ακριβώς αντίθετο: κυριαρχία του αφηγηματικού «εγώ» και
τονισμένη παρουσία της αφηγηματικής φωνής.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο βαθμός ταύτισης αφηγητή και χαρακτήρα και το ζήτημα
κυριαρχίας του αφηγούμενου ή του βιωματικού «εγώ» συνδέεται στενά με τις άμεσες ή έμμεσες
τεχνικές που επιλέγονται από το συγγραφέα για την αναπαράσταση του κόσμου της ιστορίας και με
το βαθμό παρουσίας του αφηγητή. Σε σχέση με την αναπαράσταση του λόγου των χαρακτήρων
(εκφωνημένου ή εσωτερικού), ο Genette διακρίνει τρεις βαθμούς που καλύπτουν όλο το φάσμα από
τη μίμηση ως τη διήγηση και αντιστοιχούν στις σχετικές αποστάσεις ανάμεσα στην ιστορία και την
αφήγηση: το άκρο προς τη διήγηση κατέχει ο αφηγηματοποιημένος λόγος (narratized speech), το
άκρο προς τη μίμηση ο αναφερόμενος λόγος (reported speech), ενώ το ενδιάμεσο ο μετατιθέμενος
λόγος (transposed speech) (Genette 1980: 171-172).
Η Dorrit Cohn στην δική της διεξοδική μελέτη βρίσκεται πολύ κοντά στην τριμερή
κατηγοριοποίηση του Genette, την οποία ωστόσο εξειδικεύει στην αναπαράσταση των εσωτερικών
διεργασιών και την οποία εμπλουτίζει με περαιτέρω συστηματική ανάλυση και νέους ειδικότερους
όρους. Το κ ο ι ν ό σ τ ο ι χ ε ί ο σ τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ η G e n e t t e κ α ι C o h n είναι η
σχέση των άμεσων ή έμμεσων τεχνικών που επιλέγονται για την αναπαράσταση της συνείδησης του
χαρακτήρα με την απόσταση του αφηγητή από τον κόσμο της ιστορίας, η οποία μπορεί να
διαβαθμίζεται από την πλήρη διάσταση μεταξύ αφηγητή και χαρακτήρα μέχρι την ταύτιση και
εμπαθή συγχώνευση του αφηγητή με το χαρακτήρα
.
Βαθμοί της αναπαράστασης του (εκφωνούμενου ή εσωτερικού) λόγου του χαρακτήρα
(μοντέλο Genette)
Μίμηση----------------------------------------------------------------------------------------Διήγηση
Αναφερόμενος
λόγος

Μετατιθέμενος

Αφηγηματοποιημένος

λόγος

λόγος

Βαθμοί της αναπαράστασης της συνείδησης του χαρακτήρα
(μοντέλο Cohn)
Διάσταση

Ταύτιση

αφηγητή και χαρακτηρα-------------------------------------------------αφηγητή και χαρακτήρα
Δυσαρμονική ψυχοαφήγηση

αφηγημένος μονόλογος

Δυσαρμονική αυτό-αφήγηση αυτό-αφηγημένος μονόλογος

παρατιθέμενος μονόλογος
αυτό-παρ/νος μονόλογος
αρμονική ψυχοαφήγηση
αρμονική αυτό-αφήγηση
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Σε π ρ α κ τ ι κ ό

ε π ί π ε δ ο , η διερεύνηση της αφηγηματικής απόστασης και,

συνακόλουθα, του βαθμού συνοχής μεταξύ αφηγούμενου και βιωματικού εαυτού κατά την
αναπαράσταση της συνείδησης του χαρακτήρα επιχειρείται σ ε δ ύ ο κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς : α. με
την ανίχνευση των συγκεκριμένων τεχνικών αναπαράστασης των εσωτερικών διεργασιών του
χαρακτήρα (Δυσαρμονική αφήγηση, Αρμονική αφήγηση, παρατιθέμενος μονόλογος, αφηγημένος
μονόλογος, ημερολόγιο, επιστολή κλπ.) και β. μέσα από τις ενδείξεις προβολής του αφηγητή στα
ποικίλα είδη παρεμβάσεών του στην αφήγηση (Προλήψεις- εκ των υστέρων διαπιστώσεις,
συλλογιστικές παρεκβάσεις σε γνωμικό ενεστώτα, αξιολογικές κρίσεις με ειρωνικό τόνο,
μεταφηγηματικός σχολιασμός, άμεσες αποστροφές στον αναγνώστη κλπ.). Η τονισμένη παρουσία
του αφηγητή δίνει το προβάδισμα στην αντίληψη και οπτική του αφηγηματικού «εγώ» (authorial
techniques: συγγραφικές τεχνικές), ενώ η καλυμμένη παρουσία ενός αφηγητή, που φροντίζει να
μείνει αθέατος καθώς ασκεί την πράξη της αφήγησης, συνδέεται με αφηγήσεις επικεντρωμένες στην
περιορισμένη οπτική του βιωματικού «εγώ» (figural techniques: τεχνικές του χαρακτήρα)
Στα πλαίσια της προηγηθείσας διπλωματικής εργασίας με ανάλογη θεματική εξετάστηκε ο
βαθμός παρουσίας του αφηγητή σε έξι επιλεγμένα μυθιστορήματα σε συνδυασμό με τις περισσότερο
ή λιγότερο άμεσες τεχνικές που επιλέγονται για την αναπαράσταση της συνείδησης του χαρακτήρα.
Στα ε υ ρ ή μ α τ α

της

ανάλυσης

παρουσιάστηκε τεκμηριωμένα η κυριαρχία του

αφηγούμενου εαυτού σε συνδυασμό με την τονισμένη παρουσία του αφηγητή και την
αποστασιοποίηση από το βιωματικό εαυτό στα μυθιστορήματα Αφρικανικό ημερολόγιο της Σώτης
Τριανταφύλλου, Η εποχή των υακίνθων της Τούλας Τίγκα και Άγρια παιχνίδια της Μαρούλας Κλιάφα
και η κυριαρχία του βιωματικού εαυτού σε συνδυασμό με τη διακριτική παρουσία του αφηγητή και
τον υψηλό βαθμό ταύτισης αφηγητή και χαρακτήρα στα μυθιστορήματα Στη διαπασών του Βασίλη
Παπαθεοδώρου, Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της της Άλκης Ζέη και Κάποτε ο κυνηγός της Ε.
Σαραντίτη. Οι παράμετροι της ανάλυσης που εφαρμόστηκε σε περιορισμένο αριθμό μυθιστορημάτων
πρόκειται να επεκταθούν σε ευρύτερο σώμα κειμένων στα πλαίσια της εκπονούμενης διατριβής με
στόχο τη γ ε ν ί κ ε υ σ η των σχετικών συμπερασμάτων.

Η διάσταση της απήχησης στον αναγνώστη
Μια αφηγηματική εκδοχή μπορεί να ακολουθήσει πολλές δυνατές «διαδρομές» για τον κόσμο
της ιστορίας, επηρεάζοντας έτσι και τον τρόπο που οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται τον
συγκεκριμένο κόσμο. Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης υποστηρίζεται ότι οι συγγραφείς που
επιλέγουν τη «διαδρομή» που περνάει μέσα από την περισσότερο ή λιγότερο άμεση αναπαράσταση
της συνείδησης του έφηβου ήρωα της ιστορίας τους διαμορφώνουν α φ η γ ή σ ε ι ς
εντονότερη

με

α π ή χ η σ η στον έφηβο αναγνώστη. Ένα επιμέρους πεδίο έρευνας της

προτεινόμενης μελέτης της αναπαράστασης της συνείδησης του μυθιστορηματικού ήρωα συνδέεται
με την απήχηση των επιλεγμένων αφηγηματικών τεχνικών στη συνείδηση του έφηβου αναγνώστη.
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Στο σημείο αυτό η έρευνα αξιοποιεί τις θέσεις της Andrea Schwenke-Wyile (1999, 2001) για τη
«δεσμευτική αφήγηση», η οποία προτείνει το δικό της σχήμα 1

για τους τύπους αφήγησης που

απαντώνται στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, διευρύνοντας ουσιαστικά τις κατηγορίες της Cohn.
Η Schwenke-Wyile (1999: 185, 2001:192) εισάγει την έννοια της «δ ε σ μ ε υ τ ι κ ή ς
α φ ή γ η σ η ς » (engaging narration) ως ενός ιδιαίτερου τύπου πρωτοπρόσωπης αναδρομικής
αφήγησης, ο οποίος επιδιώκει περισσότερο να αναβιώσει στη συνείδηση του αναγνώστη την
αντίληψη του χαρακτήρα τη στιγμή των γεγονότων παρά να του μεταδώσει την τωρινή αντίληψη του
αφηγητή για την περίσταση. Με άλλα λόγια, ο αφηγητής ανασυνθέτει τα γεγονότα με τρόπο που να
«δ ε σ μ ε ύ ε ι » τους αναγνώστες και να τους καλεί να αναλογιστούν τον εαυτό τους κοντά στον
πρωταγωνιστή ή ακόμα και στη δική του θέση μέσα στην ιστορία.
Σε επόμενο άρθρο της (2003) η Schwenke-Wyile επιχειρεί να εφαρμόσει την ιδέα της
δεσμευτικής αφήγησης και στην περιορισμένη τριτοπρόσωπη αφήγηση (restricted third-person
narration), βασισμένη στις ομοιότητες της τελευταίας με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Επειδή και οι
δύο παραπάνω μορφές αφήγησης βασίζονται σε περιορισμούς, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο είδος
σχέσεων μεταξύ αφηγητή και αποδέκτη αφήγησης και ανάμεσα στο συγγραφέα, το κείμενο και τον
αναγνώστη( 2003: 118). Έτσι, στην περιορισμένη τριτοπρόσωπη (Schwenke-Wyile, 2003: 116), όπως
και στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η δέσμευση του αναγνώστη καθορίζεται από τον περιορισμό της
αφηγηματικής προοπτικής σε έναν αποκλειστικά χαρακτήρα και την ισχυρή προσωπική σχέση που
συνακόλουθα αναπτύσσει ο αναγνώστης με τον κεντρικό χαρακτήρα. Τελικά, το χαρακτηριστικό της
«δεσμευτικής» αφήγησης είναι η διακριτική παρουσία ή ακόμα και η ε ξ ά λ ε ι ψ η
ενήλικης

αφηγημ ατικ ής

της

φ ω ν ή ς : στην περιορισμένη τριτοπρόσωπη δεσμευτική

αφήγηση η προσοχή του αναγνώστη επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στο χαρακτήρα παρά στον
αφηγητή και στην πρωτοπρόσωπη δεσμευτική αφήγηση το αφηγηματικό «εγώ» ταυτίζεται με το
βιωματικό «εγώ» παρά τη μεταξύ τους χρονική απόσταση (Schwenke-Wyile, 2003: 116).
Από την ε φ α ρ μ ο γ ή

των

θέσ εων

της

Sc hwenk e -Wyi le

σε ένα

περιορισμένο σώμα κειμένων στα πλαίσια της προηγηθείσας διπλωματικής εργασίας (Κόνια, 2011),
διαπιστώθηκε ότι

η «δεσμευτική» η αφήγηση συνδέεται με την παρουσία άμεσων τεχνικών

αναπαράστασης της συνείδησης του «εγώ» της δράσης και την ευκαιριακή ή σταθερή ταύτιση του
αφηγηματικού με το βιωματικό «εγώ». Από την άλλη πλευρά η απουσία άμεσων τεχνικών
αναπαράστασης της συνείδησης του «εγώ» της δράσης, η πλήρης διάσταση του αφηγηματικού από το
βιωματικό «εγώ» και η έντονη παρουσία της ενήλικης συγγραφικής φωνής

συνδέεται με την

«αποστασιοποιημένη» αφήγηση (distancing narration). Μάλιστα, πέρα από τη διάκριση
«δεσμευτικής» και «αποστασιοποιημένης» αφήγησης, η Schwenke-Wyile (1999) προσδιορίζει
1

Στην ελληνική βιβλιογραφία το τυπολογικό σχήμα της Schwenke-Wyile για την πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε
παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα περιγράφει και σχολιάζει η Μένη Κανατσούλη στην εισήγησή της με τίτλο
«Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην παιδική λογοτεχνία» που περιλαμβάνεται στο: Παπαντωνάκης, 2006: 147167.
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περαιτέρω διαβαθμίσεις της «δέσμευσης» του αναγνώστη εισάγοντας στη θεωρία της αφήγησης δύο
τύπους «δεσμευτικής» αφήγησης»: την «άμεση-δεσμευτική» και τη «μακρινή δεσμευτική» αφήγηση.
Ειδικά στην άμεση-δεσμευτική αφήγηση ο ενήλικος παντογνώστης συγγραφέας έχει εξαφανιστεί και
έχει εκχωρήσει το προνόμιο της αφήγησης σε μια αυθεντική εφηβική φωνή η οποία φαίνεται να
φτάνει στον αναγνώστη χωρίς την αναμενόμενη διαμεσολάβηση του ενήλικου συγγραφέα.
Η εφαρμογή των θέσεων της Schwenke-Wyile δεν είναι ασύμβατη με το τυπολογικό σχήμα
της Dorrit Cohn, που αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο της ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η
Dorrit Cohn στη δική της καταγραφή των τεχνικών της πρωτοπρόσωπης αφήγησης διακρίνει δύο
τύπους αναδρομικής αυτό-αφήγησης: την αρμονική και τη δυσαρμονική. Η Schwenke-Wyile
αναγνωρίζει ότι η δεσμευτική αφήγηση (engaging narration) αντιστοιχεί στην αρμονική αφήγηση
(2003:

124).

Αντίστοιχα,

ταυτίζει

τη

δυσαρμονική

αυτοαφήγηση

της

Cohn

με

την

αποστασιοποιημένη αφήγηση (distancing narration) της δικής της κατηγοριοποίησης. Ουσιαστικά, η
τριμερής κατηγοριοποίηση της Schwenke-Wyile δεν καταργεί τη διμερή διάκριση της Cohn, αλλά τη
διευρύνει διακρίνοντας δύο επιμέρους είδη στα όρια της αρμονικής αυτό-αφήγησης (2003: 125).
Βασική διαπίστωση που προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της σχετικής ανάλυσης είναι ότι
η δεσμευτική αφήγηση, που «αγκαλιάζει» τον αναγνώστη και τον εμπλέκει σε μια προσωπική σχέση
εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον κόσμο της αφηγούμενης ιστορίας, συνδέεται στενά με την αυτόεξάλειψη της ενήλικης συγγραφικής φωνής που αφηγείται πίσω από το προσωπείο της εφηβικής
αφηγηματικής φωνής. Έτσι, η διάκριση της δεσμευτικής από την αποστασιοποιημένη αφήγηση στα
όρια της εφηβικής πρωτοπρόσωπης αφήγησης ή της περιορισμένης τριτοπρόσωπης αφήγησης
εξαρτάται από την προθυμία (ή κάποτε την ικανότητα) των συγγραφέων εφηβικής λογοτεχνίας να
σιγήσουν την ενήλικη συγγραφική φωνή. Στην περίπτωση αυτή η πρόσβαση στον κόσμο της ιστορίας
εξασφαλίζεται τόσο για το συγγραφέα και όσο και για τον αναγνώστη μέσα από τη συνείδηση του
έφηβου χαρακτήρα ομιλητή που αφηγείται την ιστορία του. Στην άμεση-δεσμευτική αυτοαφήγηση, ο
λόγος του αφηγητή γίνεται για τον αναγνώστη ένα « π α ρ ά θ υ ρ ο » π ρ ο ς τ η σ υ ν ε ί δ η σ η
τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α που δε μας αναμεταδίδει απλώς ό,τι ο αναδρομικός αφηγητής βλέπει μέσω της
μνήμης και ο παντογνώστης αφηγητής μέσω της παντογνωσίας του, αλλά μας επιτρέπει να
κοιτάξουμε απευθείας μέσα στο αφηγηματικό σκηνικό εγκατεστημένοι –από κοινού με το
συγγραφέα- μέσα στην ίδια τη συνείδηση του χαρακτήρα.
Η συνεκτική ή αποστασιοποιημένη σχέση του αφηγητή με τον κόσμο της ιστορίας, ή με
άλλα λόγια, η επισκόπηση των γεγονότων από τη θέση του αποστασιοποιημένου και γνωστικά
υπερέχοντα αφηγητή ή η διάθεση του αφηγητή για εμπαθή συγχώνευση με το χαρακτήρα εξαρτάται
από τις άμεσες ή έμμεσες τεχνικές τις οποίες ο συγγραφέας επιλέγει για την αναπαράσταση της
συνείδησης του χαρακτήρα-πρωταγωνιστή. Ο τρόπος αποτύπωσης της συνείδησης του χαρακτήραεστιαστή καθορίζει το μηχανισμό της αφηγηματικής απόστασης που διέπει την παρουσίαση του
κόσμου της ιστορίας. Έτσι, αξιοποιώντας τις θέσεις της Schwenke-Wyile, η παρούσα ανάλυση
χαρακτηρίζει: α. ως δ ε σ μ ε υ τ ι κ έ ς για τον αναγνώστη εκείνες από τις εξεταζόμενες αυτό394

αφηγήσεις, όπου υπερέχει συνολικά ή εν μέρει ο χαρακτήρας-εστιαστής, ο οποίος παρουσιάζεται να
βλέπει, να μιλάει, να σκέφτεται ή να αισθάνεται και β. ως α π ο σ τ α σ ι ο π ο ι η μ έ ν ε ς
αφηγήσεις εκείνες όπου υπερέχει σταθερά ο αφηγητής-εστιαστής, ακόμα και όταν περιστασιακά
αποκαλύπτει έμμεσα το λόγο, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του χαρακτήρα-εστιαστή. Ο
αφηγητής ενός εφηβικού μυθιστορήματος

είναι «δεσμευτικός» αφηγητής στο βαθμό που

χρησιμοποιεί άμεσες τεχνικές αναπαράστασης της συνείδησης του έφηβου ήρωα και μεταδίδει την
αφηγηματική πληροφορία από την περιορισμένη οπτική του, ενώ είναι «αποστασιοποιημένος»
αφηγητής στο βαθμό που την ώρα της αφηγηματικής πράξης στέκεται σε μια ευδιάκριτη απόσταση
σε σχέση με τα γεγονότα, από την οποία βλέπει και σχολιάζει τις πράξεις του έφηβου πρωταγωνιστή
της ιστορίας.

Η διάσταση του ιδεολογικού ελέγχου του αναγνώστη
Η υπό εκπόνηση διατριβή φιλοδοξεί να διερευνήσει, τέλος, και θέματα ιδεολογικού ελέγχου
του αναγνώστη σε σχέση με τους επιλεγμένους από κάθε συγγραφέα τρόπους αναπαράστασης της
συνείδησης. Οι ποικίλοι τρόποι αναπαράστασης της συνείδησης παρέχουν στους αναγνώστες ένα
διαφορετικό βαθμό ελευθερίας στην υιοθέτηση της υποκειμενικής αντίληψης που περιέχεται στην
αφήγηση

και

κατά

συνέπεια

ασκούν

διαφορετικό

είδος

και

βαθμό

ι δ ε ο λ ο γ ι κ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ στον αναγνώστη. Υπάρχουν πολλοί και λεπτοί χειρισμοί μέσα στην
αφηγηματική διαδικασία για την καθοδήγηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του αναγνώστη, οι οποίοι
αναδεικνύουν είτε τις προθέσεις τους των συγγραφέων ή την αφηγηματική τους δεξιότητά.
Πιο συγκεκριμένα, ο δ ι δ α κ τ ι σ μ ό ς συχνά έχει θεωρηθεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό
της παιδικής λογοτεχνίας. Ο διδακτισμός συνδέεται με τον απεριόριστο συγγραφικό έλεγχο, οπότε ο
αναγνώστης χειραγωγείται από τη δεσποτική φωνή του αφηγητή, χωρίς κανένα περιθώριο να
διαμορφώσει την προσωπική του γνώμη για ό,τι διαβάζει. Ωστόσο, μια συστηματική διερεύνηση των
ποικίλων αφηγηματικών τεχνικών, που στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη χαρακτηροκεντρική
αφήγηση (figural technique), μπορεί να ανατρέψει την παγιωμένη αντίληψη για τη σχέση του
διδακτισμού με την παιδική λογοτεχνία. Η παρουσία άμεσων τεχνικών αναπαράστασης της
συνείδησης (αρμονική αυτό-αφήγηση, αυτό-αφηγημένος μονόλογος και αυτό-παρατιθέμενος
μονόλογος) περιορίζει τις δυνατότητες του συγγραφέα για ιδεολογικό έλεγχο του αναγνώστη.
Από την άλλη πλευρά, ο κ α λ υ μ μ έ ν ο ς δ ι δ α κ τ ι σ μ ό ς που μπορεί να συνδέεται με
τέτοιες μορφές είναι πιο δυσδιάκριτος από τον αναγνώστη –και ως εκ τούτου πιο δραστικός- από το
φανερό διδακτισμό των αφηγήσεων που δίνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα στη συγγραφική φωνή.
Έτσι, μια διευρυμένη έρευνα των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι
συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας ενδέχεται να εντοπίσει αφηγηματικές μορφές που δημιουργούν την
ψευδαίσθηση της ολοκληρωτικής απουσίας της συγγραφικής φωνής, ενώ στην πραγματικότητα
χειραγωγούν σε μεγάλο βαθμό τον αναγνώστη. Στο βαθμό που η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας
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ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους τα κείμενα επηρεάζουν τους νεαρούς αναγνώστες, οι
λειτουργίες και τα αποτελέσματα των ποικίλων αφηγηματικών τεχνικών δε μπορούν παρά να
εντάσσονται το ερευνητικό της πεδίο.
Επιπλέον, στην περίπτωση της χρήσης άμεσων τεχνικών αναπαράστασης της συνείδησης του
χαρακτήρα, λόγω της έλλειψης σταθερής καθοδήγησης από μια υπερέχουσα αφηγηματική φωνή,
απαιτούνται πιο π ρ ο η γ μ έ ν ε ς α ν α γ ν ω σ τ ι κ έ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς που προϋποθέτουν
αναγνώστες με επαρκείς αναγνωστικές εμπειρίες και με αυξημένη κριτική ικανότητα. Με αυτό το
σκεπτικό, αποτελεί πρόκληση για τον θεωρητικό της λογοτεχνίας αξιοποιώντας τα εργαλεία της
αφηγηματικής θεωρίας να αναγνωρίσει τους τρόπους που οι κειμενικοί χειρισμοί επηρεάζουν τους
νεαρούς

αναγνώστες,

αναγνώστες.

ώστε

να εκπαιδεύσει τους

τελευταίους

να

γίνουν

κριτικοί

Οι ενήλικοι συγγραφείς που σκοπεύουν να γράψουν ένα παιδικό/εφηβικό

μυθιστόρημα επιλέγουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν από μια ποικιλία τεχνικών. Μπορούν
να γράψουν από θέση ισχύος υιοθετώντας μια φανερά διδακτική αφηγηματική φωνή και να δώσουν
προβάδισμα στο συγγραφικό λόγο ή μπορεί να ταυτιστούν με το παιδί ή τον έφηβο και να
ισχυριστούν ότι «δανείζουν τη φωνή τους» στα παιδιά που δε μπορούν να κάνουν τις φωνές τους να
ακουστούν ή δε μπορούν να διατυπώσουν τα ίδια τις ιστορίες τους.
Εν κατακλείδι, πιστεύουμε πως η θεωρία της αφήγησης προσφέρει στο μελετητή και κριτικό
της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση και αποτίμηση
της αφηγηματικής φωνής που στέκεται in loco parentis για τους νεαρούς αναγνώστες. Παράλληλα, με
τις μελέτες που επικεντρώνονται στο «τι», στο περιεχόμενο της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας,
είναι απαραίτητο να προσεγγίζεται με συστηματικά θεωρητικά εργαλεία το «πώς», οι αφηγηματικοί
τρόποι τους οποίους οι συγγραφείς επιλέγουν για να απευθύνουν τις ιστορίες τους σε παιδιά και
εφήβους. Μάλιστα, η μελέτη των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται έχει ίσως
μεγαλύτερη σημασία στη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά από τη λογοτεχνία που απευθύνεται
σε ενήλικες, εφόσον στην παιδική λογοτεχνία οι αφηγηματικές επιλογές του συγγραφέα ρυθμίζουν το
είδος και το βαθμό ιδεολογικού ελέγχου που ασκείται σε ένα εξ ορισμού άπειρο αναγνωστικό κοινό.
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The PhD thesis which I am elaborating under the title "Narrative modes for depicting
consciousness in modern Greek adolescent literature (since 1990)" expands a previous research of a
similar subject which I elaborated as a postgraduate student of the Aegean University during the
academic year 2010-2011.

The subject and goals of present research
In the context of contemporary narration theory the present research attempts the study of a
corpus of Greek novels written for young adults under the scope of the narrative modes for presenting
the character's consciousness. In particular, the first aim of this study is to investigate to which extent
and by which techniques the modern Greek young adult novel authors attempt to enter the minds of
their characters and convey their state of mind to the readers by means of language. Secondly, the
analysis sets out to indicate the effects that the selected modes of internal representation have on the
reader's consciousness not only from the aspect of the levels of reader's engagement in the story but
also from the aspect of the levels of reader's manipulation.
Within this framework of goals and interests, the study of various modes of depiction of
consciousness in young adult fiction is divided into three particular topics of research:
a. the narrative distance: that is to which extent the modes of internal representation reflect the levels
of narrator's distance from the story world in terms of identification or distinction between narrator
and character in the third-person narration novels and between narrating-self and experiencing-self in
the first-person narration novels
b. the effect of the selected modes of internal representation on the reader's perception.
c. the ideological manipulation of the reader through the techniques of portrayal of the character's
consciousness.
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The corpus of the study
The research corpus of this study draws on the contemporary young adult fiction which is a
recently developed genre in Greek literature as a subcategory of children's fiction or even as a
particular literary genre. This tendency has only been prominent during the last twenty years. Since
1990, Greek authors have taken serious interest in the adolescents' group as a special reading audience
and have considered the necessity of novels which are focused on the features and interests of this
particular age group, who are no longer children but also too young to be considered as adults. In this
particular age group of readers in their late teens lies the interest of the present analysis.
The category when the narrators and main characters are in their late teens has been termed
"literature for young adults". Although the dividing line at either end of the young adult spectrum is
difficult to draw, the young adult category includes novels that more or less share distinct common
features as regards both content and language. Although in Greece young adults novels are not so
often and widely published compared to the other children fiction categories, contemporary Greek
children fiction authors have started to acknowledge the importance of the young adult novels as
expressing older teenager's special needs and interests.
According to the notable children's literature scholar Maria Nikolajeva, the tendency to reflect
a characters' internal life is a recent development in children's' literature. In her article “Imprints of the
mind: The Depictions of Consciousness in Children’s Literature” (2002α: 173-187) which was
published in the well-known journal Children’s Literature Association Quarterly, Nicolajeva notices
the increasing sophistication and ambiguity in the more recent adolescent novels, which may be
ascribed to the general shift in juvenile literature toward complexity. Mental representation, which is
seldom, if ever, used in traditional children's literature, has so far been used by a limited number of
sophisticated children's writers, such as William Mayne, Alan Garner, Lois Lowry, Virginia
Hamilton, Michelle Magorian, Nina Bawden, Katherine Paterson, Virginia Hamilton and Patricia
MacLahlan. In all those writers Nicolajeva acknowledges the presence of techniques of conveying
consciousness which also appear in contemporary mainstream literature.
The so called mental/internal representation is the most complex and sophisticated mode of
presenting a fictional character. All techniques associated with mental representation presuppose that,
through their narrators, authors penetrate the mind of their characters and are able to convey their
state of mind to readers by means of language. Nicolajeva (2002β: 242) acknowledges that the
incentive to reflect the characters internal life is a recent development in Western literature often
connected with Henry James and Virginia Wolf. In children's literature this tendency has only become
prominent during the last twenty or thirty years.
Similarly, a limited use of internal representation appears in Greek children literature.
Moreover, the techniques depicting the character's inner life appear only in the adolescent fiction and,
in particular, in young adult category. Therefore, the present study aims to investigate the extent to
which the complex technique of internal representation appears in Greek contemporary adolescent
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fiction and, moreover, the particular modes that authors choose to use in order to portray their
character's inner life by means of language.
Theoretical framework of the study
The particular poetics of children's literature demand that when applying analytical tools from
general criticism, we must necessarily adapt them by taking the specifics of children's literature into
consideration, which is the goal of the present analysis. In the article mentioned above, Nicolajeva
acknowledges the lack of special studies of the portrayal on internal life in children's fiction and
applies categories proposed by Dorrit Cohn in her Transparent Minds (1978), adapting them to the
variety of narrative forms occurring in children's fiction (2002: 173).
Following Nicolajeva the present study aims to draw on Cohn's typology in order to
investigate the narrative modes for presenting the character's consciousness in contemporary Greek
adolescent novels. Dorrit Cohn suggests that narrative fiction is the only literary genre as well as the
only kind of narrative in which the unspoken thoughts, feelings, perceptions of a person other than the
speaker can be portrayed. Cohn's statement pinpoints the representation of consciousness as the
subject that distinguishes narrative fiction from non-fictional narrative to one side and from nonnarrative fiction to the other (i.e. from drama and film, the other genres populated by invented
persons) (Cohn, 2001: 28). Dorrit Cohn's Transparent Minds (1978) still remain the most complete
study of the presentation of consciousness in fiction.

Narrative modes for presenting consciousness in fiction
Cohn identifies three types of presentation of consciousness in the context of the third-person
narration: 1. psyco-narration: the narrator's discourse about a character's consciousness 2. quoted
monologue: a character's mental discourse and 3. narrated monologue: a character's mental discourse
in the guise of the narrator's discourse (Cohn, 2001: 36). Furthermore, in first-person narrative novels
the same types of presentation appear. The same basic terms can apply modified by prefixes to signal
the modified relationship of the narrator to the subject of his narration: psycho-narration becomes selfnarration and monologues can be either self-quoted monologue or self-narrated monologue (Cohn,
2001: 37)
a. P s y c h o - n a r r a t i o n : This neologism was invented by Cohn in order to render the most
indirect mode of presenting consciousness, where the narrator conveys the processes that occur in the
character's mind, which the latter may or may not have realized. It also attempts to convey the
unconscious, the vague and unuttered feelings, by finding adequate linguistic expressions for them.
Cohn (2001:52) distinguishes two types of psycho-narration: the dissonant and the consonant. In
dissonant psycho-narration, the narrator is detached from the psyche he describes. In consonant
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psycho-narration, the narrator's mind fuses with the character's and the narrator's knowledge
coincides with the character's self-knowledge.
b. Q u o t e d m o n o l o g u e : a term that implies a direct rendering of a character's mental
discourse. Quoted monologue conveys inner speech, endophasy, but it cannot convey the unconscious
because it is dependent on language. According to Cohn, quoted monologue often conceals more than
it reveals because of its verbal, structured nature.
c. N a r r a t e d m o n o l o g u e : a name that suggests its position astride narration and quotation.
Linguistically, it is the most complex of the three techniques: like psycho-narration it maintains the
third-person reference and the tense of narration, but like the quoted monologue it reproduces
verbatim the character's mental own language (Cohn 2001: 36).
d. C o n s o n a n t

and

Dissonant

s e l f - n a r r a t i o n : Like psycho-narration,

retrospective self-narration can either be empathic or detached, consonant or dissonant. In first-person
narratives we can distinguish two modes of rendering for the processes that occur in the I-narrator's
mind (Cohn, 2001: 194), which allow us to describe the first-person narrator's relationship to his or
her earlier self. In dissonant self-narration there is a substantial gap between the actual time of the
story and the time when the story is narrated. Therefore, the dissonant self-narrator is detached from
the story he/she is telling. The dissonant self-narrator is clearly older and wiser than the younger self
and this fact is made evident by critical and judgmental comments which indicate a sharp distinction
between the protagonist and the mature detached narrator who can look back critically upon his
former self. In consonant self-narration, the first-person narrator's discourse and the character's
discourse are inseparable. The narrating-self merely reports the processes that occur in the mind of
the experiencing-self, deprived of any privilege of superior knowledge or control over narration by
means of comments and analytical explanations.
e. s e l f - q u o t e d m o n o l o g u e (Cohn, 2001: 214): the direct way of conveying thoughts of
the character with or without phrases such as "I said to myself" often appears in traditional firstperson narratives. The use of quotation marks distinguishes the thoughts of the past-se
f. s e l f - n a r r a t e d

m o n o l o g u e (Cohn, 2001: 221): a first-person version of narrated

monologue. It is close to quoted monologue and can be usually converted into it by changing deictics
and tense.
Applying the above categories proposed by Dorrit Cohn and adapting them to the variety of
forms occurring in children's fiction, Nicolajeva undertakes a unified approach of personal and
impersonal narration and considers the following narrative modes for presenting character's
consciousness in children and adolescent novels (2002α: 173-187 & 2002β: 241-267): quoted
monologue (authorial and figural), autonomous monologue, the diary and the epistolary novel,
narrated monologue (authorial and figural), psyco-narration (dissonant and consonant), retrospective
self-narration (dissonant and consonant),
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Discussing narrative distance
Whenever the authors of children or adolescent novels apply all the above techniques for
presenting consciousness, they are always confronted with the difficulty of keeping the balance
between two opposite tendencies: to maintain the authorial control over the reader's subjectivity and
to present a clear portrayal of the adolescent character's internal processes. The situation is a
demanding challenge for the author because of the different cognitive levels between the adult writer
and the adolescent character, which is a typical feature of children's fiction. Even though all adult
writers have been children once, the profound difference in life experience as well as linguistic skills
creates an inevitable discrepancy between the adult narrative voice and both the focalized children
character' s and the young reader's levels of comprehension. Is an adult author able to make a
persuasive and natural portrayal of a childish state of mind? Nicolajeva (2002α: 173) assumes that
many contemporary authors attempt to breach this discrepancy by using of strong internal focalization
of a child character or the first-person (autodiegetic) child perspective.
The internal life of an adolescent character can either be depicted by using first-person
autodiegetic narration or by means of third-person character-based narration (third-person narration
with internal focalization). In that respect, techniques such as consonant self-narration, self-quoted
monologue and

self-narrated monologue in first-person narration as well as consonant

psyhonarration, quoted monologue and narrated monologue in third-person narration can be
considered as narrative modes that eliminate narrative distance between narrator and character. In
other words, the above techniques result in a form of narration that is entirely focalized through the
character-focalizer while the narrator remains consistently hidden in the discursive shadows (covert
narrator). The consistent concealment of the narrating voice allows the reader to penetrate directly and
deeply in the character's inner life.
From this point of view any study that focuses on the depiction of consciousness in fiction is
related to the degree of dominance - that is appearance or concealment - of the narrative voice. As a
consequence, it is within the scope of the present analysis to discuss whether the narrator remains
covert or overt and whether there is discrepancy or consonance between narrator and character. In that
respect, the analysis needs a set of particular indicators in order to depict narrative distance on a
practical level: that is what kind of distance the narrator keeps form the story world, how precisely the
latter is reflected by the narrator as well as how intensely narrator's intrusion is perceived as the holder
of narrative information.
The way that narrative discourse reflects the character's speech (inner or uttered) - how
precise and detailed information the narration will include and how intrusive the narrator will be depends on the narrator's distance from the story, which is called "narrative distance" in Gerard
Genette's typology. Mimesis is the supposedly direct presentation of events and conversations, the
narrator seeming to disappear (as in drama) and the reader being left to draw his own conclusions
from what he "sees" and "hears". Diegesis, on the other hand, is a presentation mediated by the
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narrator who, instead of directly and dramatically exhibiting events and conversations, talks about
them, sums them up, etc. Following Genette's perception of narrative distance the most "mimetic"
representation of the story is related to the dominance of character-focalizer and the concealment of
the narrative voice whereas the most "diegetic" (distanced) representation of the story is related to the
narrator's dominance and the strong appearance of the narrative voice.
In the light of this view, the degree of identification between narrator and character and the
existence of a covert or overt narrative voice is related to the kind of techniques (direct or indirect)
which are chosen by the author in order to present the narrative information. As regards the character's
speech representation, Genette distinguishes three degrees between mimesis and diegesis: narratized
speech, reported speech, transposed speech (Genette, 1980: 171-172).
On the other hand, Dorrit Cohn in her own analysis follows Genette's categories of narrative
distance, but focuses on representation of inner processes and expands Genette's typology introducing
new terms and ideas. Both Genette and Cohn acknowledge that narrative distance is related to the
direct or indirect techniques for presenting consciousness, which achieve various levels of
representation from complete detachment between narrator-character and complete coincidence
between narrator-character.

Levels of representation of uttered or inner speech
(Genette's typology)
Mimisis-------------------------------------------------------------------------------------Diegesis
Reported speech

Transposed speech

narratized speech

Levels of representation of consciousness
(Cohn's typology)
Detachment between -----------------------------------------------------Consonance between
narrator & character
Dissonant psychonarration
Dissonant self-narration

narrator & character
narrated monologue
self-narrated monologue

quoted monologue
self-quoted monologue
consonant psyhonarration
consonant self-narration

From a practical point of view, the present analysis investigates narrative distance and, thus,
the degree of detachment or consonance between narrator and character by means of two processes: a.
identifying the techniques which are used to reflect the character's inner life - that is techniques such
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as dissonant or consonant self-narration, self-quoted monologue and self-narrated monologue in firstperson narratives as well as dissonant or consonant psyhonarration, quoted monologue and narrated
monologue in third-person narratives) and b. investigating the degree of the narrator's overtness: the
narration of overt narrators is marked by descriptions of what characters did not say or think and their
commentary includes interpretation, judgment and generalization or by providing additional
information to assist reader in a variety of ways.
Within the scope of a previous research (Konia, 2011) (as part of the fulfillment of a M.A.
Thesis), the degree of the narrator's overtness was investigated in a small corpus of six selected
contemporary adolescent novels along with the more or less direct techniques that depict the
character's consciousness. According to the findings of this research, evidence was given to show the
dominance of the narrative voice as well as the detachment between narrator-character in the
following novels: African Diary by Soti Triantafyllou, Season of hyacinths by Toula Tiga and Wild
Games by Maroula Kliafa. On the other hand, evidence was given to show the concealment of the
narrative voice as well as the coincidence between narrator-character in the following novels: On full
blust By Vassilis Papatheodorou, Konstantina and her spiders by Alki Zei and Once the hunter by E.
Sarantiti. The present study aims to expand the former analysis applying the same indicators to a
larger corpus of novels in order to result in more general conclusions.

Discussing the effect on the reader
The narrator telling a story can choose among a variety of possible "paths" into the story
world having a different impact on the reader's perception of the story. The present analysis suggests
that the authors who choose a "path" involving more or less direct depiction of the adolescent
character's consciousness create narrations with stronger impact on the adolescent reader. The effect
that various narrative modes for internal representation have on the reader, that is the question of how
the narrator's telling of the story is related to the reader's understanding, is also discussed within the
scope of the present study. As regards the level of the reader's involvement in the story, the study
draws on Andrea Schwenke-Wyile's views about "engaging narration" (1999, 2001), who proposes
her own typology about the forms of narrations that occur in children and adolescent literature,
expanding Cohn's categories.
Schwenke-Wyile (1999: 185, 2001:192) introduces the term "engaging narration" as a
specific type of retrospective first-person narration which aims to bring the readers back to the
feelings of the character-focalizer at that moment in time, rather than to provide them with an analysis
of the narrator's current views of the situation. In other words, the narrators seeks to reconstruct the
events being related in a way that engages readers, a way that invites them to consider themselves in,
or close to, the position of the protagonist. In her next article (2003), Schwenke-Wyile attempts to
apply the idea of engaging narration to the restricted third-person narration. Because first- and
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restricted third-person narration are both based on limitations, they invite a particular set of relations
between narrator and narratee. In restricted third-person as in first-person narration, readers'
engagement in the narration is determined by the singularity of perspective and the intensely personal
relationship that they develop with the central character as a result of the limitations of narrative
perspective (Schwenke-Wyile, 2003: 116).
Thus, because both retrospective first-person narration and restricted third-person narration
depend on limitations of narrative perspective, they foster a trusting and personal relationship between
narrator and narratee, a relationship that is ultimately deflected onto the character due to the
anonymity of the narrator. That is to say, because the narrator's sole purpose is to convey the
character's story, reader's attention is drawn to the subject of the telling, the character, rather than by
the teller, whereas in first-person engaging narration the teller and subject are the same being although
they are always separated temporally.
Within the scope of the previous research (Konia, 2011) that was mentioned above (as part of
the fulfillment of a M.A. Thesis) I have already attempted to applying Schwenke-Wyile's typology in
a small corpus of first-person narratives. By way of conclusion, "engaging narration" was related to
the presence of direct techniques that convey inner processes of the experiencing-self, as well as to the
consistent consonance between the self-narrator and his/her former protagonist self. On the other
hand, the absence of direct techniques of mental representation as well as the complete detachment
between self-narrator and self-character and the strong overtness of a adult authorial narrating voice
was related to the "distancing narration". Furthermore, apart from the distinction between engaging
and distancing narration, Schwenke-Wyile (1999) distinguishes between two kinds of engaging
narration: "immediate-engaging" and "distant-engaging" narration. In the first form of engaging
narration there is no sign of overt adult authorial narrating voice and, therefore, the privilege of
narration is granted to the original adolescent voice of the character, which seems to reach the reader
without the of adult author's mediation.
Following and applying Schwenke-Wyile's views does not question or replace Dorrit Cohn's
typology for the depiction of consciousness in fiction, which is the fundamental analytical tool of the
present analysis. As mentioned above, Dorrit Cohn in her own account of first-person narration
techniques distinguishes between two kinds of retrospective self-narration: consonant and dissonant
self-narration. Schwenke-Wyile acknowledges that her notion of engaging narration is related to
Cohn's consonant narration, whereas she identifies distancing narration as an equivalent to Cohn's
dissonant narration (Schwenke-Wyile, 2003: 125). In fact, Schwenke-Wyile's distinction between
immediate-engaging and distant-engaging narration serves to distinguish between two kinds of
consonant narration rather than to replace it as a term.
According to the findings of the study that was mentioned above, engaging narration as a
form of narration that "embraces" the reader and establishes confidence between the narrator and the
narratee involving the reader in a personal relationship of trust and intimacy, is related to the self405

concealment of the adult authorial voice narrating the story in the guise of an adolescent self-narrator.
Thus, the distinction between engaging from distancing narration in the context of first- or restricted
third-person narration depends on the juvenile fiction authors' willingness -or even ability- to silence
the adult authorial voice. In that case, the reader's access into the story world is provided by the
adolescent character

by means of his/her own narration of the story. In immediate-engaging

narration, the character's self-narration serves as a "window" into the character's inner processes of
mind, which do not present only what a retrospective self-narrator recalls and an omnicient narrator
knows, but allows the reader to look directly into the narrating scenery situated -along with the
author- inside the character's consciousness.
Whether the narrator is involved or detached from the story depends on the kind of narrative
modes for presenting the character's consciousness which the author chooses to use. The direct or
indirect form of internal representation of the character-focalizer determines the narrative distance
between narrator and the story. Thus, following Schwenke-Wyile's categories, the present study
defines: a. as engaging all the narratives with a dominant character-focalizer and b. as distancing all
the narratives with a consistently dominant narrator-focalizer, even if occasionally convey the
character's thoughts and feelings. In an adolescent narrative, an "engaging" narrator uses direct
techniques for presenting the adolescent character's inner life and keeps the character's limited
perspective, whereas a "distancing" narrator keeps a clear position outside the story world where
he/she can judge the character's action.
Ideological implications of the study
In addition, the present study aims to consider and investigate the ideological manipulation of
the reader which occurs through the various techniques of mental representation. Different modes for
reflecting consciousness allow readers a different degree of freedom in adopting the subject position
and involve a different kind of authorial control. Moreover, didactic narration has often been
considered as an intrinsic feature of children's literature. Didactic narration is related to unlimited
authorial control, when the reader is guided by the narrator's dominant voice, deprived of any personal
chance of personal judgment.
As a consequence, a thorough analysis of various narratives modes can question the
established view about the relationship between children's literature and didactic narration. In
particular, direct modes of reflecting consciousness (such as consonant self-narration, self-quoted
monologue and self-narrated monologue) reduce the author's ability for ideological manipulation of
the reader.
On the other hand, covered didactism that can occur in direct modes for internal
representation (figural techniques) is far more invisible for the reader than the overt didactic narration
of authorial techniques. Therefore, a research of narrative strategies which contemporary authors use
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in children's and adolescent's fiction is likely to find narratives that create the illusion of complete
elimination of authorial voice, whereas, in fact indirectly manipulate the reader's subjectivity.
Adult authors intending to write a story for children or adolescents can choose one of several
possible strategies. They can write from their superior position, using a didactic narrative agency and
primarily authorial discourse. They can also "lend their voices" to children who cannot make their
voices heard or their own stories told. It looks like children's author in their narrative strategy are
inevitably torn between two incompatible desires: to educate and socialize the child or to take the
child's part.
Direct techniques for presenting consciousness which eliminate the detachment between the
narrator and the character, allow the reader a genuine view of young protagonist's inner world and
thus provide the young reader with less guidance demanding more sophisticated reading skills.
Needless to say, such narration is a greater challenge for the adult author, since he/she must
completely abandon her adult subjectivity and imitate skillfully the perception of the character. In that
respect, it is also a great challenge for the scholar of children literature to use narrative theory in order
to describe how the narrative strategies manipulate the young readers' subjectivity and train the latter
to be sufficient critical readers.
By way of conclusion, we believe that narrative theory provides the children literature critic
with effective tools in order to study and evaluate the narrative voice which stands "in loco parentis"
for the young readers. Studies that focus on the content of modern children literature should need to
stand together with studies that focus on narrative strategies and modes which contemporary authors
use to tell their stories to children and adolescents. Furthermore, the latter might even be considered to
be more important in children literature than in mainstream literature, because the narrative strategies
of a children literature author determine the kind of ideological manipulation of an inexperienced
reading audience. If we want to train children to be critical readers, we must learn to identify the
ways children's writers, consciously or unconsciously, manipulate their texts and thus their readers in
the construction of subjectivity. Narrative theory provides us with one essential tool for this task.
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Το Θεατρικό Παιχνίδι και η επίδραση του στις διαμαθητικές σχέσεις στην
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Abstract
This thesis aimed at clarifying the concept of structured, tutored, stage-extended group
operated dramatic play as a way of education through theatre and drama, as well as examining its
effect on peer relations of 6th grade Elementary School pupils, from the perspective of acceptance
and group cohesion.
The data firstly were collected using both the semi-structured interview and the semistructured observation. Then they were analyzed through the use of sociometry as the main quantitive
approach and content analysis as a qualitive approach.
The research findings, being generally in agreement with previous ones, were referred to a
moderate degree of impact of the dramatic play on the advancement of acceptance among peers as
well as on that of group cohesion whereas a small degree of remaining and d
Λέξεις κλειδιά: Θεατρικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι, κοινωνικές σχέσεις, διαμαθητικές σχέσεις,
κοινωνική

αποδοχή,

ομαδική

συνοχή,

παρατήρηση,

συνέντευξη,

κοινωνιομετρία,

ανάλυση

περιεχομένου.
1. Εισαγωγικοί προβληματισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
H μελέτη των κοινωνικών σχέσεων επιτελείται μέσα από δύο βασικές προοπτικές: Η πρώτη
αφορά στη φιλία (friendship) ως αμφίδρομη δυαδική σχέση, η οποία περνά κατά κανόνα από τις
φάσεις της γνωριμίας, της σύνδεσης, της στερέωσης, της επιδείνωσης και του τέλους της.
Η δεύτερη αφορά στη μονόδρομη αποδοχή (acceptance) που απολαμβάνει ένα μέλος της
ομάδας από τα υπόλοιπα και τη συνακόλουθη δημοτικότητα που αναπτύσσει. Ως ποιότητα είναι
ενδεχομένως πιο ευμετάβλητη, προτάσσεται, όμως, χρονικά ως ανάγκη στην εξελικτική πορεία του
παιδιού (Asher, Parker & Walker, 1996: 366-405; Dunn, 1999: 135-136; Αυγητίδου, 1997: 17).
Σε μία συνολικότερη θεώρηση του φαινομένου των ανθρώπινων σχέσεων εντός μικρών
ομάδων, ο Moreno, J., εστιάζοντας κατά βάση στη δεύτερη προοπτική διέκρινε τρεις βασικές
ποιότητες ως ενδεχόμενες περιπτώσεις: Tην έλξη, την άπωση και την αδιαφορία (Moreno, 1953: 228233).
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Η αμοιβαία έλξη και η αποδοχή μεταξύ των μελών μίας κοινωνικής ομάδας οδηγεί στη
δημιουργία της αντίστοιχης ομαδικής συνοχής (group cohesion). H τελευταία, με ετυμολογική
ανάλυση του όρου της που παράγεται από το ρήμα «συν+έχω» συγκρατώ, νοείται ως η δυναμική
συγκράτηση των μελών τής ομάδας, τα οποία οργανωμένα και σκόπιμα συγκροτούν μία ολότητα.
Υπάρχει αμοιβαία γνωριμία, βοήθεια και υποστήριξη μεταξύ των μελών, όπως και διάθεση για κοινή,
ομαδική δράση, διά της ανάληψης διασυνδεόμενων ρόλων, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια
αποδεκτών κανόνων· επίσης και επιθυμία παραμονής στην ομάδα (Cartwright, 1968: 91-109; Bany &
Johnson, 1969: 59-60; Μπέλλας, 1985: 260-271; Δερβίσης, 1998: 15).
Εξετάζοντας τη σημασία των παραπάνω ποιοτήτων και, όσον αφορά στην αποδοχή, έχει
παρατηρηθεί ότι παιδιά που γίνονται αποδεκτά από τους/τις συνομηλίκους/κές τους παρουσιάζουν
συνολικά πιο ομαλή και ορθή κοινωνική, γνωσιακή και συναισθηματική ανάπτυξη (Asher, Parker &
Walker, 1996: 368; Καψάλης, 1996: 477-478; Μπίκος & Γρηγοριάδης, 1997-1998: 89-100).
Αντίθετα, το απορριπτόμενο παιδί απομονώνεται ακούσια με αρκετές πιθανότητες
παρουσίασης επιπλοκών στους παραπάνω τομείς (Rubin, 1982: 354; Cambell & Cluss, 1982: 325),
συνθήκες που συσχετίζονται με τη σχολική αποτυχία (Herbert, 1997: 212-213; Rubin & Coplan,
2004: 506-534), αλλά και τη μελλοντική παραβατικότητα ακόμη (Kreager, 2004: 351-390).
Σε ομαδικό επίπεδο, η έλλειψη αποδοχής οδηγεί σε μειωμένη συνοχή, συνθήκη η οποία,
προκειμένου για μία σχολική τάξη, δυσχεραίνει την επίτευξη των κοινωνικοποιητικών και
ακαδημαϊκών στόχων της. Από την άλλη, η υψηλή συνοχή της σχολικής τάξης επιφέρει αύξηση στο
βαθμό της ακαδημαϊκής απόδοσης και της προσωπικής ικανοποίησης (Douglas, 1997: 98-101;
Blanchet & Trognon, 1997: 109-110; Kelly, 2001: 164-181; Μπέλλας, 1985: 220; Καψάλης, 1996:
435). Εν τούτοις, η ανάπτυξη συνοχής δεν είναι επιθυμητή πέρα από ένα ορισμένο όριο, επειδή έχει
παρατηρηθεί πως υπερβολικά συνεκτικές τάξεις δυσκολεύονται να ενσωματώσουν νέα μέλη και
ενδέχεται να αναστέλλουν ομαδικά την παραγωγή έργου, ύστερα από κάποια εναντίωσή τους με
τον/την εκπαιδευτικό ή τη διεύθυνση του σχολείου (Bany & Johnson, 1969: 70; Corsaro, 1997: 143).
Για την αποφυγή ή, έστω, τη μετρίαση των συνολικών παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων,
θεωρείται ως εφικτή και ενδεικνυόμενη η εφαρμογή οργανωτικού ή παρεμβατικού χαρακτήρα
μέτρων. Τα τελευταία φτάνουν ως και τη διενέργεια εξάσκησης των μειονεκτούντων μαθητών/ριών
στις κοινωνικές σχέσεις ή μεθοδευμένης, ελεγχόμενης τόνωσης της ομαδικής συνοχής (Asher, Parker
& Walker, 1996: 366-405; Ervin, 1998: 120-133; Γεώργας, 1990: 164-168).
Το ερώτημα που γεννάται τελικά είναι πώς μπορούν να βελτιωθούν οι κοινωνικές σχέσεις
μεταξύ των μαθητών/ριών, στα πλαίσια των προβλεπόμενων, από τα υπάρχοντα προγράμματα
σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, δραστηριοτήτων.
Σε αυτές συγκαταλέγεται το θεατρικό παιχνίδι (tutored dramatic play), ως μέθοδος της διά του
θεάτρου αγωγής με παιγνιώδη χαρακτήρα, η οποία αποσκοπεί στην αυτοέκφραση, την επικοινωνία,
την κοινωνικοποίηση, την ψυχαγωγία, την καλλιτεχνική δημιουργία και ενδεχομένως γενικότερα τη
μάθηση, μέσα από φόρμες αυτοσχεδιαστικής δραματικής/θεατρικής έκφρασης (Mellou, 1996: 103411

112; Ryngaert, 1996: 7-9; Page, 1997: 16-20; Beauchamp, 1998: 63-65; Κουρετζής, 1991: 29-48;
Παπαδόπουλος, 2004: 25-32; Παπαδόπουλος, 2010: 90, 94). Εμπεριέχεται στα τρία τελευταία
προγράμματα σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο της ελληνικής πολιτείας (Φ.Ε.Κ. 53 Α/10-4-1990,
Φ.Ε.Κ. 93 Β/ 10-2-1999, Φ.Ε.Κ. 303 Β/13-3-2003).

2. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας
H συγκεκριμένη έρευνα έθεσε ως σκοπό της τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει
το θεατρικό παιχνίδι στην κατεύθυνση της βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των
μαθητών/ριών, ως προς την αναπτυσσόμενη μεταξύ τους αποδοχή.
Συγκεκριμένα, με βάση και τις διαπιστώσεις προηγούμενων ερευνών, διατυπώθηκαν οι εξής
υποθέσεις, σχετικά με τη συστηματική εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού:
1) Αναμενόταν η συμβολή στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/ριών από
την προοπτική της αποδοχής εντός της μαθητικής ομάδας, χάρις στην αύξηση των τάσεων αποδοχής
ανάμεσα στα μέλη της και τη μείωση των αντίστοιχων τάσεων απόρριψης ή παραμέλησης.
2) Αναμενόταν η συμβολή στη βελτίωση της συνοχής της μαθητικής ομάδας.
3) Οι βελτιωτικές επιδράσεις θα λάμβαναν χώρα κατά τη δραστηριοποίηση των μαθητών/ριών εντός
αλλά και εκτός του αυτοσχέδιου θεατρικού ρόλου.
3. Μεθοδολογία
3.1 Δείγμα
Η έρευνα χρησιμοποίησε ως υποκείμενα τους/τις μαθητές/ριες μίας τάξης ΣΤ΄ Δημοτικού,
που απαρτιζόταν από δύο τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, της ΣΤ΄ τάξης του 11 ου Δημ. Σχολείου
Χαλανδρίου Αττικής. Οι μαθητές/ριες του ΣΤ2 τμήματος αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα (π.ο.)
και αυτοί του ΣΤ1 την ομάδα ελέγχου (ο.ε.), αντίστοιχα.
Το συνολικό πλήθος δείγματος της π.ο. και της ο.ε. ήταν Ν=38. Η πρώτη, ειδικότερα,
αποτελούνταν από 19 άτομα, εκ των οποίων τα 10 (52,6 %) ήταν αγόρια και τα 9 (47,4 %) κορίτσια.
Η ο.ε. αποτελούνταν, επίσης, από 19 άτομα, εκ των οποίων τα 9 (47,4 %) ήταν αγόρια και τα 10 (52,6
%) κορίτσια.
Τα υποκείμενα ταξινομήθηκαν σε τρία επίπεδα κοινωνικοοικονομικού επιπέδου: Χαμηλό,
μεσαίο και υψηλό. Εφαρμόστηκε το μοντέλο ΣΤΕΠ-92 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδας, που στηρίζεται στο αντίστοιχο διεθνές μοντέλο ISCET (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδας, 1995), αλλά έγινε εισαγωγή και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων.
3.2

Διαδικασία
Η βασική μέθοδος της έρευνας ήταν μεικτή. Πιο συγκεκριμένα, γενικότερα κατατάσσεται

στην κατηγορία ελεγχόμενων πειραμάτων του τύπου πριν και μετά. Επίσης, συμπεριέλαβε και ο.ε.
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(Φίλιας, 1996: 43), αλλά τα δεδομένα που αντλήθηκαν από αυτήν έτυχαν μόνο ποσοτικής
επεξεργασίας. Τα δεδομένα της π.ο., λόγω της φύσης του αντίστοιχου μεθοδολογικού εργαλείου και
των βασικών προσανατολισμών της έρευνας, έτυχαν ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας.
Τα υποκείμενα της π.ο., και μόνο αυτά, υποβλήθηκαν στην επίδραση της εφαρμογής του
θεατρικού παιχνιδιού μέσα από έναν αριθμό 18 συναντήσεων/εργαστηρίων, διάρκειας 45΄- 60΄ και με
συχνότητα περίπου μία φορά την εβδομάδα.
3.3 Ερευνητικά εργαλεία
Η συλλογή των στοιχείων/δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δύο βασικά εργαλεία: Τη
συνέντευξη (interview) και την παρατήρηση (observation).
Η συνέντευξη ήταν ημιδομημένη και επικεντρώθηκε στην εξέταση των δημογραφικών
χαρακτηριστικών των υποκειμένων, στις προτιμήσεις τους για επιλογή συντρόφου στο παιχνίδι, εντός
της κάθε μίας ομάδας, πειραματικής και ελέγχου, όπως και στον έλεγχο των κριτηρίων, στα οποία
βασίστηκαν οι επιλογές.
Η παρατήρηση ήταν συστηματική, ημιδομημένη, συμμετοχική και φανερή, με χρήση
καταγραφών και βιντεοσκόπησης, ως τεχνικής διαμεσολάβησης. Συνολικά εξετάστηκε η εντός ρόλου
συμπεριφορά των παιδιών (role play behavior), αλλά και η εκτός ρόλου συμπεριφορά (actual
behavior), ως ασφαλής ένδειξη για τις ερευνούμενες ποιότητες (Marshall, H., 1961: 1-77).
Αναζητήθηκαν, ειδικότερα, συμπεριφορές σχετικές με αποδοχή, απόρριψη ή αδιαφορία, όπως και
συμπεριφορές που δείχνουν την ύπαρξη υψηλού ή χαμηλού βαθμού συνοχής της μαθητικής ομάδας.
Η επεξεργασία έγινε με ποσοτική προσέγγιση, κατά βάση με κοινωνιομετρία (sociometry),
αλλά και με ποιοτική· πιο συγκεκριμένα, με ανάλυση περιεχομένου (content analysis).
Ως προς την κοινωνιομετρία χρησιμοποιήθηκαν, αρχικά, δύο μοντέλα κοινωνιομετρικών
χαρακτηρισμών (sociometric nominations) για την ταξινόμηση των υποκειμένων: Το CDC system
(Coie, Dodge & Coppotelli, 1982: 557-570) και το NB system (Newcomb & Bukowski, 1983: 856867). Επίσης, οι κλίμακες κατάταξης (rating scales) για τη διαπίστωση της γενικότερης ενδοομαδικής
αποδοχής (Schofield & Whitley, 1986: 242-251) και ο δείκτης ομαδικής συνοχής (group cohesiveness
index), που διαμορφώθηκε με βάση τις αμοιβαίες επιλογές εντός της κάθε ομάδας (Gronlund, 1959:
79-81; Evans, 1962: 34-38).
Η ανάλυση περιεχομένου επιλέχθηκε ως πρόσφορο εργαλείο για την επεξεργασία δεδομένων
προερχόμενων από διαφορετικές πηγές. Εφάρμοσε το μοντέλο του Mayring (2000), όπως έχει
χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές (Spannagel, Zikuda & Schroeder, 2005; Μπονίδης, 1998).
Ειδικότερα, το συλλεχθέν υλικό αναλύθηκε με τις διαδικασίες της δόμησης περιεχομένου (content
structurization) και της εξήγησης (explication), συμπληρωματικά (Μπονίδης, 2004: 99-194). Κατά τη
ταξινόμηση του υλικού, μεταξύ του ερευνητή και του προβλεπόμενου δεύτερου κωδικογράφου
επιτεύχθηκε υψηλός βαθμός συμφωνίας, σύμφωνα με το σχετικό δείκτη αξιοπιστίας (reliability
coefficient): 0,99 (Holsti, 1969: 140).
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4. Ευρήματα
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας σε δύο βασικές
ενότητες, που αφορούν στις στάσεις των μαθητών/τριών μεταξύ τους και στη συνοχή της μαθητικής
ομάδας. Στα πλαίσια της κάθε ενότητας προτάσσεται η ποσοτική προσέγγιση και ακολουθεί η
ποιοτική.

4.1

Στάσεις των μαθητών/ριών μεταξύ τους, μεταβολές και αιτιολογήσεις τους

4.1.1 Μεταβολές τιμών κοινωνιομετρικών χαρακτηρισμών, κατά CDC system
Εστιάζοντας στην π.ο. και συγκρίνοντας τις δύο ταξινομήσεις, προ και μετά της εφαρμογής,
διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών της (42,1 %) έμεινε αμετάβλητο. Εν τούτοις,
βελτίωσε την κοινωνιομετρική του θέση το 15,8 %, χωρίς να παρουσιάσει μείωση κανένα
υποκείμενο. Μεγάλο ποσοστό (42,1 %) δεν κατέστη δυνατό να συγκριθεί.
Η συνολική διαφοροποίηση παρουσιάζεται ως στατιστικά σημαντική (Cramer’s V: 0,703,
Approx. Sig.: 0,005).

Πίνακας I
Μεταβολή κοινωνιομετρικών ταξινομήσεων μελών π.ο. προ και μετά της εφαρμογής, κατά CDC
system
Κατηγορία

Συχνότητα

Ποσοστό %

Μη συγκρίσιμο

8

42,1

Μείωση

0

0,0

Χωρίς μεταβολή

8

42,1

Αύξηση

3

15,8

Σύνολο

19

100,0

(Cramer’s V: 0,703, Approx. Sig.: 0,005)
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Γράφημα I
Μεταβολή κοινωνιομετρικών ταξινομήσεων μελών π.ο. προ και μετά της εφαρμογής, κατά CDC
system

15,8
42,1

42,1
Μη συγκρίσιμο

0,0
Μείωση

Χωρίς μεταβολή

Άύξηση

Ελέγχοντας τη μεταβολή των δύο ταξινομήσεων στην ο.ε., παρατηρήθηκε πως μεγάλο
ποσοστό των υποκειμένων (73,7 %) δεν κατέστη δυνατό να συγκριθεί. Κάποια σημείωσαν την τάση
είτε να βελτιώσουν την κοινωνιομετρική τους θέση (10,5 %) είτε να μείνουν αμετάβλητα (10,5 %)
είτε να τη μειώσουν (5,3 %). (Cramer’s V: 0,433, Approx. Sig.: 0,557).

Πίνακας II
Μεταβολή κοινωνιομετρικών ταξινομήσεων μελών ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά
CDC system

Κατηγορία

Συχνότητα

Ποσοστό %

Μη συγκρίσιμο

14

73,7

Μείωση

1

5,3

Χωρίς μεταβολή

2

10,5

Αύξηση

2

10,5

Σύνολο

19

100,0

(Cramer’s V: 0,433, Approx. Sig.: 0,557)
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Γράφημα II
Μεταβολή κοινωνιομετρικών ταξινομήσεων μελών ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά CDC
system

10,5
10,5
5,3

73,7
Μη συγκρίσιμο

Μείωση

Χωρίς μεταβολή

Άύξηση

Συγκρίνοντας τις μεταβολές των ταξινομήσεων προ και μετά της εφαρμογής στις δύο ομάδες,
π.ο. και ο.ε., διαπιστώθηκε μία μεγαλύτερη τάση αύξησης ή και σταθερότητας στην πρώτη, χωρίς
μάλιστα καθόλου τάση μείωσης, συνθήκη που δεν ίσχυσε για τη δεύτερη, η οποία παρουσίασε και
τάσεις μείωσης. (Mann-Whitney U: 11,500, Wilcoxon W: 47,500, Asymp. Sig. (2-tailed): 0,906,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0,921)
Πίνακας ΙII
Σύγκριση μεταβολών π.ο. και ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά CDC system
Π.ο.

Ο.ε.

Συχνότητα Ποσοστό %

Συχνότητα

Ποσοστό %

Μη συγκρίσιμο

8

42,1

14

73,7

Μείωση

0

0,0

1

5,3

Σταθερό

8

42,1

2

10,5

Αύξηση

3

15,8

2

10,5

Σύνολο

19

100,0

19

100,0

(Mann-Whitney U: 11,500, Wilcoxon W: 47,500, Asymp. Sig. (2-tailed): 0,906,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0,921)
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Γράφημα ΙII
Σύγκριση μεταβολών π.ο. και ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά CDC system
80
70

73,7

60

42,1

50
40
30

42,1
15,8

20

10,5

5,3

10
0
Μη συγκρίσιμο

0,1
Μείωση

Σταθερό

Ομάδα ελέγχου

10,5
Αύξηση

Πειραματική ομάδα

Ελέγχοντας τις μεταβολές κατά φύλο στην π.ο., παρατηρήθηκε η τάση των κοριτσιών για
βελτίωση της κοινωνιομετρικής τους θέσης (15,8 % επί του συνόλου), με αντίστοιχα ποσοστά
μείωσης 0 %, σταθερότητας 10,5 % και χωρίς δυνατότητα σύγκρισης 21,1 %. Τα αγόρια εμφάνισαν
μηδενικά (επί του συνόλου) ποσοστά αύξησης και μείωσης, 31,6 % σταθερότητας και 21,1 % χωρίς
δυνατότητα σύγκρισης. (X2: 4,961, df: 2, Asymp. Sig.: 0,084, αγόρια: Cramer’s V: 0,742, Approx.
Sig.: 0,027, κορίτσια: Cramer’s V: 0,441, Approx. Sig.: 0,478).
Παραμένοντας στο σύνολο των μεταβολών της π.ο. και συσχετίζοντάς το με το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων των υποκειμένων, διαπιστώθηκε μία συγκριτικά ισχυρή
τάση σταθερότητας για το μεσαίο (21,1 % επί του συνόλου) και το υψηλό επίπεδο (15,8 %), με το
τελευταίο να εμφανίζει και τη μεγαλύτερη βελτίωση (10,5 %). (X2: 2,881, df: 4, Asymp. Sig.: 0,578).
4.1.2 Μεταβολές τιμών κοινωνιομετρικών χαρακτηρισμών, κατά NB system
Συγκρίνοντας τις μεταβολές των ταξινομήσεων προ και μετά της εφαρμογής διαπιστώθηκε
και στις δύο ομάδες, π.ο. και ο.ε., μία ισχυρότερη τάση σταθερότητας, μία μικρή τάση αύξησης, με
την π.ο. να υπερτερεί συγκριτικά, ενώ τάση μείωσης δεν εμφάνισε καμία από τις δύο. Η μεταβολή
του μέσου όρου των τιμών της π.ο. ήταν 1,79 και της ο.ε. μόνο 1,42. (Δεν πληρώθηκαν οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή κριτηρίου συσχέτισης).
Πίνακας ΙV
Σύγκριση μεταβολών π.ο. και ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά NB System
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O.ε.

Π.ο.

Συχνότητα

Ποσοστό

Συχνότητα

Ποσοστό

Μη συγκρίσιμο

7

36,8

4

21,1

Μείωση

0

0,0

0

0,0

Σταθερό

9

47,4

11

57,9

Αύξηση

3

15,8

4

21,1

19

100,0

19

100,0

Σύνολο

(Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή κριτηρίου συσχέτισης)
Γράφημα IV
Σύγκριση μεταβολών π.ο. και ο.ε. προ και μετά της εφαρμογής, κατά NB system
70
57,9

60
50
40

47,4

36,8

30

21,1

20
10

15,8

21,1
0

0
Μη συγκρίσιμο

0
Μείωση

Σταθερό

Ομάδα ελέγχου

Αύξηση

Πειραματική ομάδα

Ελέγχοντας τις μεταβολές κατά φύλο στην π.ο., παρατηρήθηκε αρχικά στα αγόρια μία ισχυρή
τάση σταθερότητας (47,4 % επί του συνόλου) και μία μικρή αύξησης (5,3 %), ενώ αντίθετα στα
κορίτσια μεγαλύτερη εμφανίστηκε η τάση αύξησης (15,8 %), για να ακολουθήσει αυτή της
σταθερότητας (10,5 %). (X2: 9,428, df: 2, Asymp. Sig.: 0,009, αγόρια: Cramer’s V: 1,0, Approx. Sig.:
0,007, κορίτσια: Cramer’s V: 0,395, Approx. Sig.: 0,590).
Συσχετίζοντας το σύνολο των μεταβολών της π.ο. με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των
γονέων των υποκειμένων, διαπιστώθηκε ως ισχυρότερη η τάση σταθερότητας και για τα τρία επίπεδα,
χαμηλό (5,3 % επί του συνόλου), μεσαίο (21,5 %) και υψηλό (31,6 %). Μόνο το υψηλό (10,5 %) και
το μεσαίο εμφάνισαν τάσεις αύξησης (10,5 %). (X2: 9,440, df: 4, Asymp. Sig.: 0,051).

4.1.3 Σύγκριση συνολικών μεταβολών μέσων όρων βαθμολογίας κλιμάκων κατάταξης π.ο. και
ο.ε.
Επιχειρώντας σύγκριση στις συνολικές μεταβολές των μέσων όρων βαθμολογίας στις
κλίμακες κατάταξης μεταξύ π.ο. και ο.ε., προ και μετά της εφαρμογής, διαπιστώθηκαν οι εξής τάσεις:
Της πρώτης για μεγαλύτερη αύξηση (94,7 % έναντι 73,7 %) και, αντίστροφα, της δεύτερης για
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μεγαλύτερη μείωση (26,3 % έναντι 5,3 %). (Mann-Whitney U: 2,000, Wilcoxon W: 3,000, Asymp.
Sig. (2-tailed): 0,094, Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0,316).

Πίνακας V
Σύγκριση συνολικών μεταβολών μέσων όρων βαθμολογίας κλιμάκων κατάταξης π.ο. και ο.ε.
ΟΜΑΔΑ

Αύξηση

Μείωση

Σύνολο

Ν

%

Ν

Ν

%

Πειραματική

18

94,7

1

5,3

19

100

Ελέγχου

14

73,7

5

26,3

19

100

%

(Mann-Whitney U: 2,000, Wilcoxon W: 3,000, Asymp. Sig. (2-tailed): 0,094,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0,316

Γράφημα V
Σύγκριση συνολικών μεταβολών μέσων όρων βαθμολογίας κλιμάκων κατάταξης π.ο. και ο.ε.
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Επίσης, ο συνολικός μέσος όρος των μεταβολών στην π.ο. έτεινε να υπερβεί τον αντίστοιχο
της ο.ε.: 0,31 έναντι 0,26. (Δεν πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή κριτηρίου
συσχέτισης).
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4.1.4 Συνολικά κριτήρια κοινωνιομετρικών επιλογών μελών π.ο. και ο.ε.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων τα υποκείμενα και των δύο ομάδων δήλωσαν πως
πραγματοποίησαν τις επιλογές τους ταξινομήθηκαν σε 6 βασικές κατηγορίες, που προέκυψαν από τη
σχετική βιβλιογραφία. Προτάχθηκε το ενδιαφέρον για τη θετικά εκδηλωνόμενη συμπεριφορά και την
κατοχή ικανοτήτων διαπροσωπικής επαφής. Συνοπτικά είχαν ως εξής:
Πίνακας VI
Συνολικά κριτήρια κοινωνιομετρικών επιλογών μελών π.ο. και ο.ε.
Πλήθος

Κατηγορία κριτηρίου

Ποσοστό

αιτιολογήσεων %

1 → Ομοιότητα-αμοιβαιότητα

21

18,8

2 → Εγγύτητα

9

8,0

3 → Γενικές ικανότητες, ταλέντα και χαρίσματα

22

19,6

31

27,7

συμπεριφοράς

20

17,9

6 → Έλλειψη παράξενης, παθητικής αρνητικής συμπεριφοράς

9

8,0

4 → Θετικά εκδηλωνόμενη συμπεριφορά – ικανότητες
διαπροσωπικής επαφής
5 → Έλλειψη επιθετικής και γενικά ενεργητικής αρνητικής

Σύνολο

112

100,0

4.1.5 Αιτιολογήσεις επί των επιλογών προ και μετά της εφαρμογής του θεατρικού παιχνιδιού
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν τα μέλη της π.ο. ως κριτές για συγκεκριμένους/ες
κρινομένους/ες, η αύξηση της αποδοχής που δηλώθηκε μπορεί να αποδοθεί, σε ένα μεγάλο ποσοστό,
στην κοινή συμμετοχή στις δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, όμως,
εμπλέκονταν και άλλοι παράγοντες, που αναπτύσσονταν εντός και εκτός της σχολικής ζωής.
Συνεπώς, αναγνωρίστηκε η σχετική συμβολή της εφαρμογής, αλλά δεν ήταν εφικτό να κριθεί
αυτόνομα. Εν τούτοις, υπήρξαν αρκετές, έστω και συγκριτικά λιγότερες, δηλώσεις περί μικρής ή και
μηδενικής θετικής συμβολής.
Οι αρνητικές μεταβολές επί της αλληλοαποδοχής αποδόθηκαν ελάχιστα ή καθόλου στο
θεατρικό παιχνίδι, στο οποίο, μάλιστα, αναγνωρίστηκε περιστασιακά και η συμβολή μετρίασης της
ανάπτυξης απόρριψης. Καταγράφηκε όμως και ενοχοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού για συμβολή
σε περιπτώσεις επιδείνωσης της στάσης κάποιων μελών της ομάδας προς κάποια άλλα, επειδή τα
τελευταία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έδειξαν συμπεριφορά ενοχλητική, εγωιστική ή
κυριαρχική.
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4.1.6 Παρατηρηθείσες εκδηλώσεις σχετιζόμενες με έλλειψη αποδοχής, απόρριψη ή αδιαφορία
Σε γενικές γραμμές, προς την αρχή της εφαρμογής εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις
απόρριψης ή παραμέλησης κάποιων και, κατά κύριο λόγο, επτά μελών της μαθητικής ομάδας, τα
οποία τύχαιναν είτε αποφυγής, εφόσον απεύθυναν σαφώς πρόσκληση, είτε δε λάμβαναν προσκλήσεις
είτε, τέλος, αντιμετωπίζονταν αδιάφορα σε τυχαίες ή προκαθορισμένες από τους όρους της κάθε
δραστηριότητας συναντήσεις. Αυτά τα άτομα παρατηρούνταν στη συνέχεια να περιπλανώνται
μοναχικά στο χώρο προς αναζήτηση συμπαίκτη/ριας.
Προς το τέλος των εφαρμογών διαπιστώθηκε πως τα τρία από τα επτά μέλη είχαν παύσει να
αντιμετωπίζονται γενικώς αρνητικά και, συνεπώς, να συλλαμβάνονται συχνά σε μοναχική
περιπλάνηση. Επίσης, από τα προαναφερθέντα επτά μέλη, τα δύο συνευρίσκονταν συχνά μαζί,
παραμένοντας όχι ιδιαίτερα αποδεκτά από τα υπόλοιπα, το ένα παραμένοντας περιθωριοποιημένο
συνέχιζε πάντοτε εναγώνια να αναζητά συμπαίκτη/ρια, ενώ το τελευταίο επέδειξε πιο παθητική,
αδρανή συμπεριφορά, χωρίς ιδιαίτερη δραστηριοποίηση προς βελτίωση της αποδοχής του. Εν τέλει,
για τους/τις υπολοίπους/ες, το σύνολο αντίστοιχης αρνητικής συμπεριφοράς έδειξε τάσεις μείωσης.
Τα παραπάνω δεδομένα επιτρέπουν τη διαπίστωση της γενικότερης μείωσης των τάσεων
απόρριψης ή αδιαφορίας εντός της μαθητικής ομάδας.
4.2 Συνοχή της μαθητικής ομάδας
4.2.1 Δείκτες ομαδικής συνοχής
Ο δείκτης ομαδικής συνοχής για την π.ο. προ της εφαρμογής έλαβε την τιμή 0,117, ενώ μετά
από αυτή 0,137, σημειώνοντας αύξηση 0,020, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,1 %.
Αντίθετα, για την ο.ε., από 0,175 κατέβηκε στο 0,173, σημειώνοντας μείωση 0,002, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,1 %.
Πίνακας VII
Τιμές δείκτη ομαδικής συνοχής και μεταβολή τους
Κατηγορία

Τιμές

Π.ο. προ της εφαρμογής

0,117

Π.ο. μετά την εφαρμογή

0,137

Μεταβολή π.ο.

0,020 (17,1 %)

O.ε. προ της εφαρμογής

0,175

O.ε. μετά την εφαρμογή

0,173

Μεταβολή ο.ε.

-0,002 (-1,1 %)

Γράφημα VI
Σύγκριση μεταβολής δείκτη ομαδικής συνοχής π.ο. και ο.ε.
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4.2.2 Παρατηρηθείσες συμπεριφορές που φανερώνουν υψηλή ομαδική συνοχή
Συγκριτικά με τις πρώτες συναντήσεις, προς το τέλος της συνολικής πειραματικής εφαρμογής
διαπιστώθηκε βελτίωση της ομαδικής συνοχής. Οι βελτιώσεις αφορούσαν στην εσωτερική
αλληλεγγύη, στην εσωτερική επιβολή πειθαρχίας και στο γενικότερο ενδοομαδικό συντονισμό και
επικοινωνία, συνθήκη που επέφερε βελτιωμένη συνεργασία. Ως προς τα άλλα ποιοτικά κριτήρια της
ομαδικής συνοχής, η διάθεση για συνεργασία, η πρόθεση τήρησης των κανόνων κάθε
δραστηριότητας, η αλληλοενθάρρυνση και οι εσωτερικές δράσεις συμφιλίωσης δεν έδειξαν να
διαφοροποιούνται. Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες ποιότητες παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα, η
αλληλοενθάρρυνση σε μέτρια και οι τάσεις συμφιλίωσης σε χαμηλά έως μηδενικά επίπεδα.
4.2.3 Παρατηρηθείσες συμπεριφορές που φανερώνουν χαμηλή ομαδική συνοχή
Εξετάζοντας συνολικά τις εκδηλώσεις συμπεριφοράς που θα συνιστούσαν αρνητικές
ενδείξεις ως προς την ομαδική συνοχή, συγκριτικά με τις πρώτες συναντήσεις, προς το τέλος της
συνολικής πειραματικής εφαρμογής διαπιστώθηκαν είτε βελτιώσεις είτε στασιμότητα. Πιο
συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκαν σε καμία φάση γενικότερα τάσεις αποθάρρυνσης, υπονόμευσης ή
έντονου ανταγωνισμού προς κάποιο/α άλλο/α μέλος/η της ομάδας, ενώ οι εγωιστικές, ατομικιστικές
συμπεριφορές παρέμειναν σταθερά λίγες. Η διασπαστική, επιθετική συμπεριφορά σημείωσε, κατά
περίπτωση, μείωση ή μετατροπή σε απλή όχληση, χωρίς συνοδεία επιθετικών εκδηλώσεων. Όμοια,
μειώθηκαν τα φαινόμενα δυσχερούς, ασύντακτης επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των
μαθητών/ριών, παρά τις αυξανόμενες σχετικές απαιτήσεις που έθετε το συνολικό εφαρμοσθέν
πρόγραμμα. Δε σημειώθηκαν, επίσης, γενικότερα φαινόμενα απροθυμίας ή αδιαφορίας για
συμμετοχή σε κοινές δράσεις και συνεργασία, ούτε ιδιαίτερα φαινόμενα επίδειξης έλλειψης
σεβασμού και τήρησης πάσης φύσεως κανόνων, που έτυχαν αρχικά συνολικής αποδοχής· επομένως
δε στοιχειοθετείται σχετική μεταβολή.
5. Συμπεράσματα – Σχολιασμός
Τα συμπεράσματα της έρευνας αναγνωρίζουν μέτριου βαθμού θετική συμβολή της
εφαρμογής του θεατρικού παιχνιδιού ως προς την προαγωγή της αλληλοαποδοχής μεταξύ των
μαθητών/ριών του Δημοτικού Σχολείου. Σχετικά με το φύλο, προς μεγαλύτερη βελτίωση έτειναν τα
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κορίτσια, ενώ από κοινωνικοοικονομική άποψη, τα παιδιά υψηλού επιπέδου. Επίσης, διαπιστώθηκε
μικρού βαθμού μείωση των τάσεων απόρριψης ή παραμέλησης, χωρίς όμως μηδενισμό τους,
ειδικότερα προς κάποια απορριπτόμενα αγόρια. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε και
αύξηση της απόρριψης ή της παραμέλησης.
Συνολικά, τα παραπάνω πορίσματα επαλήθευσαν τις σχετικές ερευνητικές υποθέσεις (σκέλος
1), με ειδικότερη επί αυτού ένσταση την παραμονή ή και την ανάπτυξη κάποιων τάσεων απόρριψης ή
παραμέλησης, και συστοιχίζονται γενικότερα με αυτά προηγούμενων ερευνών, τα οποία, όμοια, δεν
ήταν ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο αισιόδοξα (Leyser, 1979: 156-166; Χορταριά, 2003: 206-208;,
Τσιάρας, 2003: 309-315).
Τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης που δηλώθηκαν προτάσσουν τη θετική ή αρνητική
εκδηλωνόμενη συμπεριφορά και την κατοχή ή την ένδεια ικανοτήτων διαπροσωπικής επαφής. Το
συγκεκριμένο εύρημα, όμοια, συμφωνεί με τις διαπιστώσεις της σχετικής έρευνας, ειδικότερα για την
προεφηβική και την εφηβική ηλικία (Μπίκος & Γρηγοριάδης, 1997-1998: 89-100).
Η εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού συνέβαλε, επιπλέον, στην προαγωγή της ομαδικής
συνοχής μέσω της πύκνωσης των περιπτώσεων αμοιβαίας αποδοχής και της τόνωσης της
ενδοομαδικής αλληλεγγύης, πειθαρχίας και συντονισμού. Δεν εντοπίστηκε ανάπτυξη τάσεων
αποθάρρυνσης και αλληλοϋπονόμευσης, αλλά ούτε και εσωτερικών, εντός της ομάδας, παρεμβάσεων
συμφιλίωσης. Η διασπαστική συμπεριφορά μειώθηκε, χωρίς να μηδενιστεί και η διάθεση
συνεργασίας συνολικά δε διαφοροποιήθηκε. Γενικότερα, δηλαδή, η ομαδική συνειδητοποίηση
αναπτύχθηκε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα κενά, αλλά και χωρίς εντυπωσιακά υψηλή αφομοίωση της
ομαδικής ταυτότητας από όλα τα μέλη. Παρατηρήθηκε επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων
(σκέλος 2), αλλά και συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Kintigh, 1999: 69-72; Bayliss & Dodwell,
2002: 43-60).
Σε κάθε περίπτωση, η στάση των παιδιών προς άλληλα διαμορφώθηκε με βάση την
επιδεικνυόμενη συμπεριφορά εντός και εκτός του αυτοσχέδιου θεατρικού ρόλου, επαληθεύοντας τις
προηγηθείσες υποθέσεις (σκέλος 3).
Εν τούτοις, η παρουσιαζόμενη εμπειρική έρευνα χρησιμοποίησε μικρό αριθμό δείγματος. Γι’
αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή, κατά την ποσοτική επεξεργασία, η εξαγωγή στατιστικά
σημαντικών αποτελεσμάτων, παρά μόνο ο εντοπισμός σχετικών τάσεων. Η ποιοτική ανάλυση που
επιχειρήθηκε στόχευσε στην πληρέστερη κάλυψη της διερεύνησης των κατά περίπτωση θεματικών.
Θα ήταν σκόπιμο, σε μελλοντικές έρευνες, να προαχθεί η εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με
τις επιδράσεις του θεατρικού παιχνιδιού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των τρόπων επενέργειάς
του στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Εν κατακλείδι, διαπιστώθηκε πως το θεατρικό παιχνίδι ως μέθοδος διά του θεάτρου
παιδαγωγίας επέδρασε στα ερευνητικά υποκείμενα ως εξής: Προκάλεσε σε μέτριο βαθμό την
προαγωγή της αλληλοαποδοχής μεταξύ των μελών της μαθητικής ομάδας, όπως και της ομαδικής
τους συνοχής, αλλά και σε μικρό βαθμό την παραμονή, ακόμη και την ανάπτυξη τάσεων απόρριψης ή
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παραμέλησης. Συνεπώς, χωρίς να είναι η απόλυτα εξειδικευμένη και ενδεικνυόμενη προσέγγιση,
μπορεί να αξιοποιηθεί και προς την κατεύθυνση της μεθοδευμένης υποστήριξης για βελτίωση των
διαμαθητικών σχέσεων.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε εννοιολογικός προσδιορισμός του θεατρικού παιχνιδιού,
ως μορφή της διά του θεάτρου αγωγής, με τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου, κατευθυνόμενου,
διευρυμένου με σκηνική παρουσίαση δρώμενων, ομαδικού παιχνιδιού δραματικής/θεατρικής
έκφρασης. Εξετάστηκε ειδικότερα η επίδρασή του στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/ριών
της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, από την προοπτική της αλληλοαποδοχής, όπως και της
ομαδικής συνοχής.
Τα μέσα συλλογής των δεδομένων, που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη
και η ημιδομημένη παρατήρηση. Για την επεξεργασία τους επιλέχθηκε ως ποσοτική προσέγγιση
βασικά η κοινωνιομετρία και ως ποιοτική η ανάλυση περιεχομένου.
Η εμπειρική έρευνα συμφωνώντας, σε γενικές γραμμές, από άποψη ευρημάτων με άλλες
αντίστοιχες εντόπισε μέτριο βαθμό επίδρασης του θ.π. στην προαγωγή της αλληλοαποδοχής και της
ομαδικής συνοχής, αλλά και μικρό βαθμό στην παραμονή, ακόμη και την ανάπτυξη τάσεων
απόρριψης ή παραμέλησης.
Key words: Dramatic play, social relations, peer relations, social acceptance, group cohesion,
observation, interview, sociometry, content analysis.
1. Introductory Concerns and Conceptual Clarifications
The study of social relations is performed through two basic perspectives: The first concerns
friendship as a reciprocal binary relation, which normally passes by the phases of acquaintance,
connection, attachment, deterioration and the end.
The second relates to the unidirectional acceptance which is enjoyed by one group member
from the rest and the ensuing popularity that develops.
As a quality it is possibly more volatile, but, timely, is put as necessary to the evolutionary
course of the child (Asher, Parker & Walker, 1996: 366-405; Dunn, 1999: 135-136, Avgitidou, 1997:
17).
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In an overall view of the phenomenon of human relations in small groups, Moreno, J.,
focusing primarily on the second perspective, distinguished three basic qualities as possible cases:
Attraction, repulsion and indifference (Moreno, 1953: 228-233).
Mutual attraction and acceptance among members of a social group lead to the creation of the
respective group cohesion. The term is derived from the verb “cohere” that, with etymological
analysis of the term, is produced by the prefix “co” (= together) and the latin verb “haerere” (= to
stick). Group cohesion is understood as the dynamic retention of group members who are organised
and deliberately make up a whole. There is mutual understanding, help and support among members,
as well as intention for interconnected roles that operate within accepted norms and also desire to
remain in the group (Cartwright, 1968: 91-109; Bany & Johnson, 1969: 59-60; Bellas, 1985: 260-271;
Dervisis, 1998: 15).
Considering the importance of these qualities and, regarding the acceptance, it has been
observed that children who are accepted by their peers show an overall smoother and more
appropriate social, cognitive and emotional development (Asher, Parker & Walker, 1996: 368;
Kapsalis, 1996: 477-478; Bikos & Gregoriadis, 1997-1998: 89-100).
Instead, the rejected child is inadvertently isolated with several chances of presenting
complications in these areas (Rubin, 1982: 354; Cambell & Cluss, 1982: 325), conditions which relate
to school failure (Herbert, 1997: 212-213; Rubin & Coplan, 2004: 506-534), as well as to future
delinquency (Kreager, 2004: 351-390).
At a group level, the lack of acceptance leads to reduced cohesion, condition that, as far as a
classroom is concerned, hinders the attainment of socialization and academic goals. On the other
hand, the high cohesion of the classroom brings increase in degree of academic performance and
personal satisfaction (Douglas, 1997: 98-101; Blanchet & Trognon, 1997: 109-110; Kelly, 2001: 164181; Bellas, 1985: 220; Kapsalis, 1996: 435). However, the development of the class cohesion is not
desired beyond a certain limit, because it has been observed that overly cohesive classes have
difficulty in integrating new members and, after some opposition from the teacher or the school
management, may inhibit the production of group work (Bany & Johnson, 1969: 70; Corsaro, 1997:
143).
To avoid or, at least, mitigate the above total negative effects, the organisational
implementation or the intrusive measures are considered as a feasible and appropriate application.
These measures reach up to the conducting training for disadvantaged pupils on social relationships or
orderly, controlled stimulation of group cohesion (Asher, Parker & Walker, 1996: 366-405; Ervin,
1998: 120-133; Georgas, 1990: 164-168).
The question that arises is how peer relations can ultimately be improved, within the
envisaged, from the existing curricula, in primary education in Greece, activities.
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These activities include tutored dramatic play, as a method of education through theatre and
drama with a playful character, which aims at self-expression, communication, socialization,
recreation, artistic creation, and possibly learning in general through improvisational drama/theatre
expression forms (Mellou, 1996: 103-112; Ryngaert, 1996: 7-9; Page, 1997: 16-20; Beauchamp,
1998: 63-65; Kouretzis, 1991: 29-48; Papadopoulos, 2004: 25-32; Papadopoulos, 2010: 90, 94). It is
contained in the last three curricula for the elementary school of the Greek State (O.G.G. 53 Α/10-41990, O.G.G. 93 Β/ 10-2-1999, O.G.G. 303 Β/13-3-2003).

2. Purpose and matters of research
This research has aimed to explore the potential of the tutored dramatic play towards
improving peer relations as to the growing acceptance among them. Specifically, based on the
findings of previous studies, the following assumptions were made on the systematic application of
the tutored dramatic play:
1) Expected contribution to improving peer relations by the prospect of acceptance within the student
group, thanks to the increasing trend of acceptance among its members and the reducing respective
trends rejection or neglect.
2) Expected contribution to improving the cohesion of the student group.
3) The ameliorative effects would occur at motivating pupils within and outside of the improvised
dramatic role.

3. Methodology
3.1 Sample
The survey used the 6th grade pupils of an elementary school as subjects divided into two
parts. More specifically, the sixth grade of Primary School 11 th Chalandri. The second part of the
students constituted the experimental group (e.g.) and those of the first part the control group (c.g.),
respectively.
The total number of sample of e.g. and of c.g. was N=38. The former, in particular, consisted
of 19 children, of whom 10 (52.66%) were boys and 9 (47.4%) girls. The c.g. consisted also of 19
children, 9 of them (47,4%) were boys and 10 (52.6%) girls.
The subjects were classified into three levels of socioeconomic status: low, medium and high.
The model STEP-92 from the Statistical Service of Greece was applied, based on the relevant
international model ISCET (National Statistical Service of Greece, 1995), but there was also a
reference on the educational level of parents.
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3.2 Procedure
The basic method of research was mixed. More specifically, it is generally classified in the
category of controlled pre-post experiments. Also, included c.g. (Filias, 1996: 43), but the data
derived from it were only of quantitative processing. The data of the e.g., because of the nature of the
respective methodological tool and the basic orientations of research, was of qualitative and
quantitative processing.
The subjects of e.g., and they alone, were subjected to the effect of the application of the
tutored dramatic play through a number of 18 meetings/workshops, lasting from 45’-60’ and with a
frequency of about once a week.
3.3 Research tools
The data collection was performed with two basic tools: the interview and the observation.
The interview was semi-structured and focused on the examination of the demographic characteristics
of subjects, on their preferences of mate choice in the play, within each group, experimental and
control, as well as in the criteria control, on which the preferences were based.
The observation was systematic, semi-structured, participatory and obvious, using videorecordings, as a technical mediation. Overall, both the role play behaviour and the actual behaviour of
children were examined, as a safe indication of the investigational qualities. Behaviours were sought,
in particular, those related to acceptance, rejection or indifference, as well as those indicating the
presence of high or low degree of cohesion of the student group.
The processing involved two approaches: the qualitative approach, basically sociometry, and
the quantitative approach, in particular, content analysis.
For the classification of the subjects, according to sociometry, two models of sociometric
nominations were initially used: the CDC system (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982: 557-570) and the
NB system (Newcomb & Bukowski, 1983: 856-867). The rating scales for the establishment of
general acceptance in the group (Schofield & Whitley, 1986: 242-251) and the group cohesiveness
index, which was formed by the mutual choices within each group (Gronlund, 1959: 79-81; Evans,
1962: 34-38), were also used in the processing.
Content analysis was chosen as an appropriate tool for processing data from different sources.
It applied the model of Mayring, (2000), as it has been used by other investigators (Spannagel,
Zikuda & Schroeder, 2005; Bonidis, 1998). Specifically, the collected material was analyzed with
content structurization and explication procedures, complementary (Bonidis, 2004: 99-194).
According to the relative reliability coefficient: 0,99 (Holsti, 1969: 140), during the classification of
the material, high degree of agreement was reached between the researcher and the second predicted
coder.
4. Findings
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The findings of the research are presented in the following paragraphs in two main sections,
concerning the pupils’ attitudes with each other and the cohesion of the student group. Within each
section the quantitative precedes the qualitative approach.
4.1 Pupils’ attitudes with each other, changes and their justification
4.1.1 Changes in prices of sociometric classifications, according to CDC system
Focusing on e.g. and comparing the two classifications, before and after the implementation, it was
found that the majority of members (42.1%) remained unchanged. However, 15.8% of them
improved their sociometric position, without any subject declining. A large percentage (42.1%) could
not be compared.
The total diversification is shown as statistically significant (Cramer’s V: 0.703, Approx. Sig.:
0.005).
TABLE I
Change of sociometric classifications of e.g. members, before and after the implementation,
according to CDC system
Class

Frequency

Percentage %

Not comparable

8

42.1

Reduction

0

0.0

No change

8

42.1

Increase

3

15.8

Total

19

100.0

(Cramer’s V: 0.703, Approx. Sig.: 0.005)
CHART I
Change of sociometric classifications of e.g. members, before and after the implementation,
according to CDC system
15,8
42,1

42,1

Not com parable

0,0
Reduction
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No change

Increase

By checking the alteration of two classifications in e.g., it was observed that a large
percentage of the subjects (73.7%) could not be compared. Some noted the tendency either to
improve their sociometric position (10.5%) or to remain unchanged (10.5%) or to decrease it (5.3 %).
(Cramer’s V: 0.433, Approx. Sig.: 0.557).

TABLE II
Change of sociometric classifications of c.g. members, before and after the implementation,
according to CDC system
Class

Frequency

Percentage %

Not comparable

14

73.7

Reduction

1

5.3

No change

2

10.5

Increase

2

10.5

Total

19

100.0

(Cramer’s V: 0.433, Approx. Sig.: 0.557)
CHART II
Change of sociometric classifications of c.g. members, before and after the implementation,
according to CDC system
10,5
10,5
5,3

73,7
Not com parable

Reduction

No change

Increase

By comparing the alterations of classifications before and after the implementation in both
groups, e.g. and c.g., it was found that there was a greater tendency for increase or stability in the first,
even without any tendency for reduction, condition which did not apply for the second, that showed a
downward trend. (Mann-Whitney U: 11.500, Wilcoxon W: 47.500, Asymp. Sig. (2-tailed): 0.906,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0.921).
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TABLE III
Comparison of changes in e.g. and c.g. before and after the implementation, according to CDC
system

Not comparable
Reduction
No change
Increase
Total

E.g.
Frequency
8
0
8
3
19

Percentage %
42.1
0.0
42.1
15.8
100.0

C.g.
Frequency
14
1
2
2
19

Percentage %
73.7
5.3
10.5
10.5
100.0

(Mann-Whitney U: 11.500, Wilcoxon W: 47.500, Asymp. Sig. (2-tailed): 0.906,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0.921)
Chart III
Comparison of changes in e.g. and c.g. before and after the implementation, according to CDC
system
80
70

73,7

60

42,1

50
40
30

42,1
15,8

20

10,5

5,3

10
0
Not comparable

0,1
Reduction

No change

Control group

10,5
Increase

Experimental Group

By checking the changes on the subjects’ gender in e.g., it was observed that there was a
tendency for girls to improve their sociometric position (15.8% of total), with respective percentages
of reduction 0%, of stability 10.5% and without comparability 21.1%. The boys showed zeros (on the
whole) increase and reduction rates, 31.6% stability and 21.1% without comparability (X 2: 4.961, df:
2, Asymp. Sig.: 0.084, boys: Cramer’s V: 0.742, Approx. Sig.: 0.027, girls: Cramer’s V: 0.441,
Approx. Sig.: 0.478).
By keeping the total amount of changes of the e.g. and by correlating it with the
socioeconomic status of the subjects’ parents, it was found that there was a comparatively strong
stability tendency for the middle (21.1% of the total) and the high status (15.8%), with the latter
showing the greatest improvement (10.5 %). (X2: 2.881, df: 4, Asymp. Sig.: 0.578).
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4.1.2. Changes in prices of sociometric classifications, according to NB system
By comparing the changes of the classifications before and after the implementation, a
stronger stability tendency and another for slight increase, with the e.g. comparatively overmatching,
was found in both groups, e.g. and c.g., whereas a reduction tendency was not found in either of the
groups. The change in the average price of e.g. was 1.79 and of c.g. only 1.42. (Not all the
requirements were fulfilled for the application of any proper correlation coefficient).
Table IV
Comparison of changes in e.g. and c.g. before and after the implementation, according to NB
system
C.g.

E.g.

Frequency
Percentage
Not comparable
7
36.8
Reduction
0
0.0
Stable
9
47.4
Increase
3
15.8
Total
19
100.0
(It was not possible to apply the correlation coefficient)

Percentag

Frequency e
4
21.1
0
0.0
11
57.9
4
21.1
19
100.0

Chart IV
Comparison of changes in e.g. and c.g. before and after the implementation, according to NB
system
70
57,9

60
50
40

47,4

36,8

30

21,1

20
10

15,8

21,1
0

0
Not comparable

0
Reduction

No change

Control group

Increase

Experimental group

By checking the changes by subjects’ gender in e.g., it was initially observed that the boys
were characterised by a strong stability tendency (47.4% of the total) and another one for slight
increase (5.3%), whereas, on the contrary, the girls were characterised by a higher increase tendency
(15.8%), and a stability tendency followed (10.5%). (X2: 9.428, df: 2, Asymp. Sig.: 0.009, boys:
Cramer’s V: 1.0, Approx. Sig.: 0.007, girls: Cramer’s V: 0.395, Approx. Sig.: 0.590).
By correlating the set of changes in e.g. with the sociometric status of the subjects’ parents, it
was found that the stability tendency was stronger in all three levels, low (5.3% of the total), medium
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(21.5% and high (31.6%). Only the high (10.5%) and the medium showed upwards tendencies
(10.5%). (X2: 9.440, df: 4, Asymp. Sig.: 0.051).
4.1.3 Comparison of overall changes of score in average rating scales of e.g. and c.g.
By attempting to compare the overall changes of the average score of the scales ranking
between e.g. and c.g., before and after the implementation, the following tendencies were noted: The
first one for higher increase (94.7% vs. 73.7%) and, conversely, the second one for higher reduction
(26.3 % versus 5.3 %). (Mann-Whitney U: 2.000, Wilcoxon W: 3.000, Asymp. Sig. (2-tailed): 0.094,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0.316).

Table V
Comparison of overall changes of score in average rating scales of e.g. and c.g.

GROUP

Increase

Reduction

Total

Ν

Ν

Ν

%

%

%

Experimental

18

94.7

1

5.3

19

100

Control

14

73.7

5

26.3

19

100

(Mann-Whitney, 2.000; Wilcoxon, 3.000; Asymp. Sig. (2-tailed): 0.094,
Exact Sig, [2*(1-tailed Sig,)]: 0.316)

Chart V
Comparison of overall changes of score in average rating scales of e.g. and c.g.

100
80

94,7
73,7

60
40

26,3

20

5,3

0
Increase

Reduction

Experim ental group

Control group
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Furthermore, the overall average of the changes in e.g. tended to overtake the respective of the c.g.:
0.31 versus 0.26. (The requirements for the application of any proper correlation coefficient were not
fulfilled).

4.1.4 Overall criteria on sociometric choices of e.g. and c.g. members
The criteria, by which the subjects of both groups stated that they had made their choices, were
classified into 6 main categories, which emerged from the relevant literature. There was an interest
regarding the manifestation of positive behaviour and interpersonal skills possession. Summarised as
follows:

Table VI
Overall criteria on sociometric choices of e.g. and c.g. members
Criteria Categories
1 → Similarity-reciprocity
2 → Proximity
3 → General abilities, talents and gifts
4 → Manifestation of positive behavior - interpersonall skills
5 → Lack of aggressive and actively negative behavior in
general
6 → Lack of strange, passively negative behavior
Total

Number
ofPercentage
justifications
%
21
18.8
9
8.0
22
19.6
31

27.7

20
9

17.9
8.0
100.0

112

4.1.5 Justifications on the choices before and after the implementation of the tutored dramatic
play
According to the answers given by members of e.g. as judges for specific judged other
members, the increase in acceptance that was declared can be attributed, to a large extent, to the
common participation in the activities of tutored dramatic play. Simultaneously, however, other
factors were also involved, developed within and outside of school life. Therefore, the relative
contribution of the implementation was identified, but it could not be independently considered.
However, there were several, even comparatively fewer, declarations of little or no positive
contribution at all.
The negative changes of mutual acceptance were partially or not at all attributed to tutored
dramatic play, in which was occasionally recognised the contribution of mitigating the rejection
development. But, there were also a few records of incriminating the dramatic play for contributing in
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cases of deterioration of some group members’ attitudes towards other members, because the latter, in
their activities, showed annoying, selfish or dominant behaviour.
4.1.6. Observed events associated with lack of acceptance, rejection or indifference
In general, in the beginning of the implementation, several cases of rejection or neglect of
some members were identified and, predominantly, of seven members of the student group. These
ones were either avoided, provided that they clearly addressed their peers, there was no reciprocation,
or, finally, they were treated indifferently in random or predetermined, by the terms of each activity,
meetings. These individuals were seen lonely wandering on site in search of teammates.
Towards the end of the implementation, it was found that three of the seven members had
ceased to be treated in a generally negative way and, therefore, to be caught in lonely wandering.
Also, from the above seven members, two were seen often together, still not really accepted by the
others, one remained marginalised, persisting always in seeking teammates in agony; while the last
member showed a more passive, inert behaviour, without much motivation to improve its acceptance.
Finally, the overall respective negative behaviour of the rest of the members showed a downward
trend.
These data demonstrate the overall reduction trends of rejection or indifference within the
student group.
4.2

Cohesion of the student group

4.2.1 Indicators of group cohesion
The index of group cohesion for e.g. before the implementation was 0.117 and 0.137 after
that, going up 0.020, which equates to 17.1%.
Instead, the c.g., from 0.175 went down to 0.173, decreasing 0.002, which equates to 1.1%.

Table VII
Index values of group cohesion and their changes
Class

Values

E.g. before the implementation 0.117
E.g. after the implementation 0.137
E.g. change
0.020 (17.1%)
C.g. before the implementation 0.175
C.g. after the implementation 0.173
C.g. change
-0.002 (-1.1%)
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Chart VI
Comparison of group cohesion index of e.g. and c.g. changes
0,025
0,02
0,015

0,02

0,01
0,005

-0,002

0
-0,005
-0,01

Experimental group

Control group

4.2.2 Observed behaviours that indicate high group cohesion
In comparison to the first meetings towards the end of the overall experiment, it was found an
improvement in group cohesion. This improvement related to internal solidarity, internal imposition
of discipline and general coordination and communication in the group, condition which brought
about improved cooperation. As for the other quality criteria of group cohesion, the willingness to
cooperate, the intention to comply with the rules of each activity, the mutual encouragement and the
internal reconciliation actions were not shown to differ. Specifically, the first two qualities were at
satisfactory levels, mutual encouragement at moderate and reconciliation trends at low to zero.

4.2.3 Observed behaviours that indicate low group cohesion
Looking at behavioural manifestations that would constitute a negative indication of group
cohesion, in comparison with the first meetings, towards the end of the overall pilot implementation,
either stagnation or improvement was identified. More specifically, no discouraging, undermining or
intense competition trends for someone else of the group were detected in any phase, while the
selfish, individualistic attitudes remained stably few. Disruptive, aggressive behaviour, in cases, noted
reduction or conversion to a simple nuisance, without being accompanied with aggressive
manifestations. Similarly, disorderly difficult communication and coordination among pupils were
decreased, despite the increasing relevant requirements posed by the overall project. No
manifestations of reluctance and indifference to participate in joint actions and cooperation were
noted. Also, no particular demonstration manifestations of lack of disrespect for compliance with all
kinds of rules, which were initially received overall acceptance, were occurred. Therefore, there is no
relative change.
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5. Conclusions – Comments
The findings acknowledge moderate positive contribution to the implementation of the
tutored dramatic play in promoting mutual acceptance among pupils of primary school. Regarding
gender, girls had a higher improvement tendency, whereas from socio-economic respect, only the
children of high level. Also, it was found a small reduction of rejection or neglect manifestations, but
without their nihilism, especially to some rejected boys. In individual cases an increase of rejection or
neglect was mentioned.
Overall, these findings verified the relevant research hypotheses (part 1), particularly on the
remaining or the development of some rejection or neglect tendencies, and are generally aligned with
those of previous research, which were neither more nor less optimistic (Leyser, 1979: 156-166;
Hortaria, 2003: 206-208; Tsiaras, 2003: 309-315).
The criteria for acceptance or rejection that were stated, declared positive or negative behavioural
manifestations and the possession or poverty of interpersonal skills. This finding, similarly, is
consistent with the findings of the previous research, especially for pre-teen and teenage years (Bikos
& Gregoriadis, 1997-1998: 89-100).
The implementation of the tutored dramatic play contributed, also, to the promotion of group
cohesion by thickening the cases of mutual acceptance and of stimulus in group solidarity, discipline
and coordination. There was no development of discouragement trends and mutual undermining, but
also, there was no internal, within the group, interventions in reconciliation. Disruptive behaviour
decreased, without reaching zero and the collaboration tendency was not changed. So, in general,
group awareness smoothly developed, without major gaps, but without remarkably high assimilation
of group identity of all members. Verification of research hypotheses (part2) was noticed, as well as
agreement with previous research (Kintigh, 1999: 69-72; Bayliss & Dodwell, 2002: 43-60).
In every case, the attitude of children towards each other was developed based on the behaviour
exhibited in and outside of the improvised dramatic role, verifying the preceding matters (part 3).
However, the illustrated empirical research used a small sample number. That is the reason
why in many cases it was not possible, in quantitative processing, to extract statistically significant
results, apart from identifying relevant trends. The performed qualitative analysis aimed at a more
complete coverage of the investigated issues.
It would be appropriate, in future research, to promote the deepening of knowledge on the
effects of the tutored dramatic play in general, but particularly its operating ways in interpersonal
relations.
In conclusion, it was found that the tutored dramatic play as a means of education through
theatre and drama, affected the research subjects as follows: It moderately inflicted the promotion of
mutual acceptance among student group members, as well as their group cohesion, but to a small
extent the remaining, and even the development of rejection or neglection trends. Therefore, without
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being a fully qualified and appropriate approach, it might be exploited towards the orderly support in
improving peer relations.
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Ανασυνθέτοντας

το γυναικείο παρελθόν:

αφηγήσεις

γυναικών

ως

σύνδεσμοι μεταξύ μνήμης, προφορικής ιστορίας, μάθησης και κοινωνικής
δομής

Ευαγγελία Ράπτου
Υποψ. Διδ/σσα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
raptou@aegean.gr

Abstract
The subject of the suggested dissertation is “Narratives of women as a link between memory,
oral history, learning and social structure”.
The purpose of this proposal is the collection, processing and the emergence of women's
narratives about their lives focusing on the unique and very interesting field of female reproductive
powers and ideologies surrounding them and the way in which women experienced the reproductive
process, the social and community control that this entails, the fulfillment of destiny and its
consequences, the way this impacted later life, but also in their relations with their partners, their
immediate family and the community environment. Through the resulting findings the dissertation
seeks to reveal the sometimes, painful reality of women's worlds, the enrichment of research on
women's perspective and experience and thus the democratization of the contribution at the extent
possible through a dissertation on the revelation and reconstruction of the past of Greek women, up to
the middle of the twentieth century, which is attempted, as indicated by the literature, for the first time
in our country, and in this respect it is obvious that it enriches women's studies and gender cultural
studies in particular. This knowledge, in fact, suitably adapted to school life, contributes to the request
for the introduction of women’s history and the history of mentalities in Greek education and it is
possible to enrich the content of innovative teaching interventions, providing counterweight somehow – to the so prevalent knowledge associated with the often heroic, male death in the fields of
war, power and politics, which overwhelms the textbooks of all educational levels.

Specific Objectives
1. The investigation of the ideological content of motherhood which is a destiny in traditional
communities and other popular groups (folk-groups).
2. The recall of adult female memory and experience for the investigation of a “threshold moment”
for women, the interruption of an unwanted pregnancy

446

3. The raising of the personal experience of pregnancy and childbirth. The disclosure of the
patriarchic “normal” loss of women during childbirth and the puerperium and the unclear “dark”
numbers.
4. Midwives, the continuity of the "sacred line" of the primordial therapists: their undervalued offer.
5. Exploring the establishment of gender identities in female memory and narratives on reproduction:
from the study of the community to the study of female beings in the community.
For the present proposal the use of narratives of life, which is known to belong in the
biography section has been selected as a research method.
Regarding the selection of the sample, women were preferred in the majority of the interviews
because the subject of motherhood, around which revolves the whole reproductive process, concerns
mainly them taking into account the social situation that existed and the social mentality regarding
and granting women the "privilege" of birth and relative care.
Α. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής
Όπως τονίζει ο Thompson (1980: 250) «ο κύκλος της ζωής, η κοινωνική κινητικότης, η
αντίθεση μεταξύ παράδοσης και αλλαγής δεν μπορούν να ακινητοποιηθούν τεχνητά και να
αποσυναρμολογηθούν σαν ρολόγια. Είναι αναγκαίο να τις αντιμετωπίσουμε σαν αυτό που είναι:
κοινωνικο-ιστορικές διεργασίες, και ως τέτοιες να τις αναλύσουμε. Η αφήγηση ζωής προσφέρει μία
μέθοδο που φέρει αυτό το αξίωμα εγγεγραμμένο στη δομή της».
Στην περίπτωση των γυναικών η αφήγηση συνδέεται στενά με τη γενικευμένη σε ολόκληρο
τον κόσμο αυτή τη στιγμή προσπάθεια ανασύνθεσης του συσκοτισμένου τους παρελθόντος. Η
θηλυκή προφορική μαρτυρία καθίσταται πραγματικά ανεκτίμητη για την έρευνα καθώς αναδεικνύει
πληροφορίες που είναι μάλλον απίθανο να περιέχονται σε γραπτά αρχεία. Έτσι, οι αφηγήσεις
μετατρέπονται σε προφορική ιστορία που, σε αντίθεση με τη γραπτή ιστορία, είναι χρήσιμη για την
άντληση πληροφοριών για εκείνους και εκείνες που έχουν τις λιγότερες δυνατές πιθανότητες να
συμπεριληφθούν στα διάφορα γραπτά αρχεία, ιστορικά, λαογραφικά, ανθρωπολογικά και λοιπά και
εξίσου απίθανο να παραγάγουν οι ίδιες/ιοι αρχειακό υλικό. Κατά συνέπεια, μέσα απ’ τις αφηγήσεις
ζωής οι γυναίκες καθίστανται ορατές, αρθρώνουν το δικό τους θηλυκό λόγο και λειτουργούν -έστω
και ασύνειδα- ως εκπρόσωποι του κοινωνικού τους φύλου ή ως μάρτυρες κοινωνικών, ιστορικών και
λοιπών γεγονότων ή περιόδων που κατά κανόνα δεν προκαλούν το ενδιαφέρον της επίσημης έρευνας.
Οι αφηγήσεις ζωής των γυναικών βασισμένες στην ενήλικη μνήμη και στις καταγραφές του
κοινωνικά πληροφορημένου θηλυκού σώματος και της θηλυκής εμπειρίας ποικίλουν και
αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την πολλαπλότητα των γυναικείων φωνών, αλλά και τους πολλαπλούς
τρόπους με τους οποίους η ιστορία μιας ζωής μπορεί να ειπωθεί.
Σκοπό της συγκεκριμένης διατριβής, με βάση τα ανωτέρω, αποτελεί η συλλογή, η
επεξεργασία και η ανάδειξη αφηγήσεων ζωής γυναικών που εστιάζουν στο μοναδικού ενδιαφέροντος
πεδίο των θηλυκών αναπαραγωγικών δυνάμεων και των ιδεολογημάτων που τις περιβάλλουν. Ακόμα
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δε εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο γυναίκες βίωσαν την εμπειρία της αναπαραγωγικής
διαδικασίας: τον κοινωνικό-κοινοτικό έλεγχο που αυτή συνεπάγεται, τα κίνητρα-πεπρωμένο
εκπλήρωσής της και τις συνέπειές της, τον τρόπο που αυτή επέδρασε στη συνέχεια της ζωής τους,
αλλά και στις σχέσεις τους με τους συντρόφους τους, το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς
και το περιβάλλον της κοινότητας. Μέσω των συμπερασμάτων που θα προκύψουν επιδιώκεται η
αποκάλυψη της οδυνηρής κάποτε πραγματικότητας «εξωραϊσμένων» γυναικείων κόσμων, ο
εμπλουτισμός της έρευνας με τη γυναικεία οπτική και εμπειρία-άρα και ο εκδημοκρατισμός της-και η
συμβολή στο μέτρο των δυνάμεων μιας διδακτορικής διατριβής, στην αποκάλυψη και ανασύνθεση
του παρελθόντος των Ελληνίδων γυναικών, έως και του μέσου του εικοστού αιώνα, γεγονός που
επιχειρείται, όπως προκύπτει κι από τη σχετική βιβλιογραφία, για πρώτη φορά στη χώρα μας, κι από
την άποψη αυτή γίνεται προφανές πως εμπλουτίζει τις γυναικείες σπουδές ευρύτερα και τις έμφυλες
πολιτισμικές σπουδές ειδικότερα. Η συγκεκριμένη γνώση, μάλιστα, κατάλληλα προσαρμοσμένη στη
σχολική πραγματικότητα συνεισφέρει στην υλοποίηση του αιτήματος για την εισαγωγή της ιστορίας
των γυναικών και της ιστορίας των νοοτροπιών στην ελληνική εκπαίδευση και είναι δυνατό να
εμπλουτίσει το περιεχόμενο καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων, αποτελώντας το αντίβαρο-κατά
κάποιον τρόπο- στην τόσο διαδεδομένη γνώση που συνδέεται με τον, ηρωϊκό συνήθως, ανδρικό
θάνατο στα πεδία του πολέμου, της εξουσίας και της πολιτικής, που κατακλύζει τα σχολικά εγχειρίδια
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Επιμέρους στόχους της διατριβής αποτελούν:
1. Η διερεύνηση του ιδεολογικού περιεχομένου της μητρότητας- πεπρωμένου στο πλαίσιο
παραδοσιακών κοινοτήτων και άλλων λαϊκών ομάδων (folk-groups).
Η τεκνοποιία υπήρξε, κατά τη λαϊκή σκέψη και φρόνηση, σκοπός του γάμου (Βαρβούνης, 1994). Οι
γυναίκες σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τέλεση του μυστηρίου έπρεπε να μείνουν έγκυες.
Κάθε «καθυστέρηση» αύξανε την ανησυχία του ζευγαριού και των οικείων, κυρίως του
οικογενειακού περιβάλλοντος του γαμπρού. Μια ολόκληρη σειρά εθίμων του γάμου αποσκοπούσαν
στην αίσια έκβαση της προσπάθειας του ζευγαριού να τεκνοποιήσουν (Βαρβούνης, 1994). Η
«άκληρη», η

«στέρφα»-γυναίκα πάντα- αποτελούσε στη συλλογική συνείδηση την κοινωνική

απόρριψη και τη θεία αποδοκιμασία.
2. Η ανάκληση της ενήλικης θηλυκής μνήμης και εμπειρίας για τη διερεύνηση μιας «οριακής στιγμής»
για τις γυναίκες, δηλαδή τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
Η επιθυμία και κυρίως η έμπρακτη προσπάθεια για τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
αποτελούσε «οριακή στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας των παραδοσιακών κοινωνιών» (Γκασούκα,
2006: 155). Η επιθυμία κι αγωνία των γυναικών για τη διακοπή της κύησης τις έφερνε αντιμέτωπες
με δύο κινδύνους: τον κίνδυνο να κλονιστεί ανεπανόρθωτα η σωματική τους υγεία, αλλά και τον
κίνδυνο να υποστεί φθορά αμετάκλητη ο ηθικός τους κόσμος. Και, όπως σημειώνει η Μ. Γκασούκα,
διαχρονική είναι η επιθυμία, διαχρονικά είναι και τα μέσα. Πρόκειται για πράξεις αυτοβίας,
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αποτέλεσμα συχνά της απόγνωσης, καθώς μόνες τους ή με την ανάθεση σε ξένα χέρια της ζωής τους
επιχειρούσαν κάτι που «συνοδεύεται από την αγωνία της αμαρτίας και την ενοχή της
εγκληματικότητας» (Γκασούκα, 2006: 182).
3. Η άντληση της βιωματικής εμπειρίας της κύησης και του τοκετού. Η αποκάλυψη της πατριαρχικής
«φυσιολογίας» της απώλειας των γυναικών κατά τον τοκετό και τη λοχεία και οι αδιευκρίνιστοι
«σκοτεινοί» αριθμοί.
Η κύηση, πολύ περισσότερο ο τοκετός, αποτελούσαν ανέκαθεν επικίνδυνη κατάσταση για τις
γυναίκες από την άποψη της προφύλαξής τους από ασθένειες, για να μην προσβληθούν και οι ίδιες
και το μωρό που κυοφορούν, ή από αποβολή του κυοφορούμενου εμβρύου και, γενικά, από καθετί
που θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της κύησης και του τοκετού. Οι απώλειες σε
ανθρώπινους πόρους κατά τον τοκετό και τη λοχεία είναι ανυπολόγιστες. Ωστόσο, αν και το ύψος της
παιδικής θνησιμότητας προσμετρήθηκε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο θάνατος των γυναικών δεν
απασχόλησε την έρευνα ενταγμένος στο πλαίσιο της πιο άγριας «φυσιολογίας» και οι σχετικοί
αριθμοί παραμένουν ως τις μέρες μας «σκοτεινοί».
4. Μαμές/μαίες, η συνέχεια της «ιερής γραμμής» των αρχέγονων θεραπευτριών: Η υποτιμημένη
προσφορά τους
Οι μαίες, υπηρέτριες του πόνου των γυναικών, ήταν κυρίως αυτοδίδαχτες ή μάθαιναν την τέχνη τους
από τις μανάδες τους ή τις γιαγιάδες τους. Στην αρχή παρατηρώντας, στη συνέχεια βοηθώντας μέχρι
που, καθώς περνούσαν τα χρόνια, η σοφία τους συσσωρευόταν και μπορούσαν μόνες τους πια να
αντεπεξέλθουν στα κάθε φορά εμφανιζόμενα προβλήματα. Χάρη σε αυτές το γυναικείο σώμα
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης των ίδιων των γυναικών, οι οποίες, παθούσες οι περισσότερες,
προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρική τους γνώση για τη διευκόλυνση της ζωής των άλλων
γυναικών.
5. Διερευνώντας τη συγκρότηση έμφυλων ταυτοτήτων στο θηλυκή μνήμη και τον αφηγηματικό λόγο
περί αναπαραγωγής: από τη μελέτη της κοινότητας, που έκανε η παραδοσιακή Λαογραφία και το
ιδιωτικό δεν φαινόταν, στη μελέτη του θηλυκού ανθρώπου μέσα στην κοινότητα, όπου βλέπουμε τους
κόσμους τους και ακούμε τις φωνές τους.
Γίνεται προσπάθεια, μελετώντας την ισχύουσα κοινωνική/κοινοτική πραγματικότητα

να

αποδομηθούν τόσο οι πατριαρχικές υποθέσεις σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων μέσα στην
κοινωνία, όσο και οι τρόποι και οι διαδικασίες με τις οποίες συγκροτείται η «γυναικεία ταυτότητα»
με έμφαση στο ρόλο του μητρικού πεπρωμένου στη συγκρότηση αυτή. Γενικά οι νέες «φεμινιστικές»
μέθοδοι επιχειρούν να διερευνηθεί το άτομο μέσα στην κοινότητα, και όχι μόνο οι κοινωνικές σχέσεις
στο σύνολό τους. Επιδιώκεται να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις των
δύο φύλων, τα κίνητρά τους, τους στόχους τους, αλλά και τις προσδοκίες τους (Γκασούκα,
2008:46).Έτσι θα γίνουν ορατές και οι ζωές των γυναικών.
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Β. Αναμενόμενα αποτελέσματα
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή επιδιώκει:
1. Η διεύρυνση των οριζόντων των σύγχρονων λαογραφικών σπουδών και στη χώρα μας, στην οποία
εξακολουθεί να υπάρχει απροθυμία αποδοχής των νέων τάσεων και ρευμάτων που εμπλουτίζουν τη
συγκεκριμένη επιστήμη διεθνώς και ειδικότερα η απροθυμία ενασχόλησης με ζητήματα φύλου και
σεξουαλικότητας, αλλά και κοινωνικών νοοτροπιών και ιδεολογημάτων και πολιτιστικών πρακτικών
που συνδέονται με αυτές.
2. Η συμβολή στην ανάπτυξη και ανασύνθεση της ιστορίας των γυναικών και μάλιστα της τοπικής
έμφυλης ιστορίας μέσω της αποκάλυψης των πολλαπλών γυναικείων κόσμων και «φωνών».
3. Ο εμπλουτισμός της έρευνας με τη γυναικεία οπτική και εμπειρία-άρα και ο εκδημοκρατισμός της.
4. Η αξιοποίηση της υποτιμημένης έως πρόσφατα θηλυκής βιωματικής εμπειρίας ως παράγοντα
εμπλουτισμού και εκδημοκρατισμού των πολιτισμικών σπουδών ευρύτερα και των λαογραφικών
ειδικότερα.
5. Η επανασημασιοδότηση και ανάλυση από τη σκοπιά του φύλου της έννοιας και του ιδεολογικού
περιεχομένου της μητρότητας- πεπρωμένου στο πλαίσιο παραδοσιακών κοινοτήτων και άλλων
λαϊκών ομάδων, γεγονός που επιχειρείται για πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, στις ελληνικές
λαογραφικές σπουδές.
6. Η παροχή γνώσης γύρω από οριακές για τις ζωές των γυναικών και της κοινότητας αποφάσεις και
ενέργειες, με κορυφαία αυτή της έκτρωσης, μέσω της ανάκλησης της ενήλικης μνήμης, η οποία
επίσης αποτελεί καινοτομία της πρότασης, αφού επιχειρείται για πρώτη φορά.
7. Η ανάδειξη ως θεμελιώδους θηλυκής εμπειρίας της εμπειρίας της κύησης και του τοκετού και η για
πρώτη φορά προσπάθεια ερμηνείας των λόγων αποσιώπησης της απώλειας των τεράστιων
ανθρώπινων πόρων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής διαδικασίας από την πατριαρχική έρευνα.
8. Η αποκάλυψη και ανάδειξη της αγνοημένης έως σήμερα κοινωνικής προσφοράς της κατηγορίας
των αυτοδίδακτων/πρακτικών μαιών, οι οποίες αποτελούν -κατά κάποιο τρόπο- τη συνέχεια της
αρχέγονης θηλυκής σειράς των θεραπευτριών.
9. Η συμβολή στην τεκμηρίωση και ισχυροποίηση της πεποίθησης των κοινωνικών λαογράφων με
συνείδηση του φύλου ότι η βιογραφική προσέγγιση αποτελεί εργαλείο που δρα συμπληρωματικά με
προηγούμενες μεθόδους, αλλά συγχρόνως η απουσία της μεθόδου από τις κοινωνικές επιστήμες τις
εξοβελίζει από τον βασικό κοινωνικό τους στόχο, την ανάδυση και αποκάλυψη της «αλήθειας».

Γ. Περιγραφή της μεθοδολογίας που σχεδιάστηκε και ακολουθείται
Η έρευνά μου χρησιμοποιεί ως μέθοδο τις αφηγήσεις ζωής, οι οποίες ως γνωστόν ανήκουν
στη βιογραφία. Ο όρος «βιογραφία» καλύπτει μια «οικογένεια» με πολλά ονόματα: βιογραφίες,
αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, επιστολές, ιστορίες ζωής, αφηγήσεις ζωής, αφηγήσεις προσωπικών
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εμπειριών, προφορικές ιστορίες και προσωπικές ιστορίες (Denzin, 1987), με τον καθένα όρο να έχει
τη δική του ιδιαιτερότητα.
Η χρήση της αφήγησης ζωής ως βασικό μεθοδολογικό μέσο της επιστήμης της λαογραφίας
συμβάλλει και στην ανανέωση της ίδιας αλλά και στο άνοιγμα ενός «διαλόγου» με τις άλλες
συγγενείς κοινωνικές επιστήμες. Η διεπιστημονική προσέγγιση των βιογραφικών αφηγηματικών
κειμένων εγκαινιάζει μια νέα πορεία με αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον της κάθε επιμέρους
κοινωνικής επιστήμης., και προς αυτή την κατεύθυνση φιλοδοξεί να συμβάλλει η παρούσα πρόταση.
Στο ανωτέρω πλαίσιο έντονη είναι η έμφυλη διάσταση της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία αποτελεί
και την τομή της συνάντησής της με διάφορα φεμινιστικά ρεύματα, όπου πρυτανεύει η αντίληψη της
ανάδειξης των διαφορών όχι πλέον μεταξύ των διαφόρων ομάδων, αλλά στο εσωτερικό των ομάδων
αυτών και των εκφραστικών τους κατηγοριών.
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής του δείγματος, επιλέγησαν 20 γυναίκες από την
Ελασσόνα και τα χωριά Βερδικούσια, Κρανέα, Μ. Ελευθεροχώρι, Μηλέα, Κοκκινόγη, Πετρωτό,
Γιαννωτά, Γαλανόβρυση και Στεφανόβουνο, λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής κατάστασης που
υφίσταντο και της κοινωνικής νοοτροπίας να θεωρεί και να εκχωρεί στις γυναίκες το «προνόμιο» της
γέννησης και της σχετικής φροντίδας. Η ηλικία των γυναικών δεν είναι περιοριστικός παράγοντας
επιλογής της ερευνήτριας, όσο αντικειμενικός παράγοντας, αφού μόνο γυναίκες μεγάλης ηλικίας, που
έζησαν τα χρόνια της ανάπτυξης της πρακτικής δημώδους θεραπευτικής και βίωσαν τις πρακτικές
αυτές, τόσο ως «πάσχουσες» όσο ως «γιάτρισσες», θα μπορούσαν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο
χώρο. Έτσι προτιμήθηκαν γυναίκες 65-85 ετών. Ωστόσο, δεν αποκλείστηκαν και γυναίκες
μικρότερης ηλικίας που είχαν άμεσες εμπειρίες μόνο ως αποδέκτριες των πρακτικών μεθόδων αλλά
και γυναίκες με έμμεσες εμπειρίες, και ενήλικη μνήμη που άκουγαν από διηγήσεις μεγαλυτέρων
γυναικών, γιαγιάδων ή και μανάδων, για τις πρακτικές τους, άλλοτε ως απλές θύμησες των δευτέρων
και άλλοτε ως συμβουλές στις νέες που δείχνουν εμπιστοσύνη στην επιστημονική ιατρική.
Σχετικά με το χώρο συλλογής του υλικού, πάλι αντικειμενικοί παράγοντες καθορίζουν την
επιλογή του. Η περιοχή του νομού Λαρίσης είναι χώρος προσιτός στην ερευνήτρια και αρκετός να
συλλεγεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τις ανάγκες της διεξαγωγής της έρευνας
Μέθοδος ανάλυσης
Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας έρευνας, μια σειρά δεδομένα που θα προκύψουν από τις
συνεντεύξεις θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και θα ερμηνευτούν. Ως μέθοδος ανάλυσης των
συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση περιεχομένου. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τον
εντοπισμό, την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση των βασικών θεμάτων που εμπεριέχονται στα
δεδομένα της έρευνας. Η χρήση ανάλυσης περιεχομένου υπαγορεύεται από το ίδιο το υλικό των
συνεντεύξεων, που αποτελούν απαντήσεις ή αναλύσεις κοινών ζητημάτων και έτσι βοηθά στην
ευκολότερη κατηγοριοποίησή του. Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου είναι ένα σύνολο από τεχνικές
που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες για την επισήμανση και ανάλυση μηνυμάτων που
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εμπεριέχονται στα γραπτά κείμενα, στον προφορικό λόγο και, επομένως, και στις συνεντεύξεις. Η
ορθή εφαρμογή των πρακτικών αυτών εγγυάται την αντικειμενικότερη, συστηματικότερη και
πιστότερη ταξινόμηση, συγκέντρωση και αποτίμηση των διαφόρων μηνυμάτων που εμπεριέχονται
στο υπό ανάλυση υλικό και συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της ερευνητικής εργασίας.
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Περίληψη
Η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή έχει θέμα «Αφηγήσεις γυναικών ως σύνδεσμοι μεταξύ
μνήμης, προφορικής ιστορίας, μάθησης και κοινωνικής δομής».
Σκοπό της παρούσας πρότασης, με βάση τα ανωτέρω, αποτελεί η συλλογή, η επεξεργασία
και η ανάδειξη αφηγήσεων ζωής γυναικών που εστιάζουν στο μοναδικού ενδιαφέροντος πεδίο των
θηλυκών αναπαραγωγικών δυνάμεων και των ιδεολογημάτων που τις περιβάλλουν, καθώς και στον
τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βίωσαν την εμπειρία της αναπαραγωγικής διαδικασίας: τον
κοινωνικό-κοινοτικό έλεγχο που αυτή συνεπάγεται, τα κίνητρα-πεπρωμένο εκπλήρωσής της και τις
συνέπειές της, τον τρόπο που αυτή επέδρασε στη συνέχεια της ζωής τους, αλλά και στις σχέσεις τους
με τους συντρόφους τους, το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και το περιβάλλον της
κοινότητας. Μέσω των συμπερασμάτων που θα προκύψουν επιδιώκεται η αποκάλυψη της οδυνηρής
κάποτε πραγματικότητας «εξωραϊσμένων» γυναικείων κόσμων, ο εμπλουτισμός της έρευνας με τη
γυναικεία οπτική και εμπειρία-άρα και ο εκδημοκρατισμός της-και η συμβολή στο μέτρο των
δυνάμεων μιας διδακτορικής διατριβής, στην αποκάλυψη και ανασύνθεση του παρελθόντος των
Ελληνίδων γυναικών, έως και του μέσου του εικοστού αιώνα, γεγονός που επιχειρείται, όπως
προκύπτει κι από τη σχετική βιβλιογραφία, για πρώτη φορά στη χώρα μας, κι από την άποψη αυτή
γίνεται προφανές πως εμπλουτίζει τις γυναικείες σπουδές ευρύτερα και τις έμφυλες πολιτισμικές
σπουδές ειδικότερα. Η συγκεκριμένη γνώση, μάλιστα, κατάλληλα προσαρμοσμένη στη σχολική
πραγματικότητα συνεισφέρει στην υλοποίηση του αιτήματος για την εισαγωγή της ιστορίας των
γυναικών και της ιστορίας των νοοτροπιών στην ελληνική εκπαίδευση και είναι δυνατό να
εμπλουτίσει το περιεχόμενο καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων, αποτελώντας το αντίβαρο -κατά
κάποιον τρόπο- στην τόσο διαδεδομένη γνώση που συνδέεται με τον, ηρωϊκό συνήθως, ανδρικό
θάνατο στα πεδία του πολέμου, της εξουσίας και της πολιτικής, που κατακλύζει τα σχολικά εγχειρίδια
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
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Επιμέρους στόχους αποτελούν:
1. Η διερεύνηση του ιδεολογικού περιεχομένου της μητρότητας- πεπρωμένου στο πλαίσιο
παραδοσιακών κοινοτήτων και άλλων λαϊκών ομάδων (folk-groups).
2. Η ανάκληση της ενήλικης θηλυκής μνήμης και εμπειρίας για τη διερεύνηση μιας «οριακής
στιγμής» για τις γυναίκες, τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
3. Η άντληση της βιωματικής εμπειρίας της κύησης και του τοκετού. Η αποκάλυψη της πατριαρχικής
«φυσιολογίας» της απώλειας των γυναικών κατά τον τοκετό και τη λοχεία και οι αδιευκρίνιστοι
«σκοτεινοί» αριθμοί.
4. Μαμές/μαίες, η συνέχεια της «ιερής γραμμής» των αρχέγονων θεραπευτριών: Η υποτιμημένη
προσφορά τους
5. Διερευνώντας τη συγκρότηση έμφυλων ταυτοτήτων στο θηλυκή μνήμη και τον αφηγηματικό λόγο
περί αναπαραγωγής: από τη μελέτη της κοινότητας στη μελέτη του θηλυκού ανθρώπου μέσα στην
κοινότητα
Για την παρούσα πρόταση έχει επιλεγεί ως ερευνητική μέθοδο οι αφηγήσεις ζωής, οι οποίες
ως γνωστόν ανήκουν στη βιογραφία.
Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του δείγματος, προτιμώνται γυναίκες στο σύνολο των
συνεντεύξεων, γιατί το θέμα της μητρότητας, γύρω από το οποίο στρέφεται όλη η αναπαραγωγική
διαδικασία, αφορά κυρίως αυτές, λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής κατάστασης που υφίσταντο
και της κοινωνικής νοοτροπίας να θεωρεί και να εκχωρεί στις γυναίκες το «προνόμιο» της γέννησης
και της σχετικής φροντίδας.
Ως μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση περιεχομένου. Η
μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση των βασικών
θεμάτων που εμπεριέχονται στα δεδομένα της έρευνας. Η χρήση ανάλυσης περιεχομένου
υπαγορεύεται από το ίδιο το υλικό των συνεντεύξεων, που αποτελούν απαντήσεις ή αναλύσεις
κοινών ζητημάτων και έτσι βοηθά στην ευκολότερη κατηγοριοποίησή του.

A. Description of the purpose of dissertation
As Thomson (1980: 250) emphasizes “the cycle of life, the social motility, the contrast
between tradition and change can not be paused artificially and disassembled like clocks. It is
necessary to confront them as what they are: social-historical processes and as such to analyze them.
The narrative of life offers a method which carries this power inscribed in its structure”.
In the case of women the narrative is intimately linked to generalized throughout the world
this moment attempt to reconstruct the unclear dark past. The female oral testimony is truly invaluable
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research as highlights information which is unlikely to be contained in text files. Thus the narrative
are converted into oral history that in contrast with the written history is useful to obtain information
for those men and women who have the least possible chances of being included in various written
records, historical, folklore, anthropological and so and equally unlikely to produce themselves
archival material. Consequently through narratives of life women become visible, articulate their own
female word and work (function) –albeit unconsciously- as representatives of the social gender or as
witnesses social, historical and so on events or periods that normally don’t cause the interest of the
official investigation. The narratives of women’s life based on adult memory and records of socially
informed female body and female experience vary and reflect not only the multiplicity of women’s
voices, but also the multiple ways in which the history of a life can be said.
Purpose of this dissertation, based on above is the collection, the processing and the
emergence of women’s life narratives which focus on unique field of interest of female reproductive
powers and ideologies that surround them. Still they focus on the way that women experienced the
reproductive process the social-community control that it results, the incentives-destiny fulfillment
and its consequences, the way this affected on later life but also in their relationship with their
partners, the immediate family as well as the environment of the community. Through the results that
will ensue we will seek the revelation of the painful sometime reality of women’s worlds, the
enrichment of research on women’s perspective and experience –so the democratization- and the
contribution at the extent possible through a dissertation, on the revelation and reconstruction of the
past Greek women, up to the middle of the twentieth century, which is attempted, as indicated by the
literature, for the first time in our country, and in this respect it is obvious that it enriches women’s
studies widely and gender cultural studies in particular. This knowledge in fact suitably adapted to
school life reality, contributes to implementation of request for the introduction of women’s history
and the history mentalities in Greek education and it is possible to enrich the content innovative
teaching interventions, providing counterweight -somehow- to the so prevalent knowledge associated
with the often heroic male death in the field of war, power and politics, which overwhelms the
textbooks of all educational levels.

Specific objectives of this dissertation are:
1. The investigation of the ideological content of motherhood, which is the destiny in traditional
communities and other popular groups (folk-groups).
The parity was, according to popular thought and wisdom, the purpose of marriage (Βαρβούνης,
1994). Women in short time since the wedding ceremony had to become pregnant. Each delay
increased the concern for the couple and their family, especially the family environment of the groom.
A whole series of customs of marriage focused on successful outcome of the effort of the couple to
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conceive (Βαρβούνης, 1994). The landless, the barren -women always- was in the collective
consciousness the social rejection and divine disapproval.
2. The recall of the adult female memory and experience for the investigation of a “threshold
moment” for women, the interruption of unwanted pregnancy.
The desire and especially the practical afford to interrupt an unwanted pregnancy was “threshold
moment women’s life in traditional societies” (Γκασούκα, 2006:155). The desire and struggle of
women for interruption of the pregnancy brought them confront with two risks: the risk of irreparably
undermined the physical health, but also the risk of suffering irreversible damage to the moral world.
And, as Maria Gasouka noted, timeless is the desire and timeless are the methods. They are selfviolence attempts, often result of despair, as by themselves or with the assignment to foreign hand of
their life, trying something that comes along with concern of sin and guilt of the crime (Γκασούκα,
2006:182).
3. The raising of the personal experience of pregnancy and childbirth. The disclosure of the
patriarchic “normal” loss of women during childbirth and puerperium and unclear dark
numbers.
The pregnancy, much more the childbirth, have always been dangerous situation for the women in
terms of their protection from the diseases, not to be inflected and themselves and the baby that is
curried or the abortion of fetus and, generally, of anything would jeopardize the smooth function of
pregnancy and childbirth. The losses of human resources during childbirth and peuerperium are
incalculable. However, even though the rate of child mortality counted in one way or another, the
women’s death did not employ the research, integrated in context of the wildest physiology and the
relevant numbers remain dark up to day.
4. Midwives, the continuity of “sacred line” of the primordial therapists: their undervalued offer.
Midwives, maids of women’s pain were mostly self-tough or learned their craft from their mothers or
grandmothers. At first observing, then assisting until, as the years went by, their wisdom accumulated
and they could by themselves to cope with the problems that arise each time. Thanks to them the
female body has been a subject of study of women themselves, who afflicted most trying to take
advantage of their experiemental knowledge for the facilitation of other women’ life.
5. Exploring the establishment of gender identities in female memory and narrative on reproduction:
from the study of the community that traditional folklore made and the private did not appear in
the study of human female in the community, where we see their worlds and hear their voices.
There is an afford, studying the current social/community reality to degrade both the patriarchical
assumption about the role of two genders in society and the ways and procedures by which the female
identity is established with emphasis on the role of material destiny in this establishment. Generally
the new feministic methods attempt to investigate the individual within the community and not only
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the social relations as a whole. We seek to draw more reliable conclusions about the intentions of both
sexes, their motivations, goals and expectations. In this way women’s lives will become visible.

B. Expected Results
This dissertation aims to:
1. Widening horizons of modern folklore studies in our country, which there is still the reluctance of
accepting the new trends and patterns which enrich this specific science internationally and particularly
the reluctance of engaging with issues of gender and sexuality as well as social attitudes and ideologies
and cultural practices, that associated with them.
2. The contribution to development and reconstruction of women’s history and even of local gender
history through the revelation of multiple female worlds and voices.
3. The enrichment of research on women’s perspective and experience – so its democratization.
4. The utilization of until recently undervalued female experience as enrichment factor and
democratization of cultural studies widely and folklore studies particular.
5. The remeaning and analysis from the gender prospective and the concept and ideological content of
motherhood – destiny within traditional communities and other folklore groups, which is attempted for
the first time, as far as we know, in Greek folklore studies.
6. Providing knowledge about significant decisions and actions for women’s lives and community, with
the most important this of interruption of pregnancy, through the recall of adult memory, which is also
an innovation of the proposal, since it is attempted the first time.
7. The emergence of female experience as fundamental experience of pregnancy and childbirth and the
first attempt to interpret the reasons of suppression of the loss of huge human recourses during the
reproductive process of the patriarchical research.
8. The discovery and emergence of overlooked social contribution of the category of self-taught midwifery
practice, who are –somehow- the continuation of primitive female therapists.
9. The contribution to documentation and strengthening the belief of social folklorists with gender
consciousness that the biographical approach is a tool that is complementary to previous methods, but
also the absence of the method of the social studies expels them from the basic social objective, the
emergence and revelation of the true.
C. Description of the methodology designed and followed
My research uses as a method the life stories, which are known to belong to biography. The
term “biography” covers a “family” with many names: biographies, auto-biographies, diaries, letters,
life stories, life narratives, personal experience narratives, oral stories and personal stories (Denzin,
1987), with each term having its own particularity.
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The use of life narrative as key methodological tool of folklore science contributes to
renewing itself and to opening a dialogue with the other relative social sciences. The inter-scientific
approach of biographical narrative texts inaugurates a new path with optimistic prospects for the
future of each individual social science, and in this direction aims to-aspire to contribute the present
proposal. In the above context the gender dimension of this research is very strong, in which is also
the intersection of meeting with various feminist currents, where the notion of emergencying of
differences prevails rather than between various groups, but with in this groups and their expressive
categories.
Regarding the selection criteria of the sample, twenty women were selected from Elassona,
and villages Verdikousia, Kranea, M. Elephterochori, Milea, Kokkinogi, Petroto, Gianota, Galanobrisi
and Stefanovouno, taking in to account the existing social situation and social attitude to consider and
assign to women the relative care. The age of women isn’t a limiting factor in the choice of the
researcher, as an objective factor, since only older women who lived during the years of the
development of practical therapies, both as afflicted and as practical therapists, could talk about this
specific field. Thus women between 65-85 years old were preferred. However, younger women were
not excluded, who had direct experiences only as recipients of practical methods and also women with
indirect experiences and adult memory that heard from older women’s, grandmother’s or mother’s
stories, about their practices (practical methods) sometimes as mere memories of grandmothers or
mothers and sometimes as advice to young women, who show confidence in scientific medicine.
About the place of material collection again objective factors determine this choice. The area
of prefecture of Larisa is a place accessible to the researcher and enough to collect a representative
sample for the purpose of conducting research.
Method of analysis
After the completion of the fieldwork a series of data arising from the interviews will be
recorded, analyzed and interpreted. As a method of analyzing of interviews the content analysis will
be used. This method involves identifying, coding and categorizing the main issues involved in the
data. Using content analysis dictated by the material itself of the interviews, which are responses or
analyzes of common issues and thus helps in easier categorization. The method of content analysis is
a set of techniques used in social sciences to identify and analyze of messages, which are contained in
written texts, in spoken language and hence in the interviews. The proper application of these
practices ensures a more objective systematic and faithful classification, collection and evaluation of
the various messages contained in the analyzed material and contributes to achievement of the
purpose of the research work.
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Η νέα μορφή προσέγγισης της εθνογραφίας ονομάζεται Εικονική Εθνογραφία ή Εθνογραφία
στο Διαδίκτυο (Αθανασίου, 2004) και αποδίδει τους όρους της αγγλικής βιβλιογραφίας “online
ethnography” (Paccagnella, 1997), “virtual ethnography” (Hine, 2000a), (Markham, 1998),
(Markham, 2005), “network ethnography” (Howard, 2002), "netnography" (Fox & Roberts, 1999),
(Vrooman, 2001, Spring), (Robert Kozinets, 2002), (Bakardjieva, 2003), "cyberethnography”
(Domínguez Figaredo et al., 2007), (Blank, 2009), (James & Busher, 2009) “ digital ethnography”
(Domínguez Figaredo et al., 2007), (Murthy, 2008) και "webnography" (Puri, 2007),
«cyberanthropology» (Robert Kozinets, 2002).
Αν και εμφανίστηκε ως μεθοδολογία για την έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς στα τέλη
της δεκαετίας του 1990 (R. Kozinets, 1997), το περιεχόμενο της έχει διευρυνθεί. Πρόκειται για
«ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία που προσαρμόζει τις τεχνικές εθνογραφικής έρευνας για τη μελέτη
των πολιτισμών και των κοινοτήτων που αναδύονται μέσα από τον υπολογιστή» ( Kozinets, 2002).
Παρόμοια σύμφωνα με το λεξικό «Sage Dictionary of Social Research Methods» η netnography
ορίζεται ως "μια ποιοτική, ερμηνευτική μεθοδολογία της έρευνας που προσαρμόζει το παραδοσιακό, τις
πρόσωπο-εθνογραφικές τεχνικές έρευνας της ανθρωπολογίας στη μελέτη των σε απευθείας σύνδεση
πολιτισμών και κοινοτήτων που σχηματίζονται μέσω του υπολογιστή με τη μεσολάβηση των
επικοινωνιών» (Jupp, 2006). Διευκρινίζεται ότι το κοινό στοιχείο σ΄ όλους τους προαναφερθέντες
ορισμούς είναι η μεταφορά αρχών και τεχνικών της παραδοσιακής εθνογραφίας σε επικοινωνία μέσω
υπολογιστών (Androutsopoulos, 2008).
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Όπως προκύπτει από τους ορισμούς η νέα μορφή της έρευνας διευρύνει την παραδοσιακή,
συμβατική εθνογραφία1 αλλά και την αναθεωρεί (Burrell, 2009). Ειδικότερα η εικονική εθνογραφία
μελετά με έντονο ενδιαφέρον ένα κοινωνικό κόσμο, που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα ως σφαιρικός
και ψηφιακός, τον οποίο είχε αγνοήσει η συμβατική εθνογραφία (Hine, 2005), γεγονός που την
καθιστά σημαντική πτυχή της σύγχρονης κοινωνικής έρευνας.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης

έρευνας αποτελούν οι σε απευθείας σύνδεση εικονικοί κόσμοι, τα εικονικά δίκτυα (Kanayama, 2003)
(Sundén, 2003), οι κοινότητες που σχηματίζονται σ΄ αυτά.
τεχνολογικές

αλληλεπιδράσεις που συντελούνται με την

Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι
απευθείας σύνδεση δικτύων και

κοινοτήτων, καθώς και ο πολιτισμός (ή κυβερνο-πολιτισμός) που παράγεται στο πλαίσιό τους (Hine,
2000a; Robert Kozinets, 2002; Langer & Beckman, 2005; Mann & Stewart, 2000; Sade-Beck, 2004).
Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσεται ένα τεράστιο αρχείο ανθρώπινων δραστηριοτήτων ,πρωτόγνωρο και
ευμετάβλητο (Jones, 1999), (Lindlof & Shatzer, 1998). Περιγράφονται και ερμηνεύονται τα κοινά
πρότυπα, οι συμπεριφορές, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και ο λόγος μιας πολιτισμικής ομάδας (Creswell,
2007). Η Puri (2007) που επινόησε τον όρο webnography, προϋποθέτει ότι το Διαδίκτυο είναι ένα
ζωντανό κοινωνικό φόρουμ που είναι σχηματίζει διαδραστική κοινότητα αντιμετωπίζοντάς την ως
πολιτιστικό χώρο . Άλλωστε και η Hine (2000a) είχε επισημάνει την ανάγκη να μελετηθεί το
διαδίκτυο ως πολιτιστικό δημιούργημα, εντός του πολιτιστικού του πλαισίου, αλλά και πλήθος
ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων και άλλων ερευνητών/τριών έχει δηλώσει την ανάγκη προσαρμογής
των υφιστάμενων εθνογραφικών ερευνητικών μεθόδων, στα νέα δεδομένα του πλήθους των λαϊκών
ομάδων (folk groups) και κοινoτήτων που έχουν προκύψει με το Διαδίκτυο (Escobar et al., 1994;
Grossnickle, 2001; Hakken, 1999; Jones, 1999;

Kozinets, 1999; Miller & Slater, 2000).

Συνοψίζοντας η εικονική-εθνογραφία συμβάλλει στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας,
επιτρέποντας στους/στις εθνογράφους να την προσεγγίσουν πέρα από την υποτιθέμενη
«πραγματικότητα» του υλικού κόσμου.
Η Εικονική Εθνογραφία, αν και προήλθε από την παραδοσιακή, χρησιμοποιεί ένα σύνολο
διαφορετικών εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων της. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής
τεχνολογίας

στους νέους

ερευνητικούς τομείς (Hine, 2005) ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες

προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες. Η οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση πραγματοποιείται σε
1

Εθνογραφία είναι η μελέτη ενός πολιτισμού ή πολιτισμών στο οποίο συμμετέχει μια ομάδα ανθρώπων (Van

Maanen, 1995). Ως μέθοδος αναφέρεται στη διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης, που πραγματοποιεί
ένας ερευνητής, όταν «βυθίζει» τον εαυτό του στην ομάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως ένα ή
περισσότερα έτη), και σταδιακά αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης (Madden, 2010). Ως γνωστόν αποτελεί την
κυριότερη ερευνητική μέθοδο όχι μόνο στη λαογραφία, αλλά και στην ανθρωπολογία, στην προφορική ιστορία
και στην κοινωνιολογία (O'Reilly, 2009a).
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ελάχιστες μόνο περιπτώσεις με έντυπα μέσα, όπως σημειωματάρια και φωτογραφικές μηχανές.
Πραγματοποιείται κυρίως με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά, τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα, όπως
κάμερες, μικρόφωνα, όργανα καταγραφής ήχου, υπολογιστές με επεξεργαστές μεγάλης ταχύτητας, με
δυνατότητες αποθήκευσης εικόνας και οπτικοακουστικού υλικού. Με δυο λόγια, οι

αρχές και

τεχνικές της εθνογραφίας εφαρμόζονται στις ρυθμίσεις της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή
(Androutsopoulos, 2008) και το διαδίκτυο αναδεικνύεται σε ερευνητικό τομέα και όργανο συλλογής
στοιχείων της ποιοτικής έρευνας (C. Mann & Stewart, 2000) αξιοποιήσιμων από την Εθνογραφία
(Rheingold, 2000; Markham, 2005). Ειδικότερα, σκοπός και στόχος της εικονικής εθνογραφίας,
μάλιστα είναι σύμφωνα με τους Rybas και Gajjala (2007), η συγκέντρωση ατομικών ή συλλογικών
υποκειμενικών στοιχείων, με σκοπό την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών, ή/και τη διαμόρφωση
πλήρους εικόνας ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, τις καθημερινές συνήθειες, τις αξίες και πρακτικές της
διαδικτυακής και εικονικής κοινότητας και όχι η ανακάλυψη των πιθανών παρατυπιών και
ανωμαλιών (Rybas & Gajjala, 2007). Από την άλλη πλευρά ο Fetterman (2010) περιγράφει την
παραδοσιακή εθνογραφία ως την "τέχνη και επιστήμη της περιγραφής μιας ομάδας ή ενός πολιτισμού"
και προσθέτει ότι «η εθνογραφία υποθέτει μια ολιστική προοπτική στον τομέα της έρευνας, για να
αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη και πλήρη εικόνα μιας κοινωνικής ομάδας. Oι παραδοσιακοί/ές
εθνογράφοι δηλαδή επιχειρούν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την
κουλτούρα ή την κοινωνική ομάδα, την ιστορία, τη θρησκεία, την πολιτική, την οικονομία και το
περιβάλλον της» (1998: 29). Αναμφίβολα στην παραδοσιακή εθνογραφία ο/η ερευνητής/τρια είτε με
την παρατήρηση των συμμετεχόντων/ουσών στα ανωτέρω, είτε με την προσωπική του/της εμπλοκή
βιώνει την κοινότητα που επιθυμεί να μελετήσει και εξοικειώνεται με τους/τις ανθρώπους αυτής της
κοινότητας, και με τις πρακτικές που υιοθετούν στην καθημερινή ζωή τους, ενώ καταγράφει
λεπτομερώς τις εμπειρίες των ανθρώπων, τα γεγονότα, τα έθιμα, τις τελετουργίες, όπως και το λόγο
που αρθρώνεται στο συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον. Επισημαίνει δε συχνά και συμπεριφορές
συγκεκριμένων ατόμων

δύσκολα παρατηρήσιμες. Έτσι το αντικείμενο της επιτόπιας έρευνας

σχετίζεται με την ενεργό παράδοση (πράγματα, γεγονότα, σχέσεις κ.ά. που απασχολούν τα μέλη των
προαναφερόμενων ομάδων στην παρούσα φάση) ή τις αντίστοιχες θεματικές που συνδέονται με το
παρελθόν και που οι σύγχρονοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, γνωρίζουν (αναγνωρίζοντας ότι
κάποια από τα συγκεκριμένα ζητήματα διατηρούν πιθανά αισθητική ή/και συναισθηματική αξία γι’
αυτούς/ές, όμως δεν θα συνέδεαν μαζί τους πράξεις της τρέχουσας ζωής τους και δεν θα τα
εξέφραζαν στον καθημερινό τους λόγο (Γκασούκα & Φουλίδη, 2012). Δηλαδή το αντικείμενο της
επιτόπιας έρευνας αποτελεί η «κοινότητα τοπικά ορισμένη και περιορισμένη και είναι δυνατό να
οργανωθεί θεματολογικά είτε θεματικά» (Τζάκης, 2002).
Ωστόσο, η βασική διαφορά με την παραδοσιακή εθνογραφία αφορά στο πεδίο της εικονικής
εθνογραφικής έρευνας. Διαπιστώνεται δηλαδή στην Εικονική Εθνογραφία πως πεδίο της αποτελεί
το κείμενο σε μια οθόνη και ομάδα-στόχο τα άτομα που εμπλέκονται στην κοινότητα, η οποία
μπορεί να είναι διασκορπισμένη σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της τεχνολογίας όμως συνυπάρχει
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στον ίδιο χώρο και τον μοιράζεται. Τα μέλη της συμμετέχουν σε κοινές ομάδες συζήτησης, chat
rooms, επικοινωνούν είτε μέσω λίστας e-mail servers, είτε προσωπικών ιστοσελίδων World Wide
Web ( Kozinets, 2002). Τα ερευνητικά δεδομένα δεν βασίζονται πλέον σε δημοσιευμένα κείμενα
(Kozinets, 2002) ούτε

γραπτά αρχεία, αλλά προέρχονται από ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις που

λαμβάνουν χώρα σε δημόσιο χώρο. Όλα αυτά είναι προφανές πως δημιουργούν επιφυλάξεις
στους/στις ερευνητές/τριες. Ο O'Reilly λ.χ. προβληματίζεται για το πώς μπορεί κάποιος/α να
ασχοληθεί με το διαδίκτυο ως πεδίο έρευνας, όταν δεν υπάρχει ένας μοναδικός, οριοθετημένος
χώρος, για να βρίσκεται (O'Reilly, 2009b). Οι Hine(200a) και Markham (1998) απαντούν πως, το
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια καινοτόμο και ουσιαστική κατανόηση της ίδιας της
εθνογραφία.. «Το αντικείμενο της εθνογραφικής έρευνας θα ήταν χρήσιμο να αναμορφωθεί με έμφαση
σε ρέουσα κίνηση και συνδεσιμότητα, αντί της θεώρησης του τόπου και των ορίων ως οργανωτικής
αρχής" (Hine, 2000b).
Συγκρίνοντας την εικονική εθνογραφία με την παραδοσιακή υπάρχουν αξιοσημείωτα
πλεονεκτήματα. Αρχικά συγκρίνοντας την συνέντευξη με ομάδες εστίασης πρόσωπο-με-πρόσωπο
(Bobby, 1977) και τις προσωπικές συνεντεύξεις (Thompson, 1997) η εικονική εθνογραφία διεξάγεται
με τρόπο λιγότερο χρονοβόρο και απλούστερο (Robert Kozinets, 2002). Επιπρόσθετα στην εικονική
εθνογραφία χωρίς τους φυσικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε μια πόλη, γειτονιά, χώρα, φυλή το
διαδίκτυο με τα «ήπια» όρια (Gerth 2009: 14) προσφέρει στον/ην ερευνητή/τρια τις φαινομενικά
άπειρες προοπτικές και απεριόριστη βάση γνώσεων, για να μελετήσει. Παράλληλα διαθέτει τη
δυνατότητα για σχεδόν αυτόματη αποθήκευση/διάσωση πληροφοριών χρήσιμων για την έρευνα
(Robert Kozinets, 2002), αλλά και το κόστος της έρευνας κρίνεται χαμηλότερο από ό, τι της
παραδοσιακής,

σε συνδυασμό με το ότι τα δεδομένα είναι συχνά άφθονα. Εκτός από τα

προαναφερθέντα πρακτικά ζητήματα, εξίσου σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής
σε σχέση με τις συνθήκες υλοποίησής της. Αντλούνται άμεσα πληροφορίες για ατομικές ή
κοινωνικές συμπεριφορές, τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά και γίνεται κατανοητό το κοινωνικό
πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα φαινόμενο ή κοινωνική διαδικασία, αφού διεξάγεται η
ερευνητική δουλειά σε φυσικά (μη τεχνητά) περιβάλλοντα (δηλαδή στα πραγματικά περιβάλλοντα
εντός των οποίων αναπτύσσεται η κοινωνική δράση) (Kozinets, 1997). Όλοι οι παραπάνω λόγοι την
καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή ερευνητική μέθοδος.
Ο ρόλος του/της εικονικού εθνογράφου είναι καθοριστικής σημασίας για την

επιτυχή

ολοκλήρωση της έρευνας. Η Morton (2001) αναφέρει ότι υπάρχουν κυρίως δύο τρόποι διεξαγωγής
της εθνογραφίας στο Διαδίκτυο: η αποστασιοποίηση του/της ερευνητή/τριας ή η εμπλοκή του/της.
Για τη συμμετοχική παρατήρηση ισχύουν όσα εφαρμόζονται στη συμβατική εθνογραφία 2 . Ο/η

2

Στην παραδοσιακή εθνογραφία κρίνεται σημαντική η συστηματική και ολοκληρωτική ανάμειξη, έντονη

εμπλοκή στην καθημερινότητα των κατοίκων που αποτελούν το ερευνητικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια της
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ερευνητής/τρια, αφού λαμβάνει μέρος ο/η ίδιος/α στην εικονική κοινότητα και έχει τις ίδιες εμπειρίες
με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, καθίσταται πληροφοριοδότης/τρια του εαυτού του / της ακόμη
περισσότερο από ό, τι αυτό θα ήταν σε περίπτωση μιας μάλλον απλής παρατήρησης σ’ ένα
«πραγματικό» πεδίο. Άλλωστε «οι εθνογράφοι προσαρμόζοντας τη συμμετοχική παρατήρηση για
χρήση σε εικονικά περιβάλλοντα (...), ακόμη και κοινωνικοποιούνται μέσα στον πολιτισμό» αναφέρεται
από τον O' Reilly (2009a). Ακόμα και στην περίπτωση που στο πλαίσιο της εικονικής έρευνας
εφαρμόζεται και η αποστασιοποιημένη παρατήρηση σε συγκεντρωθέν λαογραφικό υλικό (εκτός από
στα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα, όπως τα φεστιβάλ και οι παρελάσεις), είναι ιδιαίτερα δύσκολο για
ένα/μία εθνογράφο να είναι συνολικά αόρατος/η, αφού στη συνέχεια αναζητά τις δέουσες
συμπληρωματικές πληροφορίες με συνεντεύξεις, οι οποίες προσφέρουν

τα απαραίτητα

διευκρινιστικά στοιχεία και καταγράφουν τις ανάλογες εξηγήσεις. Επεξηγηματικά, λοιπόν,

ο/η

εικονικός/η εθνογράφος αναζητά τη λεπτομερειακή και ουσιαστική περιγραφή πτυχών, στοιχείων
και πρακτικών της ζωής του διαδικτύου και έπειτα προβαίνει στην πολιτιστική ερμηνεία (Van
Maanen, 1995).
Οι κυριότερες αρχές της εικονικής εθνογραφικής έρευνας σύμφωνα με την Ηine (2002: 64) είναι:
1) Η συνεχής συμμετοχή του/της ερευνητή/τριας με τρόπο εμφανή

ή συγκεκαλυμμένο

για

εκτεταμένη χρονική περίοδο σε διαδικτυακές κοινότητες. Στη συνέχεια η διάσωση του προφορικού
και γραπτού λόγου, αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου είναι διαθέσιμο, όπως ακριβώς υπάρχει.
(Mann, 2006), προκειμένου να περιγραφεί όσο το δυνατόν πληρέστερα ο πολιτισμός, η νοοτροπία,
η ιστορία, η θρησκεία, η πολιτική, η οικονομία και το περιβάλλον (Fetterman, 1989) των εικονικών
κόσμων και των εικονικών κοινοτήτων, που βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση (Hammersley &
Atkinson, 2007). Μ΄ αυτή τη διαρκή αλληλεπίδραση ο/η εθνογράφος πετυχαίνει να «μειώσει την
απορία» (Geertz, 1983), που μπορεί να προκαλέσει ο διαφορετικός τρόπος ζωής των ανθρώπων στο
διαδίκτυο.
2) Το διαδίκτυο

δεν πρέπει να θεωρηθεί ως χώρος αποκομμένος από τη σύνδεση

με την

«πραγματική ζωή» και την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση.
3) Ο καθορισμός του « πεδίου» προβληματίζει τον /την ερευνητή/τρια.
4) Τα όρια δεν τίθενται εκ των προτέρων, αλλά χρειάζεται να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της εικονικής εθνογραφίας. Δίνεται η δυνατότητα καθολικής πρόσβασης ανεξάρτητα
από τον χρόνο και τον τόπο, μ’ αποτέλεσμα η σχέση μεταξύ των χώρων και των τόπων να
μετατοπίζεται σε ένα περιβάλλον ψηφιακό, καθιστώντας τη εικονική εθνογραφική έρευνα όλο και
περισσότερο εφικτή και αποτελεσματική. Η πρόκληση της εικονικής εθνογραφίας είναι να
οποίας συνεχώς παρατηρείται τι συμβαίνει και υποβάλλονται άτυπες ή/και επίσημες συνεντεύξεις διασώζεται
ό,τι κρίνεται αξιοσημείωτο από τον/την ερευνητή/τρια (Hammersley & Atkinson, 1983).
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διερευνήσει τη χάραξη των ορίων και την πραγματοποίηση των συνδέσεων, ιδίως μεταξύ των
«εικονικών» και «πραγματικών».
5) Η εικονική εθνογραφία είναι κατ 'ανάγκην μερική. Μια ολιστική περιγραφή του/της κάθε
πληροφοριοδότη/τριας, της κάθε τοποθεσίας ή του πολιτισμού είναι αδύνατο να επιτευχθεί.
6) Η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα οι σχέσεις ερευνητή/τριας και ερευνώμενων να είναι
αποσπασματικές ή συνεχείς και να αναπτύσσονται σε διαφορετικό χρόνο και χώρο. Όλες οι μορφές
αλληλεπίδρασης είναι εθνογραφικά έγκυρες (και

όχι μόνον αυτές που γίνονται πρόσωπο-με-

πρόσωπο).
7) Η Εικονική εθνογραφία είναι μια προσαρμοστική εθνογραφία που καθορίζει η ίδια τη λειτουργία
της ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, τέλος, επιβάλλεται να αναφερθεί και η περίπτωση που η
εικονική εθνογραφική έρευνα εστιάζει σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα μέσα από προσεκτική εξέταση
«μικρών» επικοινωνιακών συμπεριφορών. Η επιλογή μιας περίπτωσης τέτοιου είδους είναι σύμφωνη
με την κοινωνική άποψη των κονστρουκτιβιστών (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2002).
Αποκαλείται microethnography (Donsbach, 2008), είναι εστιασμένη και στοχευμένη και δι’ αυτής οι
ερευνητές/τριες

προσεγγίζουν

τις

ηχητικές

και

οπτικές

λεπτομέρειες

της

ανθρώπινης

αλληλεπίδρασης, αλλά και δραστηριότητες, όπως αυτές απαντώνται εντός συγκεκριμένων
πολιτιστικών ή κοινοτικών πλαισίων. Μελετούν δηλαδή μικρότερες εμπειρίες ή εκφάνσεις της
καθημερινής πραγματικότητας. Η μικροανάλυση αυτή αξιοποιεί μεθόδους, όπως τις συνεντεύξεις
του/της πληροφοριοδότη/τριας και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων/ουσών, προκειμένου να
κατανοηθούν πληρέστερα οι κοινωνικές οργανώσεις, οι πρακτικές και τα προβλήματα σε μικρότερο
κοινωνικό πλαίσιο. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία συλλογής δεδομένων, η ανάλυση
περιεχομένου, και η συγκριτική ανάλυση των καθημερινών καταστάσεων, με σκοπό τη διατύπωση
ιδεών.
Κλείνοντας, αξίζει μια επισήμανση: Το πεδίο εφαρμογής της εικονικής εθνογραφίας είναι
ευρύτατο. Σύμφωνα με την Ηine (2002a), κατηγοριοποιώντας τις διαδικτυακές τοποθεσίες
εθνογραφικής, εικονικής έρευνας είναι δυνατό να μελετηθούν ιστοσελίδες, σχόλια σε ιστοσελίδες,
αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα γεγονότα στο Διαδίκτυο, περιοδικά και ένθετα
εφημερίδων που διατίθενται στο Διαδίκτυο, ομάδες συζήτησης, MUDs, IRCω τηλεδιασκέψεων,
λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό, ομάδες συζήτησης, διαδικτυακές
διαφημίσεις, πύλες του Διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, σπίτια και χώροι εργασίας, όπου το
Διαδίκτυο χρησιμοποιείται, σεμινάρια κατάρτισης, συνομιλίες μεταξύ των οικογενειών, φίλων,
συναδέλφων, ακαδημαϊκές μελέτες στο Διαδίκτυο, αλλά και μηνύματα που ανήκουν σε σύγχρονη,
ασύγχρονη επικοινωνία και σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . Από την Puri προστίθενται chatrooms,
πίνακες συζήτησης ή ομάδες συζήτησης, λίστες ή e-ομάδες, τα κοινωνικά δίκτυα, blogs (Puri, 2007).
Εξαιτίας του προαναφερθέντος διευρυμένου πεδίου της εικονικής εθνογραφίας επισημαίνονται
πολλοί διαφορετικοί τρόποι σχεδιασμού και διενέργειας εθνογραφικής διαδικτυακής έρευνας. Οι
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επιλογές του/της ερευνητή/τριας γίνονται με βάση τις στρατηγικές και τις αποφάσεις που υπαγορεύει
το σχήμα και τα όρια του προκύπτοντος εθνογραφικού αντικειμένου. Επομένως όσο σκληρά και αν
εργάζεται ο/η εθνογράφος θα πετύχει μόνο τη μερική προσέγγιση του Διαδικτύου, υποστηρίζει
χαρακτηριστικά ο Thornton (1988).
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The new form of approach of ethnography is called virtual ethnography or ethnography in the
internet (Αθανασίου, 2004) and ascribes the terms of English Literature “online ethnography”
(Paccagnella, 1997), “virtual ethnography” (Hine, 2000a), (Markham, 1998), (Markham, 2005),
“network ethnography” (Howard, 2002), "netnography" (Fox & Roberts, 1999), (Vrooman, 2001,
Spring), (Robert Kozinets, 2002), (Bakardjieva, 2003), "cyberethnography” (Domínguez Figaredo et
al., 2007), (Blank, 2009), (James & Busher, 2009), (Robert Kozinets, 2002) “ digital ethnography”
(Domínguez Figaredo, et al., 2007), (Murthy, 2008) και "webnography" (Puri, 2007).
Although it appeared as a methodology for research of consumer behavior in late 1990 (R.
Kozinets, 1997), its content has expanded. It is now referred "as methodology of qualitative research
that adapts ethnographic research techniques to the study of cultures and communities that emerge
through the computer" (Kozinets, 2002). Similarly, in accordance with the dictionary «Sage
Dictionary of Social Research Methods» , netnography is defined as "a qualitative, interpretive
methodology of research that adapts the traditional, person-ethnographic research techniques of
anthropology to the study of online cultures and communities formed through computer-mediated
communication" (Jupp, 2006). It is clarified that the common element in all of the above definitions is
the transfer of principles and techniques of traditional ethnography in communication via computer
(Androutsopoulos, 2008).
As it is clear from the definitions, the new form of research broadens the traditional,
conventional ethnography and revise it1 (Burrell, 2009). Specifically virtual ethnography studies with
1

Ethnography is the study of a culture or cultures in which participates one group of people. (Van Maanen,

1995). As a method refers to the process of participatory observation, whichone researcher makes, when
"immerses" himself in the team for a long period of time (usually one or more years), and gradually develop
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great interest a social world characterized both global and digital, which had been ignored by the
conventional ethnography (Hine, 2005) making it an important aspect of contemporary social
research. Under investigation are the online virtual worlds, virtual networks (Kanayama, 2003)
(Sundén, 2003) and communities formed in these and which have developed a huge unprecedented
and volatile archive of human activities (Jones, 1999), (Lindlof & Shatzer, 1998). It also describes and
interprets the common patterns, behaviors, values, beliefs and language of a common cultural group
(Creswell, 2007).
Puri who devised the term webnography (Puri, 2007), assumes "that the Internet is a social
forum that is alive and forms an interactive community treating it as a cultural space". Besides, Hine
had identified the need to study Internet as a cultural creation, and in its cultural context (Hine,
2000a), but also many anthropologists, sociologists and eminent researchers had declared the need to
adapt existing ethnographic research methods with many cultures and communities that had emerged
with Internet (Escobar et al., 1994), (Grossnickle, 2001), (Hakken, 1999), (Jones, 1999), (R. V.
Kozinets, 1999), (Miller & Slater, 2000). Summarizing, virtual-ethnography contributes to the
construction of social reality, allowing ethnographers to reach beyond the supposed "real reality" of
the material world.
Although as it is derived from traditional ethnography, uses a different set of tools for
collecting data from it. Exploits the potential of digital technology in new research areas (Hine, 2005)
Responding for a further reason in particular challenges and new opportunities. The organized and
systematic observation is carried out in a few cases with printed media, such as printed, notebooks
and cameras but especially with modern electronics, technology and digital media such as cameras,
microphones, audio recorders, computers with high speed processors with storage capabilities of
picture and audiovisual material. The principles and techniques of ethnography are applied in the
settings of communication via computer (Androutsopoulos, 2008). Finally Internet is recognized not
only as a research area and as an instrument of data collection in qualitative research (Mann &
Stewart, 2000) recoverable from ethnographic perspective (Rheingold, 2000; Markham, 2005).
Specifically comparing it with the traditional ethnography two main differences are
identified. Initially the subject of study are the technological mediated interactions in online networks
and communities, and the culture (or cyber-culture) that occurs in them(Hine, 2000a), (Robert
Kozinets, 2002), (Langer & Beckman, 2005), (Mann & Stewart, 2000), (Sade-Beck, 2004). On the
one hand, Fetterman describes "the traditional ethnography as the art and science of describing a
group or culture" and adds that "ethnography assumes a holistic perspective in research, to obtain a
trusting relationships (Madden, 2010). It is well known as the main research method not only in folklore, but
also in anthropology, the oral history and sociology (O'Reilly, 2009a).
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comprehensive and complete picture of a social group” (Fetterman, 2010). "Ethnographers attempt to
describe as much as possible more information about the culture or social group, history, religion,
politics, economy and its environment" (Fetterman, 1998: 29). Undoubtedly in traditional
ethnography, the researcher by observation of the participants in them or with his/ her personal
engagement, experiences the community who wishes to study and become familiar with people of this
community and practices they adopt in everyday lives and records in detail the experiences of people,
events, customs, rituals in this particular cultural environment. Researcher notes behaviors of specific
individuals and other that remain hardly observable. So the object of the fieldwork is associated with
the active tradition (things, events, relations, etc employing members of those groups in this phase) or
the respective thematic associated with past and that modern people know and recognize possibly
some of the specific issues that maintain aesthetics and/ or sentimental value for them, but they
wouldn’t link together the pieces of their current life and wouldn’t be expressed in their daily speech
(Gasouka & Foulidi, 2012). I.e. the subject of fieldwork is the "community locally defined and limited,
and can be arranged thematically" (Tzakis, 2002). On the other hand, the aim and objective of virtual
ethnography is determined by Rybas and Gajjala, who characteristically indicate that subjective data
are collected individually or collectively in order to understand different cultures, for a complete
picture of a particular culture, daily habits, values and practices of internet and virtual community,
and not to discover irregularities and abnormalities (Rybas & Gajjala, 2007). Another difference with
traditional ethnography regards to the field of virtual ethnographic research. It is found that the field is
a text on a screen and the group of people involved in the community. Usually is scattered and of
course in remote all over the world, but given the technology is shared and co-exists in the same
space. The members participate in common discussion groups, chat rooms, or contact via a list e-mail
servers or personal World Wide Web pages (Robert Kozinets, 2002). Research findings are not based
on published texts (Robert Kozinets, 2002) nor written records, but from private interactions that take
place in public. O'Reilly puts thinking how can someone can deal with the internet as a research field
when there is no unique space to be at (O'Reilly, 2009b). According to Hine and Markham, this
problem should be addressed by an innovative and effective understanding of ethnography itself
(Hine, 2000a), (Markham, 1998). "The object of ethnographic research would be useful to be
reformed with an emphasis on flowing movement and connectivity, instead of viewing the site and
boundaries as organizing principle" (Hine, 2000b).
Comparing virtual ethnography with traditional no noticeable advantages exist. Initially
comparing focus group interview with face-to-face interview (Bobby, 1977) and personal interviews
(Thompson, 1997) virtual ethnography is conducted in a less time consuming and simpler way
(Robert Kozinets, 2002). In addition, in virtual ethnography without the physical limitations that exist
in a city, neighborhood, country and race, Internet with its "soft" limits (Gerth 2009:14) offers to the
researcher the seemingly infinite perspective and limitless knowledge base to study. At the same time
it has the ability for almost automatic storage/ preservation of information useful for research (Robert
480

Kozinets, 2002) but also the cost of research is lower than the traditional ethnography, combined with
the fact that data is often abundant. Apart from these practical issues, equally important are the
advantages of this method with respect to the conditions of its implementation. Information are
extracted on individual and social behaviors instantly, as it they happen, but it is understood that the
social context within which the phenomenon occurs or social process, since the research work is
carried out in natural (non-artificial) environments (i.e. real environments within which develops
social action) (R. Kozinets, 1997). All these reasons make it particularly popular research method.
The role of virtual ethnographer is crucial to the successful completion of the investigation.
Morton refers that there are two main ways in which ethnography is conducted on Internet - the
distancing of the researcher or its involvement (Morton, 2001). Geertz refers to the "experience-near"
and "experience-from a distance" (Geertz, 1983). For participant observation all these things that are
implemented in conventional ethnography have effect2. The research, after taking part in the same
virtual community and having the same experiences with the participants, he or she becomes
informant himself/ herself even more than it would in the case of a rather simple observation in a
"real" sector. Besides, O 'Reilly mentions that "ethnographers adapting participatory observation for
use in virtual environments (...), even socialized into the culture" (O'Reilly, 2009a). Even in the case
in which the context of virtual research is applied and detached observation of pooled folklore
material outside of the big social events, such as festivals and parades, it is particularly difficult for a
fieldworker to be totally invisible since subsequently searches appropriate additional information from
interviews, which seek the necessary illustrative data and record the appropriate explanations.
Illustratively therefore, virtual ethnographer looks for the detailed and essential description of aspects,
details and practices of life on the Internet and then proceed to cultural interpretation, that Geertz and
Maanen identify as "a written representation of culture" (Geertz, 1983; Van Maanen, 1995).
The main principles of virtual ethnographic research according to Hine are:
1) The continuous participation of researcher with a visible or hidden manner for an extended
period of time in online communities. Then preserves the spoken and written word and any
information available, just as there is, to elucidate aspects of the research issues (Mann, 2006)
and to describe as completely as possible culture, mentality, history, religion, politics,
economy and environment (Fetterman, 1989) of virtual worlds and virtual communities that
are online (Hammersley & Atkinson, 2007). With this constant interaction ethnographer gets
2

“In traditional ethnography is considered important the systematic and complete mixing, and strong

involvement in daily life of people which are the research field. During this, constantly is watched what happens
and informal and/ or formal interviews are submitted, survives what seems remarkable for the researcher“
(Hammersley & Atkinson, 1983: 136).
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to "reduce query" (Geertz, 1983), which can cause the different way of life of people on the
Internet.
2) Internet should not be seen as a place dissociated from the real connections with "real life"
and face-to-face interaction.
3) The concept of "space field" enters a reflection on the researcher.
4) Limits are not established in advance, but they need to be explored during the implementation
of virtual ethnography. It is allowed a universal access regardless of time and place, so the
relationship between spaces and places to be shifted to a digital environment, making virtual
ethnographic research increasingly feasible and effective. "The challenge of virtual
ethnography is to explore the border demarcation and making connections, especially
between virtual and real" (Hines, 2000a).
5) "Virtual ethnography is necessarily partial. A holistic description of each informant, of each
locality or culture it is impossible to achieve" (Hines, 2000a).
6) "Technology enables the researcher’s relations and surveyed population to be fleeting or
sustained and developed at a different time and place. All forms of ethnographic interaction is
valid, not only those that are face-to-face" (Hines, 2000a).
7) "Virtual ethnography is an adaptive ethnography which sets itself to match with the
conditions in which it is located" (Hines, 2000a).
Concluding the field of application of virtual ethnography is vast. According to Hines
(2000a), categorizing websites for virtual ethnographic research, she points that sites can be studied,
comments on web pages, reports in the media about the events on the internet, magazines and
newspaper supplements available on the Internet, newsgroups, MUDs, IRC teleconferences, accounts
created for a specific purpose, discussion groups, online advertising, portals, search engines, homes,
and workplaces, where Internet is used, training seminars, talks between families, friends, colleagues,
academic studies on the Internet, even messages belonging to contemporary, asynchronous
communication and e-mail (Hine, 2000a). From Puri (2007) are added chatrooms, discussion boards
or newsgroups, mailing lists or e-groups, social networks, blogs (Puri, 2007). Because of that broader
scope of virtual ethnography many different ways are labeled for planning and conducting
ethnographic research online. Choices of researcher are based on the strategies and decisions that
dictated by the shape and boundaries of the resulting ethnographic object. So no matter how hard he
or she works, ethnographer will achieve only partial approximation of the Internet Thornton
characteristically supports (Thornton, 1988).
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Ανιχνεύοντας την ερευνητική ταυτότητα του Τομέα Κοινωνιολογίας,
Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου

Μια σειρά από χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την ταυτότητα της έρευνας στον
τομέα Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής και Σπουδών Φύλου, αναδεικνύοντας
εναλλακτικές

αλλά

συγχρόνως

αλληλοσυμπληρούμενες

οπτικές

θεώρησης

των

εκπαιδευτικών φαινομένων.
Κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητας αυτής είναι το εύρος των ερευνητικών
θεματικών. Η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην εκπαίδευση και την
κοινωνιολογία, την οικονομία και την πολιτική, καθώς και η αμφίδρομη ευθύνη που έχουν οι
θεωρίες και οι πρακτικές αυτών των πεδίων όσον αφορά τις ανισότητες –έμφυλες και όχι
μόνο- προσδιορίζουν πληθώρα θεμάτων προς διερεύνηση, διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο.
Η διεπιστημονικότητα είναι επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της έρευνας αυτού
του είδους. Άλλωστε εξ ορισμού ο Τομέας είναι διεπιστημονικός: δεν θα είχε λόγο ύπαρξης
χωρίς συνεργασία των συγγενών κοινωνικών επιστημών. Τα πολυδιάστατα φαινόμενα που
ερευνά χρειάζεται να ιδωθούν από πολλές οπτικές προκειμένου να αναπτυχθεί η
διεπιστημονική διαλεκτική για να προκύψει από αυτήν ως συνισταμένη η ολιστική και
συστημική ερμηνεία των φαινομένων.
Απόρροια των παραπάνω είναι η εξωστρέφεια της έρευνας του Τομέα. Τόσο το
θεματικό εύρος όσο και η εμπλοκή διαφορετικών επιστημών δημιουργούν τεμνόμενους
κύκλους με άλλους παιδαγωγικούς τομείς αλλά και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Μέσα
από αυτή τη σύνδεση η έρευνα του τομέα μπορεί να αποτελεί κρίκο της εκπαιδευτικής
έρευνας με άλλα επιστημονικά πεδία ενισχύοντας τις βάσεις «κοινωνικοποίησης» της
εκπαίδευσης.
Άλλωστε η κοινωνική έρευνα είναι η ίδια ένα παράδειγμα τέτοιου ανοίγματος, αφού
μελέτησε εργαλεία και προσεγγίσεις άλλων επιστημών, διαμόρφωσε τα δικά της εργαλεία και
άνοιξε τα δικά της ερευνητικά μονοπάτια, τροφοδοτώντας με αυτά τόσο το πεδίο των
κοινωνικών επιστημών όσο και τα πεδία άλλων επιστημών.
Σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν
κινείται η εργασία της Περσεφόνης Φώκιαλη με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Η εργασία αναφέρεται στη συμπληρωματικότητα της
Εκπαιδευτικής και της Κοινωνικής έρευνας κάτω από την ομπρέλα των κοινωνικών
επιστημών –μια σχέση που φαίνεται να προχωρά παράλληλα με τη συμπληρωματκότητα των
ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Ως αποτέλεσμα των διαδράσεων
που η αλληλοσυμπλήρωση δημιουργεί, η εκπαιδευτική έρευνα εμπλουτίζεται με πληθώρα
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ερευνητικών θεμάτων και προσεγγίσεων, τροφοδοτώντας παράλληλα τις κοινωνικές
επιστήμες με την εκπαιδευτική θεματολογία και την εκπαιδευτική οπτική.
Η επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών και εκπαιδευτικών παραγόντων στο
φαινόμενο της μαθητικής διαρροής αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας με τίτλο «Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ» των

Μαρίας Κουρουτσίδου,

Χρυσής Βιτσιλάκη και

Πέρσας Φώκιαλη. Η διερεύνηση στην εργασία των απόψεων των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα αίτια που οδηγούν στο φαινόμενο της
εγκατάλειψης του σχολείου στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι οι κοινωνικοοικονομικοί
παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τόσο τις εκπαιδευτικές επιδόσεις τα μαθητών/ριών όσο
και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη συνέχιση ή τη διακοπή της εκπαίδευσής τους. Η
ανάλυση του φαινομένου στο θεωρητικό μέρος όσο και η εμπειρική προσέγγιση στο θέμα,
με χρήση διερευνητικής και στη συνέχεια επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, οδηγεί σε
χρήσιμα συμπεράσματα αναδεικνύοντας την ευθύνη της οικογένειας και της κοινωνίας αλλά
κυρίως του ίδιου του σχολείου στο ζήτημα της μαθητικής διαρροής.
Το αναπόφευκτο φαινόμενο των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι το
αντικείμενο

της

εργασίας

με

τίτλο

«Ο

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ

ΡΟΛΟΣ

ΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ» της
Αναστασίας Αμπατζόγλου και της Πέρσας Φώκιαλη. Η εστίαση γίνεται στο/η δάσκαλο/α,
το πρόσωπο-κλειδί που μεσολαβεί για να δώσει λύση στις συγκρούσεις μεταξύ
μαθητών/ριών. Η διάγνωση του τύπου της σύγκρουσης και η επιλογή κάθε φορά του
καταλληλότερου τρόπου για την αντιμετώπισή της μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές της
συνέπειες-ακόμα και να αναδείξει ορισμένα εποικοδομητικά της στοιχεία. Τα αποτελέσματα
της ποσοτικής έρευνας που έγινε σε δείγμα εκπαιδευτικών αναδεικνύει την πολυπλοκότητα
και ποικιλία των συγκρούσεων, τον ουτοπικό χαρακτήρα των συνταγών για τη διαχείριση
τους και την ανάγκη αντιμετώπισής τους με ευελιξία και προσοχή, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η συνοχή και η ενότητα στην τάξη καθώς και η διατήρηση θετικού σχολικού
κλίματος στο σχολείο.
Η εργασία με τίτλο «Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ» εξετάζει τη συμβολή
της δια βίου εκπαίδευσης στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Οι συγγραφείς, Λουκάς
Μουστάκας, Πέρσα Φώκιαλη και Νίκος Ανδρεαδάκης επιδιώκουν να θεμελιώσουν με
εμπειρικά στοιχεία την αποτελεσματικότητα της διά βίου μάθησης. Μέσα από τέσσερα
ερευνητικά σχέδια, η εργασία προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα: Καταγράφει
τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης
για το περιβάλλον, προσδιορίζει τις ανάγκες των ενηλίκων για δια βίου εκπαίδευση στο θέμα
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αυτό και αποτιμά την αποτελεσματικότητα

δύο προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και

υλοποιήθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της μελέτης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Η εργασία διαπιστώνει την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων και προτείνει τον επανασχεδιασμό των θεσμών – φορέων με ισχυρό
«ανταγωνιστικό» πλεονέκτημα τον τοπικό χαρακτήρα και την ενεργητική συμμετοχή των
πολιτών στα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Η επικοινωνία, κατ΄ εξοχήν ταυτισμένη με την ιδιότητα του ατόμου ως κοινωνικής
προσωπικότητας, αποτελεί στοιχείο που αν αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά τόσο την ελκυστικότητα της εκπαίδευσης όσο και τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Με την εργασία ΤΙΤΛΟ «Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» η Ελένη Ταρατόρη, η Αρχοντία Φουτσιτζή και η Περσεφόνη Φώκιαλη
αναφέρονται στην οπτική επικοινωνία, μέσω της οποίας καλλιεργείται η αμοιβαία επαφή
ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη, κάνοντας τον δεύτερο περισσότερο «ανοιχτό» στις
πληροφορίες και τα νοήματα που αυτή προσπαθεί να εισαγάγει. Το ερώτημα- αφετηρία για
την έρευνα ήταν εάν οι εικόνες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική
και επικοινωνιακή διαδικασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Ένα δείγμα 119
φοιτητών κατέθεσε γραπτές απόψεις ή επεξεργασία των οποίων έγινε με ανάλυση
περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι εικόνες αποτελούν ένα
σπουδαίο οπτικό μέσο διδασκαλίας και λειτουργούν επικουρικά και υποστηρικτικά στην
προαγωγή και επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παροτρύνοντας τους μαθητές στο να
εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα οι εικόνες συμβάλλουν και στην
προαγωγή και επίτευξη της επικοινωνιακής διαδικασίας και λειτουργούν καταλυτικά στην
ανάπτυξη αμοιβαίας επαφής μεταξύ των μαθητών/ριών της τάξης και του/της εκπαιδευτικού,
αποτελώντας κίνητρο για διάλογο και συνεργασία και μέσο επίτευξης της επικοινωνιακής
διάστασης της διδασκαλίας.
Η δυναμική της ομάδας -η πολλαπλασιαστική ενέργεια που δημιουργεί η
αλληλεπίδραση από την ομαδοποίηση δύο ή περισσότερων ατόμων- βοηθά την επίτευξη των
σκοπών, την επιτυχία των δραστηριοτήτων και των στόχων σε ένα οργανισμό. Η συνεργατική
ηγεσία δίνοντας έμφαση στη συνεκτικότητα του ομίλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την ανάπτυξη αυτής της δυναμικής. Μεταφέροντας το μοντέλο αυτό στη σχολική μονάδα, η
ηγεσία που ασκείται συλλογικά με την εμπλοκή στη διοίκηση του Συλλόγου Διδασκόντων
υπόσχεται

να

δημιουργήσει

προϋποθέσεις

βελτίωσης

της

ποιότητας

και

της

ανταγωνιστικότητας της μονάδας. Το βασικό ερώτημα κατά πόσον η ηγεσία στη σχολική
μονάδα είναι συνεργατική απασχολεί τους Χαράλαμπο Ψαρά, Σταυρούλα Ποζαπαλίδου,
Νικόλαο Ράπτη και Πέρσα Φώκιαλη στην εργασία «Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΩΣ
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ». Η εμπειρική διερεύνηση του κεντρικού αυτού
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ερωτήματος έγινε σε δείγμα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι η συνεργατική και συμμετοχική ηγεσία δεν είναι κάτι άπιαστο
στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μοιράζονται συλλογικά τις προσπάθειες για
επίτευξη των σκοπών και των στόχων, για την υλοποίηση των δημιουργικών πειραματισμών
στο σχολείο και για τη λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο η παρουσία
έστω και μικρού αριθμού εκπαιδευτικών που δε συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, προφανώς
μένοντας «απ΄ έξω» σε ό,τι αφορά την συμμετοχική ηγεσία, δημιουργεί προβληματισμούς
και σκέψεις και αυξάνει την ανάγκη αξιοποίησης ατόμων με ανεπτυγμένη την αίσθηση της
συνεργατικότητας οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν ρόλου διευκολυντή της ανάπτυξης της
ομάδας.
Η Βασιλική Σαρβανάκη, η Χρυσή Βιτσιλάκη και η Πέρσα Φώκιαλη στην εργασία «Η
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ» αναλύουν μία θεμελιώδη
διάσταση των μεταπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
εκείνη της επίδρασης του τίτλου στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Από την
ποσοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αξιολογούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ως τον σημαντικότερο τρόπο μέσω του
οποίου μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και θεωρούν ότι αυτές είναι αιτία αύξησης
της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους όπως παράλληλα και της ανάληψης
περισσότερων επαγγελματικών ευθυνών και υποχρεώσεων στην εργασία τους. Παράλληλα η
απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου αυξάνει το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία
τους και βοηθά στην ανάπτυξη περισσότερων επαγγελματικών φιλοδοξιών, δικαιώνοντας
έτσι την απόφαση τους να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές και καταξιώνοντας από
την πλευρά αυτή τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
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Εκπαιδευτική Έρευνα και Κοινωνικές Επιστήμες
Πέρσα Φώκιαλη
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
persa@rhodes.aegean.gr

1. Εισαγωγή
Στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, (ΤΕΠΑΕΣ) ένας από τους τομείς, και συγκεκριμένα ο τομέας Κοινωνιολογίας,
Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου (Κ.ΟΙ.ΠΟ.ΣΦΥ) ασχολείται
με θέματα που αφορούν στην Εκπαίδευση σε σχέση με την Κοινωνιολογία, τις Πολιτικές
Επιστήμες, την Οικονομία, και τα θέματα έμφυλων ανισοτήτων. Ειδικότερα στον τομέα
εξετάζονται σχέσεις της εκπαίδευσης με την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική, σε
μια προσπάθεια να θεμελιωθούν αφενός οι εξαρτήσεις της εκπαίδευσης από τους παραπάνω
τομείς, αφετέρου οι εξαρτήσεις της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής από την
εκπαίδευση. Ακόμα εξετάζεται πώς η εκπαίδευση αναπαράγει ως θεσμός κοινωνικοποίησης
τις ανισότητες, ανάμεσα σε αυτές και τις έμφυλες διακρίσεις, αλλά και μέσω ποιων τρόπων
αυτή μπορεί να αποτελέσει μοχλό άρσης τους. Η παρουσία στο πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος των γνωστικών αντικειμένων του τομέα αυτού είναι απόρροια της άμεσης σχέσης
των Επιστημών της Αγωγής με τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Όπως έχει καθιερωθεί, Κοινωνικές Επιστήμες είναι ένα ευρύ και πολυδιάστατο
επιστημονικό πεδίο το οποίο ασχολείται με την κοινωνία και την κοινωνική συμπεριφορά.
Πρόκειται για «όρο-ομπρέλα».

Περιλαμβάνει ένα φάσμα τομέων σπουδών που

αντιδιαστέλλονται κυρίως από τις φυσικές επιστήμες. Σήμερα στις Κοινωνικές Επιστήμες
υπάγεται μια μεγάλη σειρά από επιστημονικά πεδία, ανάμεσα στα οποία η Κοινωνιολογία, οι
Πολιτικές Επιστήμες, η Οικονομία, οι Σπουδές φύλου, η Ψυχολογία, η Ανθρωπολογία, η
Γεωγραφία, η Γλωσσολογία, οι Διεθνείς Σχέσεις, το Δίκαιο, κ.α.
Παράλληλα οι Επιστήμες της Αγωγής είναι επίσης ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει
θέματα που αφορούν την παιδαγωγική, τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κοινωνικοποίηση, την
παιδεία κλπ. Υπό αυτή την έννοια, αφορά ένα σύνολο εφαρμοσμένων επιστημών, που έχουν
αποκτήσει θεωρητική βάση έχοντας περάσει από το στάδιο του εμπειρισμού και μετά από
προώθηση της φιλοσοφικής σκέψης των στοχαστών του πεδίου.
Η ένταξη στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής κύκλου μαθημάτων Κοινωνιολογίας, Οικονομίας,
Πολιτικής

και

Σπουδών

Φύλου

δείχνουν

την

πρόθεση

των διαμορφωτών/ριών

Προγραμμάτων Σπουδών, όχι απλώς να υιοθετήσουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά να
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τονιστεί η ευδιάκριτη συγγένεια ανάμεσα στις επιστήμες της αγωγής και στις κοινωνικές
επιστήμες, σε αντίθεση με πιο απόμακρες σχέσεις που ενδεχομένως υφίστανται ανάμεσα στις
επιστήμες της αγωγής και σε άλλους επιστημονικούς χώρους. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η συγκριτικά χαλαρότερη

σχέση μεταξύ επιστημών της αγωγής και λοιπών

επιστημονικών πεδίων δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικές επιστήμες μονοπωλούν τη συγγένεια,
αφού εν τέλει υπάρχουν πάντα προϋποθέσεις σύγκλισης, τόσο επιστημολογικές όσο και
μεθοδολογικές, ανάμεσα σε όλες τις επιστήμες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή νέας
γνώσης. Ωστόσο η αμεσότητα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της
αγωγής είναι μοναδική.
Ένα από τα καίρια ζητήματα στη σχέση μεταξύ των δυο πεδίων όπως υιοθετούνται
στα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής είναι αν πρόκειται για σχέση εξάρτησης, συμπλήρωσης
ή συνύπαρξης. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση του είδους της σχέσης με
αναφορά στην ερευνητική μεθοδολογία και στις ερευνητικές θεματικές των δυο πεδίων.
2. Η Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
Η ανάγκη ερμηνείας φαινομένων στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών οδηγεί την
κοινωνική έρευνα στην αναζήτηση αιτίων και συνεπειών σε μια προσπάθεια γενίκευσης των
αποτελεσμάτων και ανάδειξης σε θεωρία υποθέσεων που επιβεβαιώνονται εμπειρικά. Αυτή η
αρχή ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την εξελικτική πορεία της κοινωνικής έρευνας η οποία
φαίνεται να ξεκινά από το στάδιο του θετικισμού (Cohen & Morrison, 2008).
Οι Κοινωνικές Επιστήμες ήδη από πολύ νωρίς υιοθέτησαν στις ερευνητικές
προσεγγίσεις τους το θετικισμό. Σύμφωνα με αυτόν, οι κοινωνικές συμπεριφορές μπορούν
να γενικεύονται και να ποσοτικοποιούνται,

με τον ίδιο τρόπο που

γενικεύονται και

ποσοτικοποιούνται τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Η υιοθέτηση του θετικισμού
ήταν καταλυτική για τις Κοινωνικές Επιστήμες κυρίως γιατί έδωσε υποδείγματα
επιστημολογικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που βοήθησαν πολύ στην τυποποίηση
των ερευνών του πεδίου.
Το πέρασμα στο στάδιο του μη θετικισμού ή της

φαινομενολογίας και του

υποκειμενισμού δεν μείωσε τη σημασία του θετικισμού στην ανάπτυξη του πεδίου, αφού η
υιοθέτηση μη θετικιστικών προσεγγίσεων έγινε μετά από επαρκή ένδειξη ότι οι μέθοδοι
αυτές μπορούν από μόνες τους, ή συμπληρωματικά με θετικιστικές, να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ή στην επιβεβαίωση της κοινωνικής θεωρίας.
Η διαπίστωση ότι τα εκπαιδευτικά φαινόμενα έχουν έντονη κοινωνική διάσταση από
νωρίς καθιστά την εκπαίδευση αντικείμενο μελέτης των κοινωνικών επιστημών. Η
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης η οικονομία της εκπαίδευσης η εκπαιδευτική πολιτική, και
πολλά από τα παρακλάδια τους (π.χ. η αξιολόγηση, η διοίκηση, κλπ) αναπτύσσονται με
αφετηρία τις κοινωνικές επιστήμες και με εστίαση σε εκπαιδευτικά θέματα. Με τον τρόπο
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αυτόν οι κοινωνικές επιστήμες υιοθετούν ανάμεσα στους προσανατολισμούς τους και την
εκπαίδευση, κυρίως ως θεματική, προσφέροντας σ’ αυτήν τους μεθοδολογικούς κανόνες και
τα εργαλεία τους. Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι, δημοσκοπήσεις, μοντέλα μπορεί σε αυτή
την περίπτωση να βρουν εφαρμογή προσφέροντας σημαντικά στη διερεύνηση των
κοινωνικών φαινομένων σε σχέση με την εκπαίδευση.
3. Η Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής
Σχετικά με την έρευνα στις επιστήμες της αγωγής, ο βαθμός ανεξαρτησίας της είναι
αντικείμενο διαλόγου.
Στο βιβλίο του Philosophy of Educational Research, o Richard Pring (2004)
διατυπώνει την άποψη ότι η εκπαιδευτική έρευνα έχει/ πρέπει να έχει σαφή όρια σε σχέση με
άλλες επιστήμες οι οποίες εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Χωρίς να παραμερίζει τη
σπουδαιότητα των ερευνών που ασχολούνται με την κοινωνική, την οικονομική ή την
πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης, θεωρεί ότι εκπαιδευτική έρευνα είναι αυτή που κατά
προτεραιότητα ασχολείται με το περιεχόμενο της επιστήμης της αγωγής –τι πρέπει να μάθει
ο/η εκπαιδευόμενος/η, γιατί πρέπει να το μάθει και πώς. Μέσα από μια τέτοια οπτική, η
εκπαιδευτική έρευνα αφενός αυτό-περιορίζεται αφετέρου ιεραρχείται, δίνοντας έμφαση στο
διδακτικό και μαθησιακό της μέρος. Τυχόν κοινωνικές ή άλλες παράμετροι έχουν σημασία
στο βαθμό που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.
Ως συνέπεια των παραπάνω η αναπόφευκτη ανάπτυξη προσεγγίσεων και εργαλείων
που ξεκινούν από τις επιστήμες της αγωγής δημιουργούν σε κάποιες περιπτώσεις την
αντίληψη ότι σε ένα κομμάτι τουλάχιστον των ερευνών της αγωγής θα μπορούσε κανείς να
μιλήσει ακόμα και για δυισμό ανάμεσα στην Εκπαίδευση και στις κοινωνικές Επιστήμες.
Προσεγγίσεις όπως η παρατήρηση στο σχολείο, η έρευνα-δράση, το πείραμα –κατά κανόνα
με δείγματα των οποίων η αξιοπιστία μπορεί να εξασφαλιστεί και με μικρούς αριθμούς
υποκειμένων, οι συγκρίσεις τύπου «πριν και μετά», η σύγκριση ομάδων που λειτουργούν υπό
σταθερές συνθήκες καθίστανται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ειδικό βάρος.
Κύριο χαρακτηριστικό ότι συμβαίνουν μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα και αφορούν την
εκπαιδευτική κοινότητα.
Σε μια τέτοια προσέγγιση, οι επιστήμες της αγωγής επιβάλλουν τη δική τους
ερευνητική ταυτότητα ενώ οι κοινωνικές επιστήμες υποστηρίζουν τις επιστήμες της αγωγής
συμπληρώνοντας -και όχι υποκαθιστώντας- την εκπαιδευτική έρευνα τόσο ως προς το
περιεχόμενο όσο και ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις προσεγγίσεις. Σύμφωνα με
την παραδοχή αυτή, έρευνες π.χ. που σχετίζονται με την επίδραση της οικογένειας ή του
εισοδήματος στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, όπως και αυτές που μελετούν την
εκπαίδευση σε σχέση με την αγορά εργασίας, αποτελούν έρευνες κοινωνιολογικού και
οικονομικού ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την εκπαίδευση, θα μπορούσε όμως να
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αμφισβητηθεί αν αποτελούν αμιγώς εκπαιδευτική έρευνα. Αντίθετα, ποσοτικές μέθοδοι
συλλογής και επεξεργασία δεδομένων με μεγάλα δείγματα, με ενδιαφερόμενους εκτός
εκπαιδευτικής μονάδας, έχουν χρησιμότητα, εκεί που τα όρια των επιστημών της αγωγής
συναντούν τα όρια άλλων επιστημών.
Ωστόσο, η καθιέρωση της Εκπαίδευσης ως Επιστήμης στηρίχθηκε στην υιοθέτηση
του θετικισμού ως προσέγγισης που διέπει τη φιλοσοφία των επιστημών της Αγωγής, περίπου
όπως διέπει τις Κοινωνικές Επιστήμες. O θετικισμός βοήθησε στην ανάπτυξη της έρευνας
στο πεδίο της αγωγής και αυτό σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οφείλεται στις Κοινωνικές
Επιστήμες, αλλά προχώρησε στις επιστήμες της αγωγής δημιουργώντας τους δικούς του
δρόμους, για να τροφοδοτήσει με αυτούς τις κοινωνικές επιστήμες.

Παράλληλα, ο

συνδυασμός με μη θετικιστικές προσεγγίσεις, προσφιλής στις επιστήμες της αγωγής βοήθησε
σημαντικά στο πέρασμα των κοινωνικών επιστημών από το θετικισμό στο μη θετικισμό και
εν τέλει στο συνδυασμό των δύο αργότερα.
4. Σύνθεση
Όπως είναι αναμενόμενο, η συνειδητοποίηση της ανάγκης αλληλοτροφοδότησης
ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις Κοινωνικές επιστήμες οδηγεί σε σύγκλιση των πεδίων η
οποία μεταφράζεται σε θεαματική αύξηση της έρευνας, προαγωγή της νέας γνώσης,
δημιουργία

εργαλείων

και

εφαρμογή

ποικίλων

τεχνικών

και

αδιαμφισβήτητη

συνειδητοποίηση της επιστημονικής αξίας τόσο των επιστημών της αγωγής όσο και των
κοινωνικών επιστημών.
Ενδεικτική της σύγκλισης είναι η έρευνα που πραγματοποίησε στα 2002 ο Grover
Whitehurst όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου της Παιδαγωγικής Επιστήμης των
ΗΠΑ. Στόχος ήταν να διαπιστώσει τι περιμένουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από
την έρευνα στο πεδίο των επιστημών της αγωγής. Απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς που
εφαρμόζουν καθημερινά την λεγόμενη εκπαιδευτική πράξη, διευθυντές/ριες και στελέχη της
εκπαίδευσης και διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρούσε ότι δεν υπάρχει
καλύτερη τροφοδοσία στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και ερευνητικής
στρατηγικής από τη διερεύνηση των απόψεων αυτών που επαγγελματικά απασχολούνται στο
συγκεκριμένο πεδίο.
Υπήρχε μεγάλη ποικιλία στις απαντήσεις οι οποίες διέφεραν ανά υπο-ομάδα της
εκπαιδευτικής κοινότητας (Whitehurst, 2008α & 2008β) . Οι προτεραιότητες ήταν άρρηκτά
συνδεδεμένες με τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων/ουσών. Οι διευθυντές/ριες και τα
στελέχη της εκπαίδευσης ενδιαφέρονταν για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και
των εκπαιδευτικών τεχνικών. Οι υπεύθυνοι χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής
ενδιαφέρονταν για την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών δράσεων, των αλλαγών και των
μεταρρυθμίσεων. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ενδιαφέρονταν για την
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επίδραση στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μεταβλητών σχετικών με την εκπαιδευτική πράξη,
όπως π.χ. το μέγεθος της τάξης. Τέλος, για τα κυβερνητικά στελέχη σπουδαιότερο
αντικείμενο στην έρευνα θα έπρεπε να είναι η αποτελεσματικότητα κάποιων δράσεων (π.χ.
της επιμόρφωσης) στην ποιότητα της εκπαίδευσης (Murname Willet, 2011).
Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται η χρησιμότητα κάθε μορφής έρευνας τόσο για
τις επιστήμες της αγωγής όσο και για τις κοινωνικές επιστήμες. Καθώς οι επιστήμες της
αγωγής, ως αντικείμενο, απασχολούν όχι μόνο τους ενεργούς εκπαιδευτικούς που υλοποιούν
τη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και μια σειρά άλλων στελεχών άμεσα
και έμμεσα σχετιζόμενων με την εκπαίδευση, μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει
πολυδιάστατο χαρακτήρα και προσανατολισμό (Huang et al, 2003). Το εύρος τους είναι τόσο
μεγάλο, ώστε οι ερευνητικές ανάγκες δεν μπορούν να ιεραρχηθούν. Μέσα από αυτό το
πρίσμα η έρευνα που αφορά π.χ. στη σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την
οικονομία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας με την έρευνα που αφορά π.χ. την
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης –απλώς η δεύτερη βρίσκεται πιο κοντά στον
εκπαιδευτικό της πράξης ενώ η πρώτη σε αυτούς που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική,
ανάμεσα στους οποίους όμως περιλαμβάνονται, ή τουλάχιστον πρέπει να περιλαμβάνονται με
και οι εκπαιδευτικοί της πράξης.
Αν υιοθετηθεί η συνθετική αυτή άποψη, οι επιστήμες της αγωγής και οι κοινωνικές
επιστήμες δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν ως ερευνητικά πεδία με αντικείμενο την
εκπαίδευση. Στην ταύτιση αυτή ο θετικισμός με τον υποκειμενισμό προσφέρουν εργαλεία
τόσο των κοινωνικών επιστημών όσο και των επιστημών της αγωγής, με ίση σημασία στην
προαγωγή της νέας γνώσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω. οι οπτικές με τις οποίες γίνεται θεώρηση της σχέσης
κοινωνικών επιστημών και επιστημών της αγωγής είναι δύο: (α) οι Κοινωνικές Επιστήμες ως
θεματικές των Επιστημών της Αγωγής και (β) οι επιστήμες της αγωγής ως Κοινωνικές
Επιστήμες.

Η πρώτη οπτική θέλει ορισμένες θεματικές των κοινωνικών επιστημών να

αποτελούν αντικείμενο των επιστημών της αγωγής, οπότε αναμένεται ότι στα προγράμματα
σπουδών καλώς εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας, της οικονομίας, της
πολιτικής κλπ. Η δεύτερη οπτική θέλει τις επιστήμες της αγωγής να αποτελούν κλάδο που
ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες και ακολουθεί τις δικές του εξελίξεις, όπως συμβαίνει και
με τις λοιπές κοινωνικές επιστήμες, όπως η οικονομία, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές
επιστήμες και οι σπουδές φύλου.
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Summary
The integration in both undergraduate and postgraduate curricula of the Departments
of Education modules of Sociology, Economics, Politics and Gender Studies indicate the
intention of curriculum designers, not simply to adopt interdisciplinary approaches in
Educational Studies, but rather to emphasize the unique and direct relationship between
pedagogical and social sciences.
A question that arises refers to the kind of relationship and more specifically whether
we can talk about dependency of educational research on social sciences’ methodologies or
rather of complementarity or parallel coexistence of autonomous fields. The issue is
approached in this work by reference to (a) the evolution of social sciences research
methodology from positivism to non positivism and further on to a synthesis of the
approaches and (b) the development of educational research from empiricism to quantitative,
qualitative and mixed approaches. The outcome of the continuous interactive relationship of
the two fields, in spite of any difference in their starting points, supports the conclusion that it
is equally valuable to consider Social Sciences as specific subjects in Educational Sciences
and (b) educational issues as main subjects of Social Sciences.
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1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει, να ιεραρχήσει και να αποδώσει
βαρύτητα στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά σε ό,τι
αφορά το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής των μαθητών/ριών του Γυμνασίου, όπως
αποτυπώνονται στις απόψεις των καθηγητών/ριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ένα από τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή είναι η τεράστια ζήτηση για
εκπαίδευση. Προσπαθώντας κανείς να ερμηνεύσει το φαινόμενο αυτό διαπιστώνει πως οι
λόγοι είναι πολλοί και μάλιστα κάποιοι από αυτούς παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ενδεικτικά, ο μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, η εμπειρικά τεκμηριωμένη
διαπίστωση ότι περισσότερες γνώσεις οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα,

άρα σε

καλύτερες συνθήκες εργασίας όπως και σε υψηλότερες οικονομικές απολαβές, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στις ομάδες εργαζομένων που διαθέτουν υψηλότερη
μόρφωση, η κοινωνική καταξίωση την οποία απολαμβάνουν άτομα με υψηλό μορφωτικό
κεφάλαιο, έχουν ως συνέπεια στη σύγχρονη εποχή τα άτομα και ειδικά οι νέοι/ες να
προσανατολίζουν ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερόντων και των φιλοδοξιών τους στην
εκπαίδευση, επιδιώκοντας να αυξήσουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά εφόδια μέσα από τις
σπουδές.
Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις
εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επιλογές των νέων. Η οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, το
σχολικό περιβάλλον, αλλά και το ευρύτερο οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον,
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αξιών και στάσεων που ωθεί τους νέους/νέες προς την
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εκπαίδευση. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές χώρες –ανάμεσά τους και η Ελλάδα- όπου οι
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες οδηγούν τους νέους και τις νέες σε αναζήτηση σπουδών οι
οποίες συχνά δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας,
Ωστόσο, παρά το ότι υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί λόγοι που ωθούν τους νέους
και τις νέες μαζικά να επιδιώκουν να μορφωθούν, δεν είναι σπάνια η εμφάνιση του εντελώς
αντίθετου φαινομένου, δηλαδή

της πρόωρης διακοπής των σπουδών, πριν την

προγραμματισμένη ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ενώ από τη μια πλευρά οι μαθητές/ριες
«συνωστίζονται» για συνεχώς περισσότερες σπουδές και για απόκτηση τίτλων από υψηλές
βαθμίδες εκπαίδευσης, από την άλλη δεν είναι λίγοι/ες οι μαθητές/ριες που, για διάφορους
λόγους, άλλοτε με τη θέλησή τους και άλλοτε ανεξάρτητα από αυτήν, διακόπτουν τις
σπουδές τους πρόωρα σε νεαρή ηλικία. Το αρνητικό φαινόμενο αυτό, το οποίο μπορούμε να
αποδώσουμε με τον όρο «σχολική διαρροή», είναι παγκόσμιο και διαχρονικό –και βέβαια η
χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αγγίζει τα όρια
του «παράδοξου», καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους μακρόπνοους εκπαιδευτικούς
στόχους των διεθνών οργανισμών, των υπερεθνικών οργανώσεων και της εκπαιδευτικής
πολιτικής της κάθε χώρας. Σε μια εποχή στην οποία η «εκπαίδευση για όλους» αποτελεί ένα
από τους πλέον γνωστούς στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, ο οποίος διατυπώνεται ρητά
και κατ’

επανάληψη στα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, όπως της

UNESCO, σε μια εποχή που σε χώρες όπως στην Ελλάδα η ζήτηση για σπουδές έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις, η επίμονη παρουσία του φαινομένου της σχολικής διαρροής αποτελεί
μια πραγματικότητα που αντίκειται στα αναμενόμενα και σηματοδοτεί για όσους/ες
συγκροτούν το φαινόμενο αυτό ένα είδος αποκλίνουσας συμπεριφοράς.
Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής είναι παρόν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
και αφορά όλες τις ηλικίες εκπαιδευομένων. Όπως θα αναμενόταν, το φαινόμενο είναι
συγκριτικά περιορισμένο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου εμφανίζεται μεμονωμένα και
είναι έντονο σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά (π.χ.
Ρομά). Στις περιπτώσεις αυτές τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι κατά κανόνα
ανεύθυνα για τις επιλογές τους –θύματα πολιτισμικών αξιών ή συγκυριών που τα οδηγούν σε
δράσεις και αποφάσεις των οποίων τις συνέπειες δεν μπορούν, λόγω ηλικίας και απειρίας,
να σταθμίσουν. Αντίστοιχα το φαινόμενο είναι σχετικά αυξημένο στη λυκειακή και
τριτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω του ότι οι σπουδές στο Λύκειο και μετά αφενός δεν είναι
υποχρεωτικές αφετέρου συμπίπτουν με την ηλικία κατά την οποία τα άτομα που αφήνουν το
σχολείο έχουν δικαίωμα και δυνατότητα να εργαστούν. Τότε, μπροστά στο φάσμα πιθανών
εναλλακτικών δρόμων στην αγορά εργασίας, οι σπουδές μπορεί να έρχονται συνειδητά σε
σύγκρουση με τις εργασιακές/ επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις του ατόμου.
Για τα χρόνια στο Γυμνάσιο όμως το φαινόμενο της διαρροής έχει ιδιαιτερότητες
όσον αφορά τους λόγους στους οποίους οφείλεται: Στη βαθμίδα αυτή, που σε πολλές χώρες
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όπως και στην Ελλάδα η φοίτηση είναι υποχρεωτική,

η εγκατάλειψη του σχολείου

σηματοδοτεί την ύπαρξη ενός σημαντικού προβλήματος το οποίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκο και σύνθετο, ως εκ τούτου δεν είναι πάντα εύκολο να ανιχνευθεί ούτε να
αναστραφεί. Το Γυμνάσιο συμπίπτει σχεδόν πάντα με την εφηβεία και, όπως είναι γνωστό, η
εφηβεία αποτελεί μια περίοδο στην οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ατόμου μέσα
από ποικίλες επιδράσεις. Ο/η έφηβος/η διανύει ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο η δική του
βούληση διαμορφώνεται μέσα από ποικίλες επιδράσεις κοινωνικοποιητικών παραγόντων,
από τους οποίους κάποιοι μέχρι τότε δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στη ζωή του/της.
Πολλοί/ές είναι εκείνοι που μπορεί να έχουν άποψη για το φαινόμενο της μαθητικής
διαρροής και την επίδραση που έχουν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες σε αυτό. Μια από
τις ομάδες που έχει βαρύνουσα άποψη είναι αυτή των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα άτομα εκείνα που όχι απλώς διαπιστώνουν το φαινόμενο,
αλλά μέσα από την εμπειρία τους μπορεί να το διαγνώσουν πριν εμφανιστεί, γνωρίζουν τα
αίτια και διακρίνουν τα συμπτώματά του. Είναι εκείνοι που βρίσκονται απέναντι στο
πρόβλημα, και μαζί με τους λοιπούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες μπορούν να
προλάβουν ή να αναστρέψουν το πρόβλημα. Στηριζόμενοι/ες στη γνώση κα κυρίως στην
εμπειρία τους, έχουν τα εχέγγυα να ιεραρχήσουν τα κοινωνικοοικονομικά αίτια του
προβλήματος, τοποθετώντας και το σχολικό περιβάλλον μέσα στο πρόβλημα. Οι
καθηγητές/ριες είναι εκείνοι που όχι απλώς μπορούν να διαγνώσουν και να ερμηνεύσουν το
φαινόμενο, αλλά περιμένει κανείς ότι θα μπορούν και να αναλάβουν δράση για να το
προλάβουν, ακόμα κα να το αναστρέψουν ή έστω να προτείνουν λύσεις για το πρόβλημα.
2. Tο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής
Ο όρος Μαθητική Διαρροή (ΜΔ) απαντάται συνώνυμος με μια σειρά όρων ανάμεσα
στους οποίους ο όρος «εγκατάλειψη του σχολείου» (Drop out), «πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου», «διακοπή φοίτησης», «απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον» και «πρόωρη
απομάκρυνση από το σχολείο» (early school leaving). Όσοι/ες αναφέρονται στο φαινόμενο
αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα ένα μόνο όρο εναλλάσσοντας στο ίδιο
κείμενο λέξεις όπως «εγκατάλειψη», «διακοπή» «έξοδος», «απομάκρυνση» και «διαρροή»
(Fossey, 1996).
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι παραπάνω όροι ταυτίζονται απόλυτα. Π.χ. ο όρος
«εγκατάλειψη» έχει μία αρνητική χροιά και γι’ αυτό τείνει να χρησιμοποιείται ολοένα και
λιγότερο, ενώ ο όρος «πρόωρη απομάκρυνση από το σχολείο» (early school leaving) είναι πιο
«απαλός» και διακριτικός γι΄ αυτό και τείνει να καθιερωθεί. Προς το παρόν, ο όρος
«εγκατάλειψη» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στη

Βρετανία

και τις

αγγλοσαξονικές χώρες, ενώ ο όρος «πρόωρη απομάκρυνση από το σχολείο» χρησιμοποιείται
από άλλες χώρες και από τους διεθνείς οργανισμούς.
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Η ποικιλία των όρων συνδέεται και με ποικιλία στους ορισμούς με αποτέλεσμα να
γίνεται δύσκολη η σύγκριση από χώρα σε χώρα, αλλά και διαχρονικά, των επί μέρους
στοιχείων που συνδέονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει συνέχεια στους αριθμούς των ατόμων που καταγράφονται σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και να υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και στη σύγκριση μεταξύ ερευνών

που

ασχολούνται μ’ αυτό το ζήτημα.
Ο Gaustad (1991) αναφέρει ότι η έκταση του φαινομένου και ο αριθμός των
μαθητών/ριών που εγκαταλείπουν το σχολείο φαίνεται να ποικίλλει σημαντικά, ανάμεσα στα
κράτη, γιατί ανάλογα με την περιοχή, κάθε εκπαιδευτικό σύστημα , αλλά ακόμα και κάθε
σχολείο χρησιμοποιεί τον όρο με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές
μπορεί να μην συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές που ολοκληρώνουν μια τάξη και
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ή που εγκαταλείπουν
το σχολείο για να παντρευτούν, ενώ άλλες περιοχές τους συμπεριλαμβάνουν στο συνολικό
ποσοστό εγκατάλειψης. Επιπλέον, σε ορισμένες περιοχές διατηρούνται πληρέστεροι φάκελοι
με στοιχεία πρόωρης εγκατάλειψης σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές
για παράδειγμα, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τους μαθητές που δεν επιστρέφουν στο
σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για να διαπιστωθεί εάν αυτοί εγγράφονται σε άλλα
σχολεία, ενώ σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
Σε κάποιες περιοχές η μεταβολή του αριθμού των μαθητών/ριών που φοιτούν
περιλαμβάνει και τον αριθμό των μαθητών/ριών που, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς,
οδηγούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα και δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους
(McMillan,1991). Στην πραγματικότητα δηλαδή πρόκειται για ακούσια απουσία και όχι για
εγκατάλειψη του σχολείου.
Ο ΟΟΣΑ (OECD) περιλαμβάνει στη ΜΔ όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες που
αφήνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχουν
προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης και χρησιμοποιεί τον «Εγκατάλειψη», για να
ορίσει το φαινόμενο αυτό. Από την πλευρά της η UNESCO θεωρεί ότι «Εγκαταλείπουν» ή
«αφήνουν νωρίς το σχολείο» ή πραγματοποιούν «έξοδο από το σχολείο» για όσους/ες
μαθητές/ριες δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο οποίο
γράφτηκαν και άρχισαν να παρακολουθούν. Τέλος, σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat,
άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο θεωρούνται εκείνα που α) βρίσκονται
στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών β) έχουν εκπαίδευση το πολύ μέχρι και απολυτήριο
κατώτερου κύκλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ISCED 2 (το
αντίστοιχο του ελληνικού Γυμνασίου) και γ) δεν έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

τέσσερις

εβδομάδες

προβλεπόμενων σχολικών διακοπών).
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(εξαιρουμένων

προφανώς

των

Οι Thurlow,

Sinclair, & Johnson, (2002), αναφέρουν τρία είδη στατιστικών

ποσοστών για τη μαθητική διαρροή: α) την εκδήλωση τιμής ή ποσοστό εμφάνισης του
φαινομένου (event rate), που μπορεί να αναφέρεται ως ετήσιο ποσοστό και μετρά

το

ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα μέσα στο χρόνο, χωρίς να
ολοκληρώσουν το γυμνάσιο, β) την τιμή κατάστασης ή το ποσοστό ισχύος του φαινομένου
(status rate), που μπορεί να αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που εγκαταλείπει το
σχολείο και συνήθως συναντάται σε μελέτες δημογραφικού περιεχομένου ή ή επιπολασμού,
στην οποία εμφανίζεται η συχνότητα μιας διαταραχής στο γενικό πληθυσμό. Το ποσοστό
αυτό προκύπτει ως η διαφορά αυτών που τελειώνουν μια βαθμίδα και αυτών που
εγγράφονται στην επόμενη. και γ) το ποσοστό κοόρτης (cohort rate), που μπορεί να
αναφέρεται και ως διαμήκες ποσοστό, μετράει δηλαδή το τι συμβαίνει σε μία ομάδα των
μαθητών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθητική διαρροή
Η εγκατάλειψη του σχολείου είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, αποδέσμευσης
που ξεκινάει πολύ νωρίς και ολοκληρώνεται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένοι ερευνητές
(Hammond, & συν., 2007; Hawkins, & συν 1992; Rumberger, 2001), προσπάθησαν να
διερευνήσουν τους λόγους που επιδρούν στην ενίσχυση του φαινομένου και υποστήριξαν ότι
οι λόγοι διαρροής σχετίζονται με τον μαθητή, την οικογένεια του μαθητή, το σχολείο και την
κοινωνία.: Παράλληλα, οι ίδιοι ερευνητές, επισημαίνουν ότι καθώς τα άτομα που
εγκαταλείπουν το σχολείο, δεν ανήκουν σε κάποια ομοιογενή ομάδα, δεν μπορεί να υπάρξει
ένας μόνο λόγος που προβλέπει την πιθανότητα μαθητικής διαρροής των ατόμων αυτών.
Αυτό σημαίνει ότι παρατηρείται αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών που επιδρούν στη
διαρροή και μάλιστα υποστηρίζεται ότι δεν αποτελεί μία στατική, αλλά δυναμική διαδικασία,
καθώς οι μεταβλητές που ενισχύουν τη διαρροή δεν αφορούν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά
μία διαδικασία που διαχέεται στο χρόνο. Επιπλέον, ορισμένοι ερευνητές διερευνούν το
φαινόμενο διαχωρίζοντας τους λόγους εγκατάλειψης του σχολείου σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: α) στην πρώτη κατηγορία υπάρχει το σχολείο, δηλαδή οι συνθήκες που
επικρατούν σ’ αυτό και ωθούν του μαθητές να εγκαταλείψουν και β) στη δεύτερη κατηγορία
υπάρχει το περιβάλλον που λόγω των συνθηκών που επικρατούν έλκουν τους μαθητές εκτός
σχολείου. (Jordan, McPartland, & Lara, 1999; Lehr ,Hansen., Sinclair & Christenson 2003).
3.1 Οι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες
3.1.1. Οικογένεια και εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
Είναι κοινή παραδοχή στο πεδίο της εκπαίδευσης ότι η οικογένεια αποτελεί
παράγοντα καθοριστικό για την πορεία του παιδιού στο σχολείο και στην κοινωνία. Τόσο σε
θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό / ερευνητικό, ο ρόλος της οικογένειας στην
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εκπαιδευτική πορεία του παιδιού αναδεικνύεται σε εξαιρετικά σημαντικό. Η οικογένεια φέρει
ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης τόσο για το βαθμό ανταπόκρισης του παιδιού στις
εκπαιδευτικές απαιτήσεις του σχολείου όσο και για το βαθμό ενσωμάτωσης του στο σχολικό
περιβάλλον. Μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του οικογενειακού
περιβάλλοντος που επιδρούν σημαντικά στην επίδοση των παιδιών στο σχολείο αλλά και στο
βαθμό κοινωνικοποίησής του μέσα σε αυτό.
Στο οικογενειακό περιβάλλον το παιδί αναπτύσσεται ηθικά, σωματικά, ψυχικά και
πνευματικά, αποκτά αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει
προσωπικότητα (Χαραλαμπάκη, 1984).
Θετική επίδραση έχουν επίσης, σύμφωνα με τον Steinberg (1988), οι αξίες που έχει η
οικογένεια, όπως και ο δημοκρατικός τρόπος λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της και η
συμμετοχή των παιδιών σε αυτές. Αντίθετα, η έλλειψη αξιών που σε αρκετές περιπτώσεις
αντικατοπτρίζεται στην οικογένεια, αποπροσανατολίζει το παιδί και το οδηγεί το σε
«προσωπική και σχολική αποτυχία» (Κοντόση, 2006). Σε οικογένειές όπου επικρατεί
αυταρχικός τρόπος διαπαιδαγώγησης και τα παιδιά υφίστανται έντονη πίεση και βιώνουν
στρεσογόνες καταστάσεις προκειμένου να σημειώσουν υψηλές σχολικές επιδόσεις, τα
αποτελέσματα είναι διαμετρικά αντίθετα από τα αναμενόμενα.
Αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, η άποψη ότι τις
περισσότερες φορές η αντικοινωνική και προβληματική συμπεριφορά του παιδιού τις
περισσότερες φορές αντικατροπτίζουν τις δύσκολες και δυσλειτουργικές καταστάσεις που
επικρατούν στο εσωτερικό της οικογένειας. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με
κακές σχέσεις μεταξύ των μελών, με αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και φασαρίες, όταν
καθίσταται μάρτυρας βίαιων σκηνών, πλήττεται άμεσα η ψυχική του υγεία και μοιραία
οδηγείται σε χαμηλή επίδοση στο σχολείο και (Taratori-Tsalkatidou, 2003). Φαινόμενα όπως
αυτά της ενδοοικογενειακής βίας, της παραμέλησης και της κακοποίησης συνδέονται άμεσα
με την αποτυχία του παιδιού-θύματος στο σχολείο, με προβλήματα ομαλής ένταξης και
ενσωμάτωσης στο σχολικό περιβάλλον καθώς και με την ανάπτυξη παραβατικής
συμπεριφοράς. Όλα αυτά αποτελούν δηλαδή σημαντικούς παράγοντες που ενισχύουν τις
πιθανότητες για σχολική διαρροή (Μανουδάκη κ.ά., 2005; Ταρατόρη και Χατζηδήμου, 1996).
3.1.2 Μορφωτικό επίπεδο οικογένειας
Έχει υποστηριχτεί ότι το μορφωτικό επίπεδο των μελών της οικογένειας επηρεάζει τη
σχολική επίδοση των παιδιών και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη τους. Η εκπαίδευση των γονέων
θεωρητικοποιείται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να προωθήσουν την
ακαδημαϊκή ανάπτυξη και εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών. Μελέτες με επίκεντρο την
εκπαίδευση αναφέρουν ότι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παρέχουν στα παιδιά τους
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ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, που οδηγεί σε ακαδημαϊκή ανάπτυξη
και εκπαιδευτική επιτυχία (Chevalier et al., 2005; Bjorklund and Salvanes, 2010).
Οι Oreopoulous et al. (2006) με τη μέθοδο της απογραφής συγκέντρωσαν δεδομένα
στην Αμερική από το 1960 μέχρι το 1980 και αναφέρουν ότι η αύξηση του κατά ένα χρόνο
του μορφωτικού επιπέδου των γονέων, μειώνει την πιθανότητα σ’ ένα παιδί να επαναλάβει
την τάξη. Επίσης, μελέτες έδειξαν, ότι οι γονείς που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την ηλικία
των 15 ετών και δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση επηρεάζουν την παραμονή
των παιδιών τους στο σχολείο (Bynner& Joshi, 2002; Feinstein & Symons, 1999).
3.1.3 Κοινωνικό επίπεδο γονέων
Είναι γεγονός ότι το κοινωνικό επίπεδο (status) των γονέων επηρεάζει την επίδοση
του/της μαθητή/ριας για μια σειρά λόγων οι σπουδαιότεροι από τους οποίους δίδονται
παρακάτω:
Το υψηλό κοινωνικό επίπεδο συνήθως συνοδεύεται από διευρυμένες κοινωνικές
σχέσεις,

ως εκ τούτου αυξάνεται ο κύκλος εντός του οποίου μπορεί να αναζητηθούν

πρότυπα, μέντορες κλπ. Αντίθετα, όπου υπάρχει έλλειψη κοινωνικών σχέσεων ή στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός τους είναι πολύ περιορισμένος δεν προοιωνίζεται
λαμπρό μέλλον για το άτομο.
Επίσης, το υψηλό κοινωνικό status έχει θετικές επιδράσεις στον/στην μαθητή/ρια
γιατί τον/την κάνει να νιώθει ασφαλής, λειτουργεί βελτιωτικά για την εικόνα και την αυτόεκτίμησή του/της και του/της επιτρέπει να αφοσιωθεί απερίσπαστος στην εκπαιδευτική του
πορεία, συμβάλλοντας στη βελτίωση του νοητικού του επιπέδου, καλλιεργώντας την
αυτοπεποίθηση του και αυξάνοντας εν τέλει τις επιδόσεις του/της (Retillon, 1980).
3.1.4 Οικογενειακό εισόδημα
Το ενδιαφέρον των κοινωνικών ερευνητών/ριών εδώ και χρόνια επικεντρώνεται στην
επίδραση του οικογενειακού εισοδήματος στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών επιλογών των
παιδιών τους. Κατά την κρατούσα άποψη, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας επιδρά
αποφασιστικά στην επίδοση του/της μαθητή/ριας. Συγκεκριμένα το σχετικά υψηλό εισόδημα
της οικογένειας εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και περισσότερες ευκαιρίες για
μάθηση και για πνευματική καλλιέργεια (εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, ζωγραφικής,
γυμναστικής, ιδιαίτερα μαθήματα στήριξης, ταξίδια, επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα κ.ά. άρα
προοικονομεί καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις.
Είναι γεγονός ότι ο εμπλουτισμός και η διεύρυνση των παραστάσεων του/της
μαθητή/ριας, και ακόμη περισσότερο η εναλλαγή αυτών, συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές
επιδόσεις του/της. Όλοι/ες οι επιστήμονες της αγωγής τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να
υπάρχει η δυνατότητα να διευρύνονται οι ορίζοντες του/της μαθητή/ριας, όχι μόνο για την
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καλύτερη επίδοση του/της στο σχολείο αλλά και για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και
της κριτικής σκέψης του/της. Στα πλαίσιο αυτό δεν είναι λίγοι/ες οι ερευνητές/ριες που έχουν
επισημάνει ότι οι μαθητές/ριες που βοηθούνται από το οικογενειακό περιβάλλον να
ταξιδέψουν, ή ωθούνται σε επισκέψεις μουσείων, βιβλιοθηκών, μελέτη βιβλίων, κ.λ.π. έχουν
αυξημένες πιθανότητες να γίνουν καλοί/ες μαθητές/ριες (Fuligni & Stevenson, 1994). Οι
δυνατότητες αυτές

παρέχονται όταν το εισόδημα είναι υψηλό, και μάλιστα αρκετά

υψηλότερο από το κατώτατο όριο διαβίωσης. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης πολλοί
γονείς επιδιώκουν να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, μεταξύ άλλων και επειδή πιστεύουν ότι
η αύξηση των εισοδημάτων βελτιώνει το οικογενειακό περιβάλλον και βοηθά τα παιδιά τόσο
στην εκπαιδευτική τους πορεία όσο και μετέπειτα. Γενικά υποστηρίζεται ότι τα παιδιά που
ζουν σε οικογένειες με υψηλό εισόδημα έχουν πιο ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και
περισσότερες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επιλογές - παράγοντες που
επιδρούν θετικά στην ανάπτυξή τους. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα, αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικά και κακής επίδοσης
στο σχολείο (Duncan, Brooks-Gunn & Klebanov, 1994).
Χωρίς να

σημαίνει ότι όπου υπάρχει οικονομική ευμάρεια η επίδοση του/της

μαθητή/ριας είναι η καλύτερη, οι έρευνες που έχουν γίνει για τη διερεύνηση του χαμηλού
εισοδήματος της οικογένειας σε σχέση με την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών δείχνουν
αιτιατή σχέση ανάμεσα τους. Ενδεικτικά, οι Blanden, Gregg & Machin (2002),
χρησιμοποιώντας βρετανική έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών με δεδομένα για παιδιά
που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι το 1990 βρίσκουν συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού
εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου των παιδιών. Επίσης, έρευνα που πραγματοποίησε ο
Maurin (2002) με στοιχεία από το

Γαλλικό

Ινστιτούτο Εθνικής Στατιστικής και

Οικονομικών Σπουδών (INSEE), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες
ανάμεσα στα παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και οικογένειες με υψηλό εισόδημα
είναι σημαντικές Ενδεικτικά, αναφερόμενος ο παραπάνω ερευνητής στα παιδιά που πριν το
γυμνάσιο έχουν επαναλάβει μια σχολική τάξη, διαπιστώνει ότι αυτή η πολιτική επηρεάζει
περίπου το 35% των παιδιών από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και μόνο περίπου το 10%
των παιδιών από οικογένειες υψηλού εισοδήματος.
3.1.5 Επάγγελμα των γονέων
Όπως συμβαίνει με το οικογενειακό εισόδημα και το κοινωνικό επίπεδο της
οικογένειας, έτσι και το επάγγελμα των γονέων συνδέεται με τη σχολική απόδοση του/της
μαθητή/ριας και

δημιουργεί ανισότητες που μπορεί να είναι τόσο μεγάλες ώστε να

λειτουργούν ως παράγοντες σχολικής επιτυχίας ή αντίθετα να μειώνουν τις πιθανότητες για
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του παιδιού. Έτσι, οι περισσότερες μελέτες στη
διεθνή βιβλιογραφία καταδεικνύουν ότι τα παιδιά γονέων που εργάζονται στον πρωτογενή
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τομέα και τη μεταποίηση (όπως και αυτών που ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα) έχουν
περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να αποτύχουν σε αυτό (Brouker,
1997). Στις ίδιες μελέτες υποστηρίζεται ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας στην
πρώιμη παιδική ηλικία είναι καθοριστικής σημασίας, αφού η ηλικία αυτή είναι μια εξαιρετικά
σημαντική περίοδος για την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού
Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε δείγμα
νέων που είχαν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες
(66%) ανέφεραν ότι ο πατέρας τους απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 13% ότι είναι
τεχνίτης, καιι το (6% και 6% αντίστοιχα) ότι είναι ανεπάγγελτος, συνταξιούχος ή ελεύθερος
επαγγελματίας. Μικρότερα ποσοστά των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ο πατέρας τους
εργάζεται ως υπάλληλος στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Αναφορικά με το επάγγελμα
της μητέρας το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων αναφέρει ως κύρια απασχόληση της
μητέρα τα οικιακά (48%). (Equal,2007).
3.2 Εκπαιδευτικοί παράγοντες
3.2.1 Σχολείο και εκπαιδευτικά αποτελέσματα
Η ανάπτυξη των κοινωνιών συντελείται μέσα από τις ατομικές και τις συλλογικές
προσπάθειες των ανθρώπων που θέτουν ως στόχο τη βελτίωση της δικής τους ζωής αλλά και
της κοινωνίας συνολικά. Η εκπαίδευση είναι το μέσο που χρησιμοποιείται ευρέως για να
πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που έχουν τα άτομα,
- με άλλα λόγια το ανθρώπινο κεφάλαιο για ένα άτομο και κατ’ επέκταση και για την
κοινωνία- αποτελούν υπόβαθρο της μελλοντικής ευημερίας της ανθρωπότητας. Μέσα από το
πρίσμα μιας κοινωνικοοικονομικής οπτικής η οποία αποτελεί τη βάση της θεωρίας του
ανθρώπινου κεφαλαίου, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των
γνώσεων, της σοφίας, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των εμπνεύσεων, βελτιώνει την
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του ατόμου, οδηγεί σε καινοτομίες και καθιστά
δυνατή την ανταπόκριση σε μεγάλους στόχους (Ψαχαρόπουλος,1994). Ο Schultz (1961), που
ασχολήθηκε συστηματικά με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, υποστήριξε ότι η
ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση που αποκτά
κανείς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια η εκπαίδευση αποτελεί κύριο
συντελεστή της ανάπτυξης (Schultz, 1961). Συμπληρώνοντας τη θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου οι Harbison και Hanushek (1992) υποστήριξαν ότι μια χώρα, η οποία δεν είναι σε
θέση να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων της και να τους
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στην εθνική της οικονομία δε θα είναι σε θέση να
αναπτυχθεί. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση όχι απλώς αποτελεί ένα από τους συντελεστές της
ανάπτυξης αλλά αποτελεί και μοχλό που βοηθά στην αύξηση της αποδοτικότητας και των
λοιπών συντελεστών (Φώκιαλη, 2010).
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Η ανάπτυξη των κοινωνιών συντελείται μέσα από τις ατομικές και τις συλλογικές
προσπάθειες των ανθρώπων που θέτουν ως στόχο τη βελτίωση της δικής τους ζωής αλλά και
της κοινωνίας συνολικά. Η εκπαίδευση είναι το μέσο που χρησιμοποιείται ευρέως για να
πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που έχουν τα άτομα,
- με άλλα λόγια το ανθρώπινο κεφάλαιο για ένα άτομο και κατ’ επέκταση και για την
κοινωνία- αποτελούν υπόβαθρο της μελλοντικής ευημερίας της ανθρωπότητας. Μέσα από το
πρίσμα μιας κοινωνικοοικονομικής οπτικής η οποία αποτελεί τη βάση της θεωρίας του
ανθρώπινου κεφαλαίου, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των
γνώσεων, της σοφίας, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των εμπνεύσεων, βελτιώνει την
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του ατόμου, οδηγεί σε καινοτομίες και καθιστά
δυνατή την ανταπόκριση σε μεγάλους στόχους (Ψαχαρόπουλος,1994). Ο Schultz (1961), που
ασχολήθηκε συστηματικά με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, υποστήριξε ότι η
ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση που αποκτά
κανείς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια η εκπαίδευση αποτελεί κύριο
συντελεστή της ανάπτυξης (Schultz, 1961). Συμπληρώνοντας τη θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου οι Harbison και Hanushek (1992) υποστήριξαν ότι μια χώρα, η οποία δεν είναι σε
θέση να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων της και να τους
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στην εθνική της οικονομία δε θα είναι σε θέση να
αναπτυχθεί. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση όχι απλώς αποτελεί ένα από τους συντελεστές της
ανάπτυξης αλλά αποτελεί και μοχλό που βοηθά στην αύξηση της αποδοτικότητας και των
λοιπών συντελεστών (Φώκιαλη, 2010).
3.2.2. Τα χαρακτηριστικά του σχολείου
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που διερευνά τα εκπαιδευτικά / μαθησιακά
αποτελέσματα σε σχέση με μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν το σχολείο.
Παράγοντες όπως το μέγεθος του σχολείου, ο τύπος του σχολείου (ιδιωτικό ή δημόσιο) και το
είδος του ελέγχου που ασκείται στα σχολεία φαίνεται να απασχολούν τους/τις ερευνητές/ριες
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του σχολείου ( Hanushek, 1986;, Lee & Burkham,
2003; Lee, Bryk, Smith, 1993). Μία έρευνα του Rumberger (1995), επικεντρώνεται στα
χαρακτηριστικά του σχολείου που συνδέονται με την πρόωρη εγκατάλειψη. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν ότι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα των σχολείων είναι: α) η σύνθεση του σχολείου, αν είναι
συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός μειονοτήτων και φτωχών μαθητών, β) η δομή του
σχολείου, μεγάλα σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών ανά καθηγητή και γ) η οργάνωση και
το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο.
Το μέγεθος του σχολείου φαίνεται να συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό απουσιών, την
επιθετική συμπεριφορά, την κατάχρηση ουσιών, την αναστάτωση του μαθήματος και τη
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συμμετοχή σε συμμορίες. Έρευνες δείχνουν ότι στα μικρά σχολεία εμφανίζονται σε
μικρότερα ποσοστά μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς απ’ ότι στα μεγαλύτερα σχολεία.
Μέσα και από άλλες ερευνητικές μελέτες διαφαίνεται ότι το μικρό σχολείο ευνοεί τους/τις
μαθητές σε σχέση με το μεγάλο σχολείο και περισσότερο τους μαθητές των μειονοτικών
πληθυσμών και των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων (McMillen, 2004; Howley
and Howley, 2004; Stevenson, 2006).
Στη χώρα μας, μελέτες σχετικά με τον τύπο και το μέγεθος του δημοτικού σχολείου,
εστιάζουν κυρίως στο διαχωρισμό μονοθέσιου ή πολυθέσιου, και το βασικό τους
συμπέρασμα είναι ότι οι διαφοροποιήσεις ως προς τα αρνητικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα
δεν είναι μεγάλες (Λαρίου - Δρεττάκη, 1993). Εκείνο που φαίνεται πάντως να
διαφοροποιείται σε βάρος των μονοθέσιων σχολείων είναι η ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης λόγω της μείωσης των διδασκόμενων ωρών ανά μάθημα (Τσιώκος, 1990). Στο
επιχείρημα αυτό υπάρχουν μελέτες (Τσολακίδης, 2005) που δείχνουν ότι με κατάλληλες
εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και μάλιστα σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών τα μικρά σχολεία μπορεί να αποτελέσουν πυρήνες παροχής ποιοτικής
εκπαίδευσης.
Το σχολικό περιβάλλον του σχολείου σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζει ο / η
μαθητής/ρια παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ενδεικτικά, το κλείσιμο των σχολείων λόγω
συνενώσεων που γίνεται σε αγροτικές περιοχές, αναγκάζει τους/τις μαθητές/ριες να
μετακινηθούν από το γνώριμο περιβάλλον τους και να βρεθούν σ’ ένα νέο περιβάλλον με
συνέπειες για τους ίδιους, τους γονείς τους, αλλά και για τις κοινότητες στις οποίες στις
οποίες βρισκόταν το σχολείο. Η αλλαγή επηρεάζει τους/τις μαθητές/ριες γιατί βρίσκονται σ’
ένα ξένο περιβάλλον με διαφορετική κουλτούρα με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλές
επιδόσεις στα μαθήματα ή να εγκαταλείπουν το σχολείο (Churchill, Carrington 2000).
Ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι θετικές κοινωνικές σχέσεις μπορούν να
δημιουργήσουν κίνητρα προκειμένου να παραμείνουν οι μαθητές στο σχολείο, ακόμη και αν
οι σχολικές εργασίες τους είναι δύσκολες και πιέζονται να ανταποκριθούν (Lee και Smith,
1999).
Θετική επίσης επιρροή φαίνεται να ασκούν στο μαθητικό πληθυσμό και στην τάση
του να ολοκληρώνει με επιτυχία την υποχρεωτική εκπαίδευση η οργάνωση παράλληλων
σχολικών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε αυτές. Έχει υποστηριχθεί
ότι οι σχολικές επιδόσεις επηρεάζονται θετικά από τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες, αν και έχουν εκφραστεί απόψεις ότι η συμμετοχή από μόνη της δεν αρκεί
για να επηρεάσει σημαντικά την παραμονή του/της μαθητή/ριας εντός της σχολικής
κοινότητας αλλά συναρτάται από το είδος και τη μορφή των δραστηριοτήτων αυτών
(Rombokas, 1995)
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κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επεκτείνονται πέρα από το σχολείο και δεν
καθιστούν το σχολείο πρωταρχικό ένοχο. Οι πολιτισμικές αλλαγές των δύο τελευταίων
δεκαετιών είχαν άμεση επίδραση στην οργάνωση των σύγχρονων σχολείων με αποτέλεσμα
τα σχολεία να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόφαση των μαθητών να εγκαταλείψουν το
σχολείο.
Η επιτυχία ή όχι μπορεί να εξαρτηθεί και από την αγάπη και από το είδος της
μάθησης που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους (Τaratori-Tsalkatidou, 2003;
Brookover- Edmonds, 1979). Από την αγάπη των γονέων και του δασκάλου τρέφεται η
κοινωνικότητα του παιδιού, η οποία ενισχύεται με τη συνεχή καθοδήγηση και χειραφέτηση.
Μετά την οικογένεια στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, ακολουθεί το σχολείο με την
παιδαγωγική του δραστηριότητα. Ούτε η οικογένεια, ούτε το σχολείο θεωρεί τόσο απλή την
προσαρμογή του παιδιού σε ορισμένα καλούπια κοινωνικής ζωής .
Το σχολείο προετοιμάζει το παιδί με την ανάλογη κοινωνική αγωγή και προσπαθεί με τα
μέσα που διαθέτει και με την όλη οργάνωση του να το προσαρμόσει προοδευτικά στο πνεύμα
της κοινωνικής ζωής.
3.2.3 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Είναι σαφές ότι για την οικοδόμηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης, ο ρόλος των
εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας, αφού αυτοί έχουν την ευθύνη για την υποστήριξη της
μάθησης στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους, τις προσδοκίες τους και τις
εμπειρίες τους, αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους και επηρεάζουν τις πεποιθήσεις τους, τη
συμπεριφορά τους και την ακαδημαϊκή επίδοσή τους. Αν και η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση και η δομή της οικογένειας επηρεάζει την εκπαίδευση των παιδιών, η
αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εκπαίδευση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
πολύπλευρος, το έργο του πολύπλοκο και ενδιαφέρον, καθώς είναι φορέας των κυρίαρχων
εθνικών, κοινωνικών αξιών τις οποίες μεταλαμπαδεύει στους μαθητές κάνοντας τους
μέτοχους της επικρατούσας ιδεολογίας (Χατζηδήμου,1988).
Το σύγχρονο σχολείο, τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί με την εισαγωγή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, το διαδραστικό λογισμικό και την εισαγωγή νέων γνωστικών
αντικειμένων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Οι αλλαγές
αυτές διαφοροποίησαν και το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία μάθησης, με τους
τελευταίους να μην θεωρούνται οι αυθεντίες της γνώσης, αλλά οι διαμεσολαβητές στη
διαδικασία της μάθησης. Για να πετύχει ο/η εκπαιδευτικός στο νέο του ρόλο βασικό του
μέλημα θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η RaiderRoth (2005) εξέτασε το ρόλο της εμπιστοσύνης στις ζωές των παιδιών μέσα στο σχολείο.
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Επεσήμανε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης των μαθητών με τον δάσκαλό τους, οδηγεί στην
καλύτερη διδακτική αλληλεπίδραση και επηρεάζει σημαντικά την ατμόσφαιρα στην τάξη.
Ακόμη οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα
ενθαρρύνουν όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Έρευνες
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που δημιουργούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία
εμπεριέχεται το στοιχείο της ενθάρρυνσης, βοηθούν ώστε οι μαθητές να παρουσιάζουν
υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Short , Frye, King & Homan, 1999; Hughes, 2003).
3.3 Προσωπικοί παράγοντες
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του/της μαθητή/ριας θεωρούνται σημαντική
κατηγορία παραγόντων που επηρεάζει τη μαθητική διαρροή. Ενδεικτικά, ο Rumberger
(2001), εστιάζει την έρευνα για την εγκατάλειψη του σχολείου στο μοντέλο μαθητήςσχολείο. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από μια Εθνική έρευνα για τη Παιδεία που έγινε στις
Ηνωμένες Πολιτείες και με μια νέα ιεραρχική μορφή γραμμική μοντέλων (HLM)
κατασκευάζει και δοκιμάζει το μοντέλο που διερευνά το φαινόμενο της διαρροής μέσα από
το δίπτυχο μαθητή σχολείο. Στον παράγοντα μαθητή συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά της
οικογένειας και της επίδοσης του μαθητή και στον παράγοντα σχολείο στοιχεία δομής και
οργάνωσης του σχολείου.
Ο Finn (1989) περιγράφει την εγκατάλειψη του σχολείου μέσα από δύο μοντέλα: α)
Απογοήτευση- Αυτοεκτίμηση και β) Συμμετοχή-Αναγνώριση. Βασικά συστατικά του πρώτου
μοντέλου είναι η συμπεριφορά του μαθητή μέσα στο σχολείο και πως μπορεί να οδηγήσει το
μαθητή στην εγκατάλειψη του σχολείου. Οι διδακτικές πρακτικές δεν αποτελούν μέρος του
μοντέλου. Το δεύτερο μοντέλο περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο
σχολείο, στις δραστηριότητες της τάξης και γενικότερα την ταύτισή του με το σχολείο.
O Fortin, Marcotte, Potvin & συν. (2006) για να προσδιορίσουν τους λόγους εγκατάλειψης
του σχολείου από τους μαθητές, ανέπτυξαν μία τυπολογία με βάση τους τρεις παράγοντες
που σχετίζονται με τη διαρροή: α)ατομικά χαρακτηριστικά, β) οικογενειακά χαρακτηριστικά
και γ) σχολικό περιβάλλον. Με βάση αυτούς τους παράγοντες ομαδοποίησαν τους μαθητές
σε τέσσερις υποομάδες: 1) ο τύπος που αδιαφορεί για το σχολείο, 2) ο τύπος που έχει
δυσκολίες σχολικής και κοινωνικής προσαρμογής, 3) ο τύπος του καταθλιπτικού και 4) ο
τύπος με την καλυμμένη συμπεριφορά.
O Vitaro, LaRocque, Janosz & Tremblay, (2001) εφάρμοσαν ένα μοντέλο πρόβλεψης
με διαμεσολαβητικό ρόλο τους συνομήλικους για να εξετάσουν αν διαδραματίζουν ένα
μετριοπαθή, πρόσθετο ή περιττό ρόλο στην πορεία που οδηγεί το μαθητή αργά ή γρήγορα
στην εγκατάλειψη του σχολείου.
Οι Battin-Pearson, Newcomb & συν. (2000) συνέκριναν πέντε θεωρίες για την
πρόβλεψη εγκατάλειψης του γυμνασίου. Οι θεωρίες αυτές περιλαμβάνουν: 1) τη θεωρία της
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ακαδημαϊκής μεσολάβησης, 2) θεωρία γενικής απόκλισης, 3) θεωρία αποκλίνουσας
συμπεριφοράς, 4) κοινωνικοποίηση της οικογένειας και 5) θεωρία των δομικών στοιχείων.
Για να δοκιμαστούν οι παραπάνω θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η ακαδημαϊκή επίδοση και οι
αντικοινωνικές συμπεριφορές.
4. Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας
4.1 Ερευνητικό Πεδίο
Η μαθητική διαρροή είναι ένα φαινόμενο στην εκπαίδευση το οποίο έχει σημαντικές
διαστάσεις παρά τις προσπάθειες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για περιορισμό του
και για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Άρα η διερεύνηση του φαινομένου
αποτελεί πρόκληση και είναι επίκαιρη στην εποχή μας
Από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία προκύπτουν τα εξής:
(α) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και στις
εκπαιδευτικές επιδόσεις και αποφάσεις των μαθητών, άρα υπάρχει σχέση ανάμεσα
στους παράγοντες αυτούς και στην απόφαση των μαθητών/ριών να εγκαταλείψουν το
σχολείο,
(β)Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες αποδίδουν στους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες την ερμηνεία φαινομένων όπως η μαθητικής διαρροή ωστόσο η
προσέγγισή τους είναι γενική και θεωρητική
(γ) Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα ή περιορισμένο αριθμό
από αυτούς τους παράγοντες (π.χ. το διαζύγιο,) για να εξετάσουν την ερμηνευτική
τους ικανότητα ως προς το φαινόμενο αυτό. Εκείνο το οποίο λείπει είναι μια κατά το
δυνατόν σφαιρική μελέτη του φαινομένου που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και θα τους ομαδοποιεί σε κατηγορίες,
εξετάζοντας συγκριτικά τη βαρύτητα του καθενός στο ζήτημα της μαθητικής
διαρροής.
(δ) Από τις μελέτες- έρευνες που συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν περί τους 48
λόγους που οδηγούν στη μαθητική διαρροή. Αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να
χαρακτηριστούν κοινωνικο-οικονομικόί, ασφαλώς δεν έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα
και η ιεράρχησή τους αποτελεί θέμα διερεύνησης.
Με αυτά τα δεδομένα, στόχος της παρούσας μελέτης είναι η

διερεύνηση των

απόψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -μιας ομάδας ατόμων η οποία
εμπλέκεται εξ αντικειμένου στο ζήτημα της μαθητικής διαρροής και της οποίας οι απόψεις
στο θέμα αυτό ελάχιστα έχουν αποτυπωθεί στην ελληνική πραγματικότητα.
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4.2 Σχεδιασμός της Έρευνας
4.2.1 Μέθοδος
Σχετικά με το είδος της δειγματοληψίας στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας,
εφαρμόστηκε η στοχευμένη δειγματοληψία (targeted sampling) η οποία, αν και εμπεριέχει
ορισμένες πτυχές άλλων καθιερωμένων στρατηγικών δειγματοληψίας, πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή μέθοδος έρευνας. Η στοχοθετημένη δειγματοληψία παρέχει
ένα συνεκτικό σύνολο ερευνητικών μεθόδων, που μπορούν να βοηθήσουν τον ερευνητή να
μελετήσει κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν «κρυμμένα» ανάμεσα στους πληθυσμούς
και τις επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων σε άτομα, ομάδες και την κοινωνία (Watters &
Biernacki, 1989). Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των ερωτηματολογίων της πιλοτικής
έρευνας, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Sudman, 1999), οι δειγματοληψίες σε
συγκεκριμένες ομάδες που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πληθυσμού, θα πρέπει να
πραγματοποιούνται εκεί όπου είναι γεωγραφικά εντοπισμένος ο μεγαλύτερος υπό διερεύνηση
πληθυσμός. Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε το πλαίσιο Δειγματοληψίας (Sampling
Frame) της πιλοτικής έρευνας να είναι οι περιφέρειες που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
διαρροής.
Ειδικότερα επιλέχθηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, οι εννιά (9) περιφέρειες που εμφάνιζαν τα υψηλότερα ποσοστά
μαθητικής διαρροής σύμφωνα με την καταγραφή της μαθητικής διαρροής κατά το σχ. Έτος
2003-2004, που έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι., 2008).
Σχετικά με την έκταση της στοχευμένης πιλοτικής δειγματοληψίας, κριτήριο αποτέλεσε
το μέγεθος του υπό διερεύνηση πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα τον
πληθυσμό της έρευνας αποτελεί το σύνολο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που υπηρετούσαν στα ημερήσια γυμνάσια των νομών με ψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ στις 9 επιλεχθείσες περιφέρειες λειτουργούν
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δημόσια γυμνάσια στα οποία υπηρετούν 5.860 εκπαιδευτικοί. Το μέγεθος του δείγματος για
ποσοστό σφάλματος 5% για μέγεθος πληθυσμού 6.000 είναι 361 ερωτηματολόγια (Cohen,
Μanion & Morrison, 2008). Επιλέχθηκε να σταλούν περισσότερα ερωτηματολόγια ώστε να
διασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων. Οι μονάδες δειγματοληψίας επιλέχθηκαν
με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον αριθμό
του δείγματος έγινε αναλογική δειγματοληψία (proportional sampling) με βάση το ποσοστό
μαθητικής

διαρροής

κάθε

Περιφέρειας.

Μοιράστηκαν

900

ερωτηματολόγια

και

επιστράφηκαν τα 481 (ποσοστό ανταπόκρισης 53%) καθηγητές/ τριες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
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4.2.2. Εργαλείο
Η κλίμακα μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαρροή
περιλάμβανε 49 προτάσεις (αιτίες διαρροής), όπως αυτές καταγράφηκαν από τη σχετική
βιβλιογραφίας. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους ή
διαφωνίας τους σε κάθε μία από τις προτάσεις, σε μία αποκριτική κλίμακα πέντε σημείων
(1= Πολύ λίγο, 5=πάρα πολύ). Το ερωτηματολόγιο περιείχε και δημογραφικά
χαρακτηριστικά δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, όπως: φύλο, ηλικία, χρόνια
προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές, ειδικότητα και τόπος εργασίας. Ήταν ένα
εργαλείο με σκοπό τον έλεγχο της σαφήνειας των ερωτήσεων και της δομικής εγκυρότητας.
4.2.3 Στατιστική Ανάλυση
Για την επιλογή των τελικών στοιχείων του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήσαμε τη
στατιστική τεχνική της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων (exploratory factor analysis).
Με την βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων γίνεται καταγραφή των ενδοσυσχετίσεων μεταξύ
των μεταβλητών (προτάσεων) που απαρτίζουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και
επιχειρείται η εξαγωγή γενικών διαστάσεων που ομαδοποιούν αυτές τις μεταβλητές σε
βασικούς παράγοντες. Ειδικότερα με την διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory
factor analysis) που επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος στην παρούσα πιλοτική
έρευνα διερευνάται κατά πόσο υπάρχει μία ανώτερη ιεραρχικά δομή των παραγόντων της
σχολικής διαρροής η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας των
παραγόντων αυτών. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο εξετάζονται

οι σχέσεις μεταξύ των

μεταβλητών στο πιλοτικό στάδιο, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο
υποθετικό μοντέλο, το οποίο να έχει κατασκευαστεί με βάση τη θεωρία. Στο βαθμό που
διαπιστώνεται η ιεραρχικά ανώτερη δομή, και εφ’ όσον η δομή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί
από άποψη περιεχομένου, η έρευνα οδηγείται στη διατύπωση ενός τέτοιου μοντέλου, το
οποίο στη συνέχεια μπορεί να αναλυθεί στα πλαίσια της κυρίως έρευνας.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει ως εξής: Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν και οι 49
προτάσεις-μεταβλητές σε ανάλυση παραγόντων. Ειδικότερα εφαρμόστηκε η μέθοδος των
Κύριων Αξόνων (Principal Axis factoring) η οποία αναλύει την κοινή διακύμανση ανάμεσα
στις μεταβλητές, αφήνοντας απ’ έξω τις «μοναδικές» διακυμάνσεις, δηλαδή τις διακυμάνσεις
εκείνες που δεν φαίνεται να συσχετίζονται με άλλες. Για την περιστροφή των αξόνων
επιλέχτηκε η μέθοδος της Πλάγιας Περιστροφής (Direct Oblimin) των αξόνων των
παραγόντων γιατί αναμένεται να προκύψουν παράγοντες που σχετίζονται μεταξύ τους, έχουν
απλή δομή και είναι πιο εύκολα ερμηνεύσιμοι. Με την πλάγια περιστροφή των αξόνων
επιτρέπεται η ιεραρχική ανάλυση της δομής των παραγόντων με την οποία οι παράγοντες σε
κάθε επίπεδο είναι τελείως άσχετοι μ’ αυτούς που βρίσκονται κάτω ή πάνω. Ακόμη μπορούν
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να αναλυθούν περαιτέρω οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων αλλά και οι σχέσεις μεταξύ
των μεταβλητών. (Goldberg, 2006).
Για τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων έγινε χρήση του κριτηρίου Kaiser
που απαιτεί τη διατήρηση των παραγόντων με ιδιοτιμή >1. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε
και το διάγραμμα ιδιοτιμών (Scree Test).. Κάθε μεταβλητή θεωρήθηκε σημαντική για να
αποτελέσει μέρος ενός παράγοντα αν η φόρτιση της ήταν μεγαλύτερη του 0,40 σε σχέση με
τον το κεντρικό παράγοντα –δηλαδή τον παράγοντα που έχει την υψηλότερη ερμηνευτική
δυνατότητα- και πάνω από 0,25 για άλλους παράγοντες (Raubenheimer, 2004).
Αφαιρέθηκαν μία προς μία όλες οι μεταβλητές που η φόρτισή τους ήταν σημαντική σε
περισσότερους από έναν παράγοντα. Τέλος, για να ελεγχθεί

η καταλληλότητα των

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο δείκτες: α) ο δείκτης του Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ), για
να ελέγξουμε τη δειγματοληπτική επάρκεια των δεδομένων και β) το Τεστ Σφαιρικότητας
του Bartlett (Bartlett’s test of Sphericity), για να ελέγξουμε τις συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση παραγόντων.
5. Αποτελέσματα
Στην έρευνα πήραν μέρος 481 καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από
αυτούς οι 261 (54,6%) ήταν γυναίκες και οι 217 (45,1%) ήταν άνδρες. O μέσος όρος ηλικίας
του δείγματος των εκπαιδευτικών, ήταν Μ.Ο=41,66 (τ.α.=8,12), ενώ ο μέσος όρος
προϋπηρεσίας του δείγματος ήταν Μ.Ο.=13,00 (τ.α.=8,88). Η συλλογή του δείγματος
έγινε μόνο στους νομούς, που παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό διαρροής σύμφωνα με την
καταγραφή του μαθητικού πληθυσμού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το μεγαλύτερο
ποσοστό του δείγματος ήταν φιλόλογοι (35,9%). Το 15,1% φυσικοί, το 14,6% καθηγητές
ξένων γλωσσών και το 12,7% μαθηματικοί. Οι τέσσερις αυτές ειδικότητες εκπαιδευτικών
αποτελούν τόσο στο δείγμα της έρευνας όσο και στο σύνολο της χώρας σχεδόν το 64% με
70% των εκπαιδευτικών.
`

Η ποιότητα των δεδομένων πριν από την παραγοντική ανάλυση ελέγχθηκε μέσω του

Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) δείκτη δειγματοληπτικής επάρκειας, ο οποίος στη συγκεκριμένη
έρευνα είναι 0,86 (p<0,50). Στη συνέχεια εξετάστηκε και η τιμή του δείκτη Bartlett’s Τest of
Sphericity που εμφάνισε στατιστικά σημαντικές τιμές (χ 2 (703) = 5558,091, p <0,001).
Από την ανάλυση παραγόντων προέκυψαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το
41% της συνολικής διακύμανσης. Τους τέσσερις παράγοντες απαρτίζουν 38 από τις 49
αρχικές μεταβλητές (προτάσεις). Οι υπόλοιπες μεταβλητές αφαιρέθηκαν γιατί παρουσίαζαν
δευτερογενείς φορτίσεις σε περισσότερους από έναν παράγοντα.
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Ο πρώτος και σημαντικότερος γενικός rπαράγοντας ονομάστηκε “Σχολικό περιβάλλον”
και είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Έχει ιδιοτιμή 7,94% εξηγεί το 20,90% της συνολικής
διακύμανσης. Περιλαμβάνει 11 προτάσεις που αναφέρονται στη σχέση σχολικού
περιβάλλοντος και μαθητικής διαρροής. Οι υψηλότερες φορτίσεις παρατηρήθηκαν στις
ερωτήσεις: «Ακατάλληλες διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών», «Έλλειψη γνώσεων
εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση περιπτώσεων σχολικής διαρροής», και «Αδιαφορία
του/της/των εκπαιδευτικού/ών για τα προβλήματα του/της μαθητή/τριας». Ο δείκτης
αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής για τον συγκεκριμένο παράγοντα είναι α=.86.
Ο

δεύτερος

σε

σημαντικότητα

παράγοντας

είναι

τα

«Οικογενειακά

χαρακτηριστικά» με ιδιοτιμή 2,85 εξηγεί το 7,50% της συνολικής διακύμανσης.
Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις που αναφέρονται στη σχέση οικογενειακού περιβάλλοντος και
μαθητικής διαρροής. Υψηλότερες φορτίσεις παρατηρήθηκαν στις ερωτήσεις: «Χρήση ουσιών
από μαθητή/τρια», «Κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις», «Κακοποίηση μαθητή/τριας από
γονέα», «Εγκυμοσύνη, μητρότητα η πατρότητα μαθητή/τριας». Ο δείκτης αξιοπιστίας
εσωτερικής συνοχής για το συγκεκριμένο παράγοντα είναι α= .82.
Ο τρίτος παράγοντας «Ατομικά Χαρακτηριστικά» με ιδιοτιμή 2,45 εξηγεί το 6,46%
της συνολικής διακύμνασης περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις που αναφέρονται στη σχέση ατομικών
χαρακτηριστικών των μαθητών και της μαθητικής διαρροής. Υψηλότερες φορτίσεις
παρατηρήθηκαν στις ερωτήσεις: «Χαμηλές επιδόσεις / κακοί βαθμοί», «Επανάληψη
τάξης/εων από μαθητή/τρια», «Μεγάλος αριθμός απουσιών». Ο δείκτης αξιοπιστίας
εσωτερικής συνοχής για το συγκεκριμένο παράγοντα είναι α=.77
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Ο τέταρτος παράγοντας «Κοινωνικά Χαρακτηριστικά» με ιδιοτιμή 2,19 εξηγεί το
5,78% της συνολικής διακύμανσης. Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις που αναφέρονται στη σχέση
κοινωνικών

χαρακτηριστικών

παρατηρήθηκαν στις ερωτήσεις:

και

μαθητικής

διαρροής

Υψηλότερες

φορτίσεις

«Ανεργία γονέων», «Απώλεια γονέα/ων», «Μεγάλη

απόσταση σχολικής μονάδας από το σπίτι».Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής για το
συγκεκριμένο παράγοντα είναι α=.73. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι
παραγοντικές φορτίσεις των στοιχείων όπως πρόεκυψαν από τη διερευνητική ανάλυση
παραγόντων.

Πίνακας παραγοντικών φορτίσεων με τη λύση τεσσάρων παραγόντων
I

II

III

IV

,680

-,005

,184

-,079

,651

-,074

,021

-,114

,635

-,105

,002

,154

,593

-,121

-,072

,020

,589

,122

,116

,091

Ανεπάρκεια επαγγελματικού προσανατολισμού στο
σχολείο
Έλλειψη προσαρμογής της διδακτικής πράξης στις
μαθησιακές ανάγκες μαθητή/τριας
Μη έγκαιρη διάγνωση από τους/της εκπαιδευτικούς
των προβλημάτων του μαθητή/τριας
Έλλειψη κρατικής πολιτικής για περιορισμό του
φαινομένου της σχολικής διαρροής
Χαμηλές προσδοκίες εκπαιδευτικών για σχολική
πρόοδο
Έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών για
μαθητές/τριες μέσα στο σχολείο
Χρήση ουσιών από μαθητή/τριας (ναρκωτικά,
αλκοόλ, κλπ.)
Κακές ενδο-οικογενειακές σχέσεις

,566

,129

,029

-,025

,539

-,062

,247

,017

,529

-,081

-,102

-,033

,452

-,008

-,117

,004

,440

-,030

,163

,183

,415

-,099

,034

,109

,122

-,655

-,174

-,006

,041

-,598

,145

-,071

Κακοποίηση μαθητή/τριας από γονέα/είς

,091

-,586

-,153

,171

Εγκυμοσύνη, μητρότητα ή πατρότητα μαθητή/τριας

,156

-,529

-,192

,104

Παραμέληση – εγκατάλειψη μαθητή/τριας εκ μέρους
των γονέων
Ψυχολογικά προβλήματα μαθητή/τριας

,039

-,521

,197

-,058

,021

-,516

,154

,091

Παραβατική ή εγκληματική συμπεριφορά γονέων

-,046

-,511

-,085

,309

Κακές παρέες μαθητή/τριας

-,029

-,476

,250

-,123

Κακές σχέσεις μαθητή/τριας και γονέων

,068

-,447

,222

-,088

Ακατάλληλες διδακτικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών
Έλλειψη γνώσεων εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση
περιπτώσεων σχολικής διαρροής
Αδιαφορία του/της/των εκπαιδευτικού/ών για τα
προβλήματα του/της μαθητή/τριας
Έλλειψη κατανόησης/στήριξης εκ μέρους του/της
Διευθυντή/τριας

Δομή και περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος
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I

II

III

IV

Παραβατική/αποκλίνουσα συμπεριφορά
μαθητή/τριας
Χαμηλές επιδόσεις / κακοί βαθμοί

,047

-,415

,139

,143

,090

,078

,766

-,014

Επανάληψη τάξης/εων από μαθητή/τρια

-,009

,083

,553

,230

Μεγάλος αριθμός απουσιών
Έλλειψη ενδιαφέροντος μαθητή/τριας για τα
μαθήματα
Κακή προετοιμασία από το δημοτικό σχολείο

-,010

-,174

,499

-,057

,028

-,107

,467

,052

,194

,013

,443

.118

Κακή διαγωγή στο σχολείο

,068

-,238

,433

-,037

Ατομικές μαθησιακές δυσκολίες

,147

-,131

,406

,048

Ανεργία γονέων

-,053

-,086

,072

,538

Απώλεια γονέα/γονέων
Μεγάλη απόσταση σχολικής μονάδας από το
σπίτι
Σωματική αναπηρία μαθητή/τριας

-,054

-,283

-,116

,523

,170

-,011

-,023

,489

,024

-,256

-,129

,476

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων

-,079

,137

,377

,429

Θρησκευτικά πιστεύω του/της μαθητή/τριας
Ο/Η μαθητής/τρια είναι μέλος μειονοτικής
εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας
Ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών/τριων

,058

,032

-,020

,389

,134

-,016

,081

,358

,273

,056

,078

,337

Χαμηλό οικονομικό επίπεδο της οικογένειας
Παράλληλη εργασιακή απασχόληση
μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο
σχολείο
Ιδιοτιμές

-,001

,078

,104

,322

,029

-,254

,007

,283

7,94

2,85

2,46

2,20

% διακύμανσης

20,90

7,50

6,47

5,78

Cronbach’s Alpha

.86

0,82

0,77

0,73

Σημείωση. Ν=480. I= Σχολικό Περιβάλλον. II= Οικογενειακά Χαρακτηριστικά. III= Ατομικά
χαρακτηριστικά. IV= Κοινωνικά Χαρακτηριστικά. Μέθοδος εξαγωγής: Principal Axis Factoring.
Μέθοδος περιστροφής: Oblimin with Kaiser Normalization

5. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα που προήλθαν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου
σχετικά με την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου δείχνουν ότι είναι ακριβής η μέτρηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής. Από τη
βιβλιογραφία προέκυψαν 49 αρχικές προτάσεις που οδηγούν τους μαθητές στην εγκατάλειψη
του σχολείου. Οι 38 προτάσεις, σύμφωνα με τις απόψεις των καθηγητών οδήγησαν στην
ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου (Μοντέλου), που αξιολογούν τις διαστάσεις της
μαθητικής διαρροής, με βάση στοιχεία εσωτερικής συνοχής και δομικής εγκυρότητας. Η
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εφαρμογή της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και ανάλυση αξιοπιστίας

έδωσε

τέσσερις έγκυρους παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών,
επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία (Rumberger, 2011).
O παράγοντας «Σχολικό περιβάλλον» εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης
ως προς το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής (20,90%) και συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό
στην ερμηνεία του φαινομένου. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας
εξηγείται μόνο από ερωτήσεις που αφορούν τη δομή και την οργάνωση του σχολείου. Οι
ερωτήσεις «Κακές διαπροσωπικές σχέσεις μαθητή /τριας με τους/της εκπαιδευτικούς
καθηγητές/τριες», «Αρνητικό σχολικό κλίμα», ενώ αναφέρονται στη βιβλιογραφία
αναφέρονται ως παράγοντες σχολείου, αφαιρέθηκαν γιατί είχαν υψηλά φορτία και σε άλλους
παράγοντες. Το γεγονός αυτό πιθανόν να δείχνει ότι το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο
επηρεάζει την απόφαση των μαθητών αν θα παραμείνουν ή θα εγκαταλείψουν το σχολείο.
Ο παράγοντας «Οικογενειακά χαρακτηριστικά», περιλαμβάνει 10 μεταβλητές με
δείκτη αξιοπιστίας (α=.82) και διακύμανση (7,50). Οι μεταβλητές

με την υψηλότερη

φόρτιση που συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ερμηνεία του παράγοντα είναι η χρήση
ουσιών από μαθητή/τριας (-,655),οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις (-,598) και η
κακοποίηση μαθητή/τριας από γονέα/είς (-,586). Αυτά τα χαρακτηριστικά κυριαρχούν στις
απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιρροή της οικογένειας στο φαινόμενο της διαρροής.
Ο παράγοντας «Ατομικά χαρακτηριστικά», με δείκτη αξιοπιστίας (α=.77) και
διακύμανση (6,47) ερμηνεύεται από 7 μεταβλητές. Οι μεταβλητές «Χαμηλές επιδόσεις /
κακοί βαθμοί» , «Επανάληψη τάξης/εων από μαθητή/τρια» ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τα
χαρακτηριστικά που έχει ο μαθητής που απομακρύνεται από το σχολείο. Το γεγονός αυτό
μπορεί να αποδοθεί στη μη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά
και στο ίδιο το σχολείο που δεν αναλαμβάνει ανασταλτικό ρόλο στην εμφάνισή του.
Ο παράγοντας «Κοινωνικά χαρακτηριστικά» με δείκτη αξιοπιστίας (α=.73) και
διακύμανση (5,78) ερμηνεύεται από10 μεταβλητές. Η «Ανεργία γονέων» και η «Απώλεια
γονέα/γονέων» ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη κοινωνικής στήριξης των
οικογενειών. Η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων στην οικογένεια έχει αντίκτυπο και στον
ίδιο το μαθητή γιατί συμβάλλει στη διακοπή της φοίτησής του από το σχολείο. Στο
παράγοντα συμπεριλήφθηκε η μεταβλητή «Παράλληλη εργασιακή απασχόληση μαθητή/τριας
κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο» με πολύ χαμηλή τιμή φόρτισης (0,283), κάτω
από το κριτήριο φόρτισης που θέσαμε για να συμπεριληφθεί μία μεταβλητή στον παράγοντα
δηλαδή φόρτιση μεγαλύτερη του 0,30. Ο λόγος που εντάξαμε τη συγκεκριμένη μεταβλητή
στον παράγοντα είναι γιατί το περιεχόμενο της ερμηνεύεται από το συγκεκριμένο παράγοντα.
Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ένα μοντέλο με τέσσερις έγκυρους
παράγοντες: α. «Σχολικό Περιβάλλον», β. «Οικογενειακά Χαρακτηριστικά,», γ. «Ατομικά
Χαρακτηριστικά» και δ. «Κοινωνικά Χαρακτηριστικά», που εξηγούν την εγκατάλειψη του
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σχολείου από τους μαθητές. και

οι οποίοι επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφία

(Rumberger, 1995; Finn, 1989; Lee, 2000; Lee & Burkam, 1992; Pong & Ju, 2000).
Στα χαρακτηριστικά του σχολείου διαπιστώθηκε πως η κοινωνική οργάνωση και η
ακαδημαϊκή οργάνωση του σχολείου , σύμφωνα με τις απόψεις των καθηγητών, επηρεάζουν
στο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής. Η έλλειψη κατανόησης/στήριξης εκ μέρους του/της
Διευθυντή/τριας, η αδιαφορία του/της των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα του/της
μαθητή/τριας και οι χαμηλές προσδοκίες εκπαιδευτικών για σχολική πρόοδο οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής στήριξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον
με αποτέλεσμα οι μαθητές/ριες να εγκαταλείπουν το σχολείο.
Τα χαρακτηριστικά της «Οικογένειας», που επηρεάζουν άμεσα την σχολική επίδοση
του/της μαθητή/ριας και κατ’ επέκταση την παραμονή του/της στο σχολείο, σύμφωνα με τις
απόψεις των εκπαιδευτικών, αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και τον
τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στο/στη μαθητή/τρια. Ειδικότερα, από τους
οικογενειακούς παραγοντες οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, οι κακές σχέσεις του
μαθητή/τριας με τους γονείς, η κακοποίηση του μαθητή/τριας από το γονέα/εις και η
παραμέληση/εγκατάλειψη μαθητή/τρια από την πλευρά των γονέων σχετίζονται με γονικές
πρακτικές και οδηγούν, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, στην πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές/τριες.
Ο παράγοντας «Ατομικά Χαρακτηριστικά» τεκμηριώνεται, σύμφωνα με τις απόψεις
των εκπαιδευτικών, με ακαδημαϊκούς παράγοντες, (χαμηλές επιδόσεις, μεγάλος αριθμός
απουσιών, κακή διαγωγή στο σχολείο, επανάληψη τάξης, έλλειψη ενδιαφέροντος του
μαθητή/τριας για τα μαθήματα), που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά και την επίδοση των
μαθητών μέσα στο σχολείο και αντικατροπτίζει την επιρροή του σχολείου στην απόφαση του
μαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο.
Στα «Κοινωνικά χαρακτηριστικά» διαπιστώθηκε πως η κοινωνική και οικονομική
κατάσταση της οικογένειας, σύμφωνα με τις απόψεις των καθηγητών, επηρεάζουν στο
φαινόμενο της μαθητικής διαρροής. Η «Ανεργία γονέων» και η «Απώλεια γονέα/γονέων»
ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη κοινωνικής στήριξης των οικογενειών.
Η μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, που γίνεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, αναδεικνύει τη δομή και τα χαρακτηριστικά και φαίνεται να συμφωνούν με τις
περισσότερες έρευνες και μελέτες που έγιναν για φαινόμενο της μαθητικής διαρροής.
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Summary
The aim of this study is to examine, prioritize and evaluate the factors that influence
the learning process, especially in regard to the phenomenon of high school students’ dropout,
as reflected in the views of teachers of secondary education.
The theoretical part contains an analysis of the influence of socioeconomic factors in the
educational process in general and the phenomenon of dropout in particular. After an analysis
of the critical concepts of the work, this part is devoted to the literature review which shows
the influence of socioeconomic factors in the educational process, the extent of the dropout
and the relationship of this phenomenon with particular socio-economic factors.
The empirical study is developed in the three stage as follows: The first stage applies
an Exploratory Factor Analysis (EFA), with the help of a research tool (questionnaire) that
was constructed in order to cover all the socio-economic factors, which were found scattered
in the literature research seeming to have some role in the dropout issue. In the second stage
of the empirical research, the model is tested with Confirmatory Factor Analysis (CFA). The
analysis confirms the correctness / validity of the model, leading to conclusions about the
responsibility of the family and society, but mainly on the role of the school itself to the issue
of dropout. The third stage contains an inductive investigation of the effect on the teachers;
attitudes of a series of socio- demographic characteristics, such as gender, profession, years
of experience, the workplace and the residential area of the teachers on their attitudes.
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1. Εισαγωγή
Η σύγκρουση είναι όρος με πολλές έννοιες. Στη σχολική μονάδα σημαίνει διαφορές,
διενέξεις, αντιπαραθέσεις και διαμάχες που συμβαίνουν μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών
της σχολικής κοινότητας και ορίζεται ως το αποτέλεσμα της διαφωνίας ή της αντίθεσης
μεταξύ τους (Gordon, 1999: 209). Η σύγκρουση μέσα στο σχολικό περιβάλλον είναι συχνά
αναπόφευκτη. Υπάρχουν φορές που είναι επιθυμητή, ειδικά όταν υπάρχει μια λιμνάζουσα
κατάσταση ή όταν απαιτείται ρήξη με δομές και άτομα για την επίτευξη νέων στόχων ή την
αλλαγή μιας νοοτροπίας. Τις πιο πολλές φορές ωστόσο είναι ανεπιθύμητη και οδηγεί σε
κρίση που πρέπει να αντιμετωπιστεί (Χυτήρης, 2001: 217).
Αρκετές φορές γίνεται αναφορά σε συγκρούσεις μεταξύ δύο ή και περισσότερων
μαθητών/ριών ή και μεταξύ ομάδων μαθητών/ριών (Χυτήρης, 2001: 216). Μάλιστα τα
τελευταία χρόνια στο χώρο του σχολείου έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των
συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/ριών. Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο
γεγονός ότι οι σημερινοί μαθητές/ριες περιγράφονται πιο αγχώδεις, θυμωμένοι/ες,
παρορμητικοί/ές, και με χαμηλότερη ικανότητα αυτοελέγχου σε σχέση με εκείνους/ ες της
περασμένης δεκαετίας (Κnοff & Batsche, 1995).
Η συχνή συμμετοχή ενός/μιας μαθητή/ριας

σε σοβαρές συγκρούσεις μπορεί να

συνοδεύεται με παράλληλα συμπτώματα αρνητικής μαθητικής συμπεριφοράς, π.χ.
καθυστερήσεις στη σχολική τάξη, απουσίες, ακόμα και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
Σε ακραίες περιπτώσεις συνδέεται με παραβατική συμπεριφορά όπως κλοπή, καταστροφή της
περιουσίας του σχολείου κ.ά. (Χυτήρης, 2001: 217).
Παρά τη διαπίστωση συχνών συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/ριών, οι σχετικά με
αυτές εμπειρικές έρευνες δεν είναι συνηθισμένες. Οι περισσότερες έρευνες που ασχολούνται
με συγκρούσεις στο σχολείο είναι ενταγμένες στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης
σχολικών μονάδων και εξετάζουν το ρόλο των διευθυντών/ριών ως διαμεσολαβητών/ριών
στη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων στο σχολείο. Με κατάλληλες
αναγωγές και αναλογίες ωστόσο, το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που έχει
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διαμορφωθεί για τις συγκρούσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικών μπορεί να εξεταστεί και σε
επίπεδο μαθητών/ριών με διαμεσολαβητή/ρια τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Αυτό αποτελεί
το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
2. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του/ της εκπαιδευτικού στις συγκρούσεις μαθητών/ριων
Όπως συμβαίνει στις αντιπαραθέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών στις οποίες η
διαμεσολάβηση του/της διευθυντή/ριας είναι συχνά επιβεβλημένη, έτσι και σε μια
αντιπαράθεση μεταξύ μαθητών/ριών η διαμεσολαβητική παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού
της τάξης είναι συχνά σκόπιμη ή ακόμα και αναπόφευκτη. Αυτό καθιστά τη διαχείριση των
συγκρούσεων μέρος του πολύπλοκου ρόλου του/της εκπαιδευτικού.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ικανότητα ενός/μιας εκπαιδευτικού να αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά τις διαφορές μεταξύ των μαθητών/ριών εξαρτάται από τρεις παράγοντες
(Schmidt & Tannenbaum, 1960: 8; Tannenbaum & Schmidt, 1958: 95; Tannenbaum &
Massarik, 1957): (α) τη διαγνωστική του/της οξυδέρκεια, δηλαδή την ικανότητα διάγνωσης
και κατανόησης των διαφορών (β) την επίγνωση των εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης
των συγκρούσεων και (γ) την ικανότητα του/της να δρα σωστά.
Ουσιαστικά ο/η εκπαιδευτικός που διαπιστώνει ότι πρέπει να διαχειριστεί μια
αντιπαράθεση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι (Schmidt & Tannenbaum, 1960: 9) οι διαφορές
μεταξύ των μαθητών/ριών δεν πρέπει να θεωρούνται από τη φύση τους «καλές» ή «κακές».
Μερικές φορές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικά οφέλη για τους ίδιους και τον σχολικό
οργανισμό, ενώ άλλες φορές λειτουργούν αποδιοργανωτικά, μειώνοντας τη συνολική
αποδοτικότητα τόσο των μαθητών/ τριών όσο και της σχολικής μονάδας. Επίσης οφείλει να
γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός σωστός τρόπος αντιμετώπισης των διαφορών.
Ανάλογα με τις συνθήκες, άλλοτε είναι πιο ωφέλιμο οι διαφορές να αποφεύγονται, άλλοτε να
καταστέλλονται, άλλοτε να οξύνονται μέχρι να μεταβληθούν σε εκρήξεις με σαφή όρια, και
πάντα να αξιοποιούνται με στόχο τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και της γνώσης των
διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων. Οι Schmidt & Tannenbaum (1958) θεωρούν ότι ο/η
αποτελεσματικός/ ή εκπαιδευτικός είναι εκείνος που μπορεί να επιλέγει κάθε φορά που
παρουσιάζεται μια σύγκρουση την καταλληλότερη για την τη συγκεκριμένη περίπτωση και
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2.1 Διάγνωση διαφωνιών
Η διάγνωση της σύγκρουσης συνδέεται με τρεις παράγοντες, τη φύση, τα αίτια και το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σύγκρουση (Jones, 1995: 502-505; Mack & Snyder, 1975: 212248; Coser, 1956).
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Σχετικά με τη φύση της διαφοράς, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή
ποικίλλει ανάλογα με την πηγή της διαφωνίας. Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να
διαγνώσει αν η διαφωνία αφορά σε (Schmidt & Tannenbaum, 1960: 10):


Γεγονότα, όταν δηλαδή προκύπτει επειδή οι εμπλεκόμενοι/ες μαθητές/ριες
εκλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο τα συμβάντα ή έχουν διαφορετική πληροφόρηση
γι’ αυτά.



Στόχους, και συγκεκριμένα όταν η διαφωνία αφορά κάποιους επιθυμητούς στόχους
που είναι διαφορετικοί για κάποια άτομα ή για κάποιες ομάδες.



Μεθόδους, όταν οι μαθητές/ριες έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τις διαδικασίες
και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί ένας κοινός
επιθυμητός στόχος.



Αξίες όταν η διαφωνία αφορά ζητήματα ιδεολογίας ή δεοντολογίας ή ηθικούς
παράγοντες ή παραδοχές σχετικά με τη δικαιοσύνη, την αμεροληψία κλπ.
Σχετικά με τη διάγνωση των αιτίων μιας σύγκρουσης, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να

γνωρίζει ότι αυτά σχετίζονται με το κατά πόσον οι μαθητές/ριες είχαν πρόσβαση στις ίδιες
πληροφορίες, γιατί αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο πληροφορίες που είναι κοινές σε
όλους και κατά πόσον τα διαφωνούντα μέρη έχουν διαφορετικό ρόλο στο πλαίσιο της
σχολικής τάξης ή του σχολικού οργανισμού. (Coser, 1956; Mack & Snyder, 1975: 212-248;
Mullins, 1996: 725-726):


Η έλλειψη πληροφόρησης ή η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με κάποιο πολύπλοκο
πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνία αφού ουσιαστικά τα εμπλεκόμενα άτομα
έχουν «κενά» σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα (Mullins, 1996: 725-726)



Η διαφορετική αντίληψη για το ίδιο ερέθισμα μπορεί να οφείλεται στο ότι από κάθε
άτομο γίνεται μια επιλεκτική θεώρηση των πληροφοριών και διαφορετική ερμηνεία
τους ανάλογα και με το σύνολο των προσωπικών βιωμάτων που κάνουν το άτομο να
βλέπει τις πληροφορίες μέσα από ένα ιδιαίτερο προσωπικό φίλτρο. Αφού η εικόνα
που βλέπει το άτομο αφορά αποκλειστικά τον εαυτό του/ της. δεν προκαλεί έκπληξη
το γεγονός ότι από τα ίδια βασικά «γεγονότα» μπορεί να δημιουργηθούν
διαφορετικές αντιληπτικές εικόνες στο μυαλό του/ της κάθε μαθητή/ τριας.



Οι ρόλοι τέλος επηρεάζουν γιατί δημιουργούν ιεραρχίες και σχέσεις εξουσίας στο
μικρόκοσμο των μαθητών/ριών. Αυτό γίνεται γιατί για ποικίλους λόγους κάθε
μαθητής/ τρια καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία ή στο σχολείο η
οποία του/της επιβάλλει και συγκεκριμένες συμπεριφορές.

534

Σχετικά με τη διάγνωση του σταδίου της σύγκρουσης, ο/η εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι
οι σημαντικές συγκρούσεις ανάμεσα στους/ στις μαθητές/ τριες δεν ξεσπούν ξαφνικά.
Περνούν από διάφορα στάδια, και ο τρόπος με τον οποίο ο/ η εκπαιδευτικός μπορεί να
διοχετεύσει αποτελεσματικά την ενεργητικότητα των διαφωνούντων εξαρτάται ως ένα βαθμό
από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διένεξη κατά τη στιγμή της ανάμιξής του/ της (Schmidt
& Tannenbaum, 1960: 12-13). Ειδικότερα ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαγνώσει αν η
σύγκρουση βρίσκεται σε ένα από τα ακόλουθα (Mullins, 1996: 725-726):


Στάδιο 1ο –Πρόβλεψη διαφοράς. Ο/η εκπαιδευτικός μαθαίνει ότι γίνεται μια ενέργεια
η οποία φέρνει αντιθέσεις, οπότε μπορεί να προβλέψει ότι θα υπάρξουν διχογνωμίες
μεταξύ μαθητών/ριών.



Στάδιο 2ο –Αντιληπτή αλλά μη εκφρασμένη διαφορά. Στη φάση αυτή αρχίζουν να
διαρρέουν πληροφορίες από συζητήσεις σε μικρές ομάδες μαθητών/ριών που
εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Στο στάδιο αυτό επικρατεί κλίμα επικείμενης
διαφωνίας και αναταραχής.



Στάδιο 3ο –Συζήτηση. Στη φάση αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες, υποβάλλονται
ερωτήσεις με στόχο να εξασφαλιστούν περισσότερες πληροφορίες, δίνονται
απαντήσεις και αρχίζουν να έρχονται στο φως οι διαφορετικές απόψεις του/ της κάθε
μαθητή/ριας. Οι διαφορές αρχίζουν να εκδηλώνονται και αυτό φαίνεται και από τη
φρασεολογία που χρησιμοποιείται.



Στάδιο 4ο –Ανοιχτή διαφωνία. Στη φάση αυτή οι διαφορές που μέχρι αυτό το σημείο
εκφράζονταν μόνο έμμεσα και διστακτικά, οξύνονται και παίρνουν τη μορφή
σαφέστερων απόψεων.



Στάδιο 5ο –Ανοιχτή σύγκρουση. Στη φάση αυτή κάθε πλευρά έχει πια αμετακίνητη
θέση πάνω στο ζήτημα, η διαφωνία είναι πλέον ολοφάνερη. Η έκβασή της δεν μπορεί
να είναι άλλη από τη νίκη, την ήττα, ή το συμβιβασμό. Ο/η κάθε διαφωνών/ούσα δεν
προσπαθεί απλώς να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του επιχειρήματός του/ της/
της και τη δύναμή του/της στο πλαίσιο της κατάστασης, αλλά και να υπομονεύει την
επιρροή όσων αντιτίθενται.
Αφού ο/ η εκπαιδευτικός διαγνώσει μια δεδομένη (ή ενδεχόμενη) διαφωνία ανάμεσα

στους/ στις μαθητές/ τριες του/ της, έχει να λύσει το πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο θα
ενεργήσει. Εδώ προκύπτουν ερωτήματα που σχετίζονται με τις στρατηγικές διαχείρισης που
έχει στη διάθεσή του/της και με το τι πρέπει να έχει στο νου του/της για να επιλέξει την
καλύτερη (Schmidt & Tannenbaum, 1960: 16; Tannenbaum & Schmidt, 1958: 95).
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2.2. Στρατηγικές διαχείρισης
Οι γενικές στρατηγικές διαχείρισης των αντιπαραθέσεων είναι (Καμπουρίδης, 2002:
191-192) η αποφυγή ή αγνόηση (avoidance), η εξομάλυνση (accommodation), η ανοικτή
σύγκρουση (competition), η άσκηση εξουσίας, ο συμβιβασμός (compromise) και η επίλυση
δια της συνεργασίας (collaboration).
Αποφυγή ή αγνόηση (avoidance): Ο/η εκπαιδευτικός που επιλέγει να χρησιμοποιήσει
αυτή τη στρατηγική χειρισμού της σύγκρουσης αποσύρεται, παραμένει ουδέτερος/η και
αγνοεί την προστριβή (Ζαβλανός, 2002: 373;

Χυτήρης, 2001: 229; Μiller, 2006: 257;

Owens, 1998: 245). Για να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος η σύγκρουση δεν πρέπει να είναι
ζωτικής σημασίας και ο/ η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πρόθυμος/ η να αγνοήσει τις αιτίες
της. Επειδή οι παραπάνω συνθήκες ισχύουν σπάνια ταυτόχρονα, συνήθως υπάρχει μια
κλιμάκωση των τρόπων αποφυγής που κυμαίνεται

από ηθελημένη άγνοια έως και

περιορισμό της επικοινωνίας των αντιθέτων πλευρών ή και πλήρη διαχωρισμό των
εμπλεκόμενων (Montana & Sharnow, 1993 :405). Στην περίπτωση της ηθελημένης άγνοιας ο
εκπαιδευτικός αγνοεί ηθελημένα τη σύγκρουση και δεν ασχολείται με τις αιτίες που την
προκάλεσαν ενώ στο διαχωρισμό ο/η εκπαιδευτικός περιορίζει την επαφή ανάμεσα στις
αντίθετες πλευρές επιτρέποντας την τυπική επικοινωνία μόνο για τις λειτουργικές ανάγκες
του σχολείου .
Ο/η εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί σε μόνιμη βάση αυτή τη μέθοδο αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο να περιορίσει τη συνολική δημιουργικότητα των μαθητών/ ριών (Schmidt &
Tannenbaum, 1960: 18). Η αποφυγή έχει αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση της
σχολικής τάξης ή της σχολικής μονάδας, όταν υπάρχουν ανεπίλυτες συγκρούσεις (Χυτήρης,
2001: 229). Γενικά, η τακτική της αποφυγής δεν συνίσταται διότι, προκαλεί άγχος σε όλους/
ες τους/ τις εμπλεκόμενους/ ες, και προβλήματα επικοινωνίας (Καμπουρίδης, 2002: 194). Η
τεχνική της αποφυγής ή της αγνόησης έχει θετικά αποτελέσματα μόνο αν η σ σύγκρουση
είναι ρηχή και το θέμα που έχει προκύψει είναι μικρής εμβέλειας και σημασίας ή η πιθανή
ζημιά της σύγκρουσης εξισορροπεί τα πλεονεκτήματα της επίλυσης (Χυτήρης, 2001: 229;
Καμπουρίδης, 2002: 195).
Εξομάλυνση (accomodation): Στη μέθοδο αυτή ο/η εκπαιδευτικός συνεργάζεται και
με τις δύο πλευρές, αλλά δεν προσπαθεί τόσο για το αποτέλεσμα, απλώς ενθαρρύνει τα άτομα
να αποφεύγουν την έκφραση των συναισθημάτων τους (Ζαβλανός, 2002: 373, Kolb et al,
1994, Χυτήρης, 2001: 231, Owens, 1998: 245, Καμπουρίδης, 2002: 195, Μiller, 2006: 257).
Η φιλοσοφία είναι ότι αν ο/ η εκπαιδευτικός συνεργάζεται και συμφωνεί και με τις δύο
πλευρές, τότε μπορεί να αμβλύνει τις διαφορές και να διατηρήσει επιφανειακή αρμονία
(Ζαβλανός, 2002: 373, Allen & White, 2000, Kolb et al, 1994).
Η υπερβολική χρήση της προσέγγισης αυτής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια
σεβασμού σ’ αυτόν που την επιδιώκει (Καμπουρίδης, 2002: 195). Ένα τέτοιο στυλ
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διευθέτησης δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό. Τα μέρη βρίσκονται σε μία εν δυνάμει
«εκρηκτική» συναισθηματική κατάσταση και η εξομάλυνση δεν βοηθά στην εκτόνωσή της
(Χυτήρης, 2001: 231). Όταν οι διαφορές είναι έντονες η καταπίεση των συναισθημάτων
προξενεί στενοχώρια και εχθρότητα. Τα συναισθήματα δεν εξαφανίζονται, υποβόσκουν κάτω
από την επιφάνεια και ξεπροβάλουν σε ανύποπτες στιγμές, δημιουργώντας προβλήματα
στον/στην εκπαιδευτικό (Schmidt & Tannenbaum, 1960: 18-19-20).
Η τακτική της εξομάλυνσης είναι αποτελεσματική, σε βραχυχρόνια βάση, όταν οι
δύο πλευρές έχουν αντιληφθεί ότι έχουν λάθος, όταν η μία πλευρά διστάζει να ενεργοποιήσει
τις ιδέες της και όταν η διατήρηση της αρμονίας και της αποφυγής οποιασδήποτε διαταραχής
είναι πολύ σημαντική (Καμπουρίδης, 2002: 195, Χυτήρης, 2001: 231).
Ανοικτή σύγκρουση ή ανταγωνισμός (competition): Στην περίπτωση αυτή ο/η
εκπαιδευτικός αφήνει τα συγκρουόμενα μέλη να αντιπαρατεθούν ανοικτά με στόχο να
υπερισχύσει ο νικητής.
Η ανοικτή σύγκρουση παρουσιάζεται όταν η κάθε πλευρά παραμένει πιστή στα
«πιστεύω» της, ή όταν προσπαθεί να πετύχει μία προσωπική νίκη. Ενέχει την άσκηση
εξουσίας και δεν λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των δύο μερών (Καμπουρίδης, 2002:
195, Μiller, 2006: 257, Kolb et al., 1994). Η σύγκρουση απομυζά την ενέργεια των
εμπλεκομένων

και

μπορεί

να

καταστρέψει

ανεπανόρθωτα

τη

μελλοντική

τους

αποτελεσματικότητα. Μερικές φορές επάνω στην έξαψη της αντιπαράθεσης ανταλλάσσονται
λόγια που μπορεί να αφήσουν ανεπούλωτες πληγές ή να σκιάσουν για πάντα τις σχέσεις
ανάμεσα στους μαθητές.
Αφού οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η σύγκρουση είναι τόσοι μεγάλοι, καλό είναι ο/ η
εκπαιδευτικός να επιτρέψει την ανοικτή αντιπαράθεση μόνο στις περιπτώσεις που η
σύγκρουση «αποσαφηνίζει και διδάσκει». Πράγματι, η σύγκρουση αποσαφηνίζει τις
πραγματικές σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό ενός σχολείου και ταυτόχρονα διδάσκει αφού η
λήξη μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης συνοδεύεται κατά κανόνα από την απόφαση «να
μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», καθώς το κάθε άτομο αναλογίζεται τις εντάσεις, την αμηχανία,
την αναστάτωση, και την απώλεια χρόνου και ενέργειας που συνέβη (Schmidt &
Tannenbaum, 1960: 20-21).
Είναι πιθανό να είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και να οδηγήσει σε ένα καλό
αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που υπάρχει επείγουσα κλήση για γρήγορη και αποφασιστική
ενέργεια ή όταν αυτό επιβάλλει η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του σχολείου
(Καμπουρίδης, 2002: 195, Χυτήρης, 2001: 231).
Άσκηση εξουσίας: Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο/η

εκπαιδευτικός

χρησιμοποιεί τον εξαναγκασμό ή την επιβολή ποινής προκειμένου να υπάρξει σύνθλιψη των
διαφορών. Η επιτυχής χρήση αυτού του στυλ οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία είναι
ικανοποιητικά ιδιαίτερα όταν ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί να πείσει με επιχειρήματα τα
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αντιπαρατιθέμενα μέλη να δεχθούν την προτεινόμενη συγκεκριμένη λύση χρησιμοποιώντας
παράλληλα την ισχύ και την εξουσία που του/της παρέχει η θέση του/ της (Χυτήρης, 2001:
231; Owens, 1998: 245; Ζαβλανός, 2002: 373). Η υπέρμετρη υιοθέτηση εξαναγκασμού
μειώνει τα κίνητρα συνεργασίας και εποικοδομητικής συμπεριφοράς των μαθητών των
οποίων τα ενδιαφέροντα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη μεταξύ των
συγκρουόμενων μειώνεται ή και εξαφανίζεται ενώ κλονίζεται και η εμπιστοσύνη προς
τον/την εκπαιδευτικό (Χυτήρης, 2001: 231).
Συμβιβασμός (compromise): Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός διερευνά
πρακτικές γρήγορης λύσης που ικανοποιούν εν μέρει και τις δύο πλευρές και προσπαθεί να
πείσει τα συγκρουόμενα άτομα να έλθουν σε συμβιβασμό (Καμπουρίδης, 2002: 196;
Χυτήρης, 2001: 229). Στην τεχνική αυτή ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεων των δύο
μερών είναι μέτριος καθώς η επικέντρωση συνδέεται με την εξεύρεση κοινά αποδεκτής
λύσης και λιγότερο με την ποιότητα της λύσης ή την ανεύρεση δημιουργικής ή
βελτιστοποιημένης λύσης (Ζαβλανός, 2002: 373; Kolb et al., 1994; Owen, 1998: 245).
Στην περίπτωση του συμβιβασμού κάθε πλευρά παραχωρεί κάτι που θέλει για να διατηρήσει
κάτι που θέλει πιο πολύ. Συνήθως ο συμβιβασμός σημαίνει ότι καμία πλευρά δεν παίρνει εξ
ολοκλήρου αυτό που θέλει, ενώ δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου ακόμα και μετά τη
συμβιβαστική λύση οι προηγούμενα καλές σχέσεις δεν αποκαθίστανται (Καμπουρίδης, 2002:
196; Ζαβλανός, 2002: 373;, Χυτήρης, 2001: 229; Μiller, 2006: 257). Η κουλτούρα του
συμβιβασμού οδηγεί στην μακροπρόθεσμη έκπτωση

των αρχών και των αξιών

(Καμπουρίδης, 2002: 196).
Από την άκαιρη και πρόωρη χρήση του συμβιβασμού μπορεί να προκύψουν αρκετά
προβλήματα που συνδέονται με τον λανθασμένο προσδιορισμό της φύσης της πραγματικής
σύγκρουσης και την μη εφαρμογή πιο ορθολογικών τρόπων διευθέτησης των συγκρούσεων
(Χυτήρης, 2001: 229-230). Ωστόσο η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη όταν οι δύο αντίθετες
πλευρές διαθέτουν ισοδύναμη ισχύ και έχουν δεσμευτεί σε κοινούς στόχους και όταν τα
θέματα είναι μετρίας σπουδαιότητας, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για να επιλυθούν. Συχνά ο
συμβιβασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προσωρινή πρακτική λύση.
Επίλυση του προβλήματος δια συνεργασίας (collaboration): Σ’ αυτή τη τεχνική τα
εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται με στόχο να βρεθεί μία λύση η οποία στοχεύει στην
αμοιβαία ικανοποίηση (Ζαβλανός, 2002: 373; Καμπουρίδης, 2002: 196; Μiller, 2006: 257;
Kolb et al., 1994; Owens, 1998: 245). Η τεχνική αυτή προϋποθέτει την επιθυμία για
αναγνώριση των αιτιών που υποβόσκουν, την ανοικτή ενημέρωση όλων και την έρευνα για
εναλλακτικές λύσεις που αμοιβαία θεωρούνται ικανοποιητικές (Χυτήρης, 2001: 231). Η
τεχνική αυτή απαιτεί χρόνο και ενέργεια και είναι δυνατόν να είναι μια καλή δικαιολογία για
την αναβολή λήψης αποφάσεων (Καμπουρίδης, 2002: 196).
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«Καλύτερα δύο μυαλά παρά ένα» λέμε συχνά, επειδή τα δύο μυαλά συχνά
αντιπροσωπεύουν ένα πλουσιότερο σύνολο εμπειριών, και επειδή αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα στη βάση μιας ευρύτερης διορατικότητας. Αν οι διαφορές θεωρείται ότι
εμπλουτίζουν και όχι ότι αντικρούουν η μία την άλλη, τότε τα «δύο μυαλά» είναι πιθανό ότι
θα δώσουν καλύτερη λύση από ό,τι καθένα μόνο του. (Schmidt & Tannenbaum, 1960: 22).
Ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι το αμοιβαίο κέρδος και για τα δυο μέρη (Elgari &
Eaton, 2011; Ζαβλανός, 2002: 373; Χυτήρης, 2001: 231; Allen & White, 2000; Kolb et al.
1994; Owens, 1998: 245). Υπό αυτή την έννοια η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων
πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το θέμα είναι μεγίστης σπουδαιότητας, οι μαθητές/ριες έχουν
κοινούς στόχους και υπάρχει η πρόβλεψη ότι η ομοφωνία θα οδηγήσει στην καλύτερη για το
συγκεκριμένο θέμα λύση. Ωστόσο η αξιοποίηση των διαφορών απαιτεί χρόνο. Συχνά είναι
ευκολότερο να ληφθεί μια απόφαση από ένα μόνον άτομο (αντί για δύο ή περισσότερα).
Επίσης, όταν πρέπει να ληφθεί μια γρήγορη απόφαση, μπορεί να είναι πιο εύκολο και
πρακτικό να αγνοηθεί η μία πλευρά, προκειμένου να υπάρξει δράση. (Καμπουρίδης, 2002:
196; Schmidt & Tannenbaum, 1960: 22-23).
2.3 Επιλογή στρατηγικής
Είναι γεγονός ότι ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές αντιμετώπισης
των συγκρούσεων αλλά και τις συνέπειες τους, για να μπορέσει να επιλέξει την τεχνική
εκείνη που είναι η καταλληλότερη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο πίνακας που
ακολουθεί βοηθά στην επιλογή της καταλληλης στρατηγικής.
Πίνακας 2.1: Τρόποι επίλυσης αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μέσα στο σχολικό
οργανισμό.
Στρατηγική

Αιτιολογία

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Αποφυγή

Επειδή οι εκπαιδευτικοί

Δίνει τη

Δεν εξετάζει τις

προτιμούν να

δυνατότητα στους/

βαθύτερες αιτίες και

αποφεύγουν την

στις εκπαιδευτικούς

οι εκπαιδευτικοί δεν

αντιμετώπιση του

να μη σπαταλούν

μπαίνουν στον κόπο

προβλήματος,

άδικα το χρόνο τους

να ασχοληθεί με

πιστεύουν ότι όταν αγνοούν

σε προβλήματα που

ενδεχομένως

ένα πρόβλημα ανάμεσα

μπορεί να επιλυθούν

ζωτικά θέματα για

στους/στις μαθητές/ριες αυτό

μόνα τους.

την τάξη και το

θα επιλυθεί μόνο του.

Η τάξη δεν χάνει

σχολείο.

άδικα χρόνο.
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Εξομάλυνση

Επειδή ο/ η εκπαιδευτικοί

Αρμονικές σχέσεις

Δεν εξετάζει τις

θέλουν να υπάρχει αρμονία

και

βαθύτερες αιτίες και

μέσα στο σχολείο.

Επιφανειακή ειρήνη

δημιουργεί συχνά

ανάμεσα στους/στις

την εσφαλμένη

μαθητές /τριες.

εντύπωση ότι το
πρόβλημα έχει
επιλυθεί.

Επιβολή ή

Επειδή τα στελέχη επιθυμούν

Η σύγκρουση

Δεν εξετάζει τις

παρέμβαση

να επιλυθεί γρήγορα η

επιλύεται με τον

βαθύτερες αιτίες και

εξουσίας

σύγκρουση και να διατηρηθεί

ταχύτερο τρόπο.

η σύγκρουση

η υπάρχουσα δομή εξουσίας.

εξακολουθεί να
υποβόσκει.
Αρνητικά
συναισθήματα
μπορεί να
αναπτυχθούν
ανάμεσα στον/ στην
εκπαιδευτικό και
τους/ τις μαθητές/
ριες.

Συμβιβασμός

Επειδή οι εκπαιδευτικοί

Κάθε πλευρά έχει ι

Δεν εξετάζει τις

επιθυμούν να ικανοποιήσουν

μερική νίκη.

βαθύτερες αιτίες.

μέρος τουλάχιστον και των

Καμία πλευρά δεν

δύο αντιθέτων

ικανοποιείται

πλευρών.

εντελώς.

Άμεση

Η διοίκηση

Αν δε

αντιμετώπιση Επειδή οι εκπαιδευτικοί

αντιμετωπίζει τις

χρησιμοποιηθεί

με

επιθυμούν να φτάσουν

αιτίες της

σωστά μπορεί να

συνεργασία

στις ρίζες της σύγκρουσης.

σύγκρουσης και

δημιουργήσει

εφαρμόζει μια λύση

άσχημα

που υποχρεώνει

συναισθήματα

όλους

επίσης υπάρχει

τους

κίνδυνος να βρει το

ενδιαφερόμενους να

στέλεχος της

εντάξουν τις

βαθύτερες αιτίες του

και διάλογο
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απαιτήσεις τους

προβλήματος αλλά

στην

να μη μπορεί να το

πραγματικότητα.

επιλύσει.

ΠΗΓΗ: Montana & Sharnow, 1993: 407.

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα αυτόν για κάθε στρατηγική υπάρχουν
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και οι εκάστοτε συγκυρίες και κυρίως τα αίτια, η φύση
και το στάδιο της σύγκρουσης είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη στρατηγική. Επίσης η χρονική στιγμή και ο τόπος
στον οποίο θα εκδηλωθεί η παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να επιλεγούν με
προσοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται παρέμβαση του/της
εκπαιδευτικού όταν τα συναισθήματα των εμπλεκομένων πλευρών είναι εκτός ελέγχου, γιατί
τότε η συζήτηση κινδυνεύει να καταλήξει σε φιλονικία. Η στάση του/ της εκπαιδευτικού
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος .
Παρά το ότι η επιλογή είναι θέμα συγκυριών οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι ο
συμβιβασμός και η συνεργασία είναι οι κυρίαρχες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι
διαχείρισης συγκρούσεων (Χυτήρης, 2001: 230). Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα του Burke
(1970) που έδειξε ότι ο συμβιβασμός μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης
των αντιπαραθέσεων. Επίσης ο

Deutch (1973), όπως αργότερα και ο Lee (2008),

παρατήρησαν ότι ο συμβιβασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός, ειδικά όταν τα
συμφέροντα από τη συνεργασία των μαθητών/ριών είναι ισχυρότερα από τα ανταγωνιστικά
τους συμφέροντα και όταν οι δύο πλευρές διαθέτουν πολλές δυνατότητες για να έρθουν σε
διαπραγμάτευση και επικοινωνία. Στην ίδια κατεύθυνση οι Blake et al. (1964) ισχυρίζονται
ότι η επίλυση του προβλήματος με διάλογο και συνεργασία είναι η πιο υγιής μέθοδος
επίλυσης αντιπαραθέσεων (Ζαβλανός, 2002: 371).
3. Ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογία έρευνας
Η θεωρητική προσέγγιση κατέληξε σε μια σειρά από διαπιστώσεις ανάμεσα στις
οποίες είναι η υψηλή συχνότητα των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/ριών, η σημασία του
διαμεσολαβητικού ρόλου του/της εκπαιδευτικού καθώς και η σπουδαιότητα της σωστής και
έγκαιρης διάγνωσης της αντίθεσης, της επίγνωσης των στρατηγικών και της σωστής επιλογής
της κατάλληλης στρατηγικής. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί και εμπειρικά
αν οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο συχνά, αν έχουν επίγνωση του
διαμεσολαβητικού ρόλου τους και ποιες οι συνήθεις πρακτικές για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση και επίλυση συγκρουσιοφόρων καταστάσεων στο σχολικό χώρο. Αυτά
αποτέλεσαν και το αντικείμενο εμπειρικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας.
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Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων με βάση τα οποία μπορούν να
ελεγχθούν οι παραπάνω υποθέσεις, χρησιμοποιήσαμε ως ερευνητικό εργαλείο ένα
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που δίνει πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία, τη
σημασία της διαμεσολάβησης των εκπαιδευτικών, τους τρόπους αντιμετώπισης των
συγκρούσεων:
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 184 άτομα, 9 (4,9%) διευθυντές/ τριες, 9 (4,9%)
υποδιευθυντές/ τριες και 166 (90,2%) εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων. Από αυτά τα άτομα
117 (63,6%) ήταν γυναίκες ενώ, 67 (34,4%) ήταν άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας του
δείγματος ήταν Μ.Ο.= 44, ενώ ο μέσος όρος προϋπηρεσίας του δείγματος ήταν 16 έτη. Η
βαθμίδα εργασίας του δείγματος είναι 73 (39,7%) Πρωτοβάθμια (σε Νηπιαγωγείο 5(2,7%)
και σε Δημοτικό 68 (37,0%)), και, 111 (60,3%) σε Δευτεροβάθμια (σε Γυμνάσιο 77 (41,8%)
και σε Λύκειο 34 (18,5%)).
Για την επιλογή του δείγματος του προς διερεύνηση πληθυσμού (πλαίσιο
δειγματοληψίας-sampling

frame),

εφαρμόστηκε

βολική

δειγματοληψία.

Υποκείμενα

(elements) της έρευνας ήταν οι διευθυντές/ τριες, υποδιευθυντές/ τριες και εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ως μονάδες δειγματοληψίας
(Sampling Units) χρησιμοποιήθηκαν οι σχολικές μονάδες και το εκπαιδευτικό προσωπικό
αυτών αντίστοιχα. Ως προς την Έκταση (Extent), η έρευνα ήταν στις πόλεις της Ρόδου και της
Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεύοντας αστικές περιοχές της βόρειας και νότιας Ελλάδας με
παρόμοια πολιτιστικά χαρακτηριστικά συνδυάζοντας τις απόψεις και τον τρόπο ζωής του
δείγματος σε μια μεγαλούπολη και μία μικρότερη επαρχιακή πόλη.
4. Αποτελέσματα
4.1 Συχνότητα συγκρούσεων
Στην ερώτηση: «Έχετε αντιληφθεί αντιπαράθεση ή σύγκρουση μεταξύ των μαθητών
σας», από τις απαντήσεις που εμφανίζονται στον πίνακα 4.1 διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (96%) έχει αντιληφθεί αντιπαράθεση ή σύγκρουση μεταξύ
των μαθητών/ριών, ενώ μόνο το 4% των εκπαιδευτικών καμία διένεξη.
Πίνακας 4.1: Διαπίστωση αντιπαραθέσεων
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό
Ποσοστό (%)

Ναι

177

96,2

96,2

Όχι

7

3,8

100,0

Σύνολο

184

100,0

-
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Στην ερώτηση με τίτλο «Πόσο συχνά παρατηρείτε καταστάσεις αντιπαραθέσεων και
συγκρούσεων στη σχολική μονάδα σε μία εβδομάδα;», από τις απαντήσεις που εμφανίζονται
στον πίνακα 4.2 διαπιστώνουμε ότι παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος
(52,7%), παρατηρούν καταστάσεις αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών
1-2 φορές μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (25,3%) 3-4 φορές. Το 9,9% των
εκπαιδευτικών παρατηρεί συγκρούσεις 5-6 φορές, από 7 φορές και πάνω το 7,7%, ενώ το
4,4% δεν παρατηρεί ποτέ.
Πίνακας 4.2: Συχνότητα συγκρούσεων
Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό

(%)

Ποσοστό
(%)

Ποτέ

8

4,4

4,4

1-2 φορές

97

52,7

57,1

3-4 φορές

46

25,3

82,4

5-6 φορές

18

9,9

92,3

Από 7

15

7,7

100,0

184

100,0

φορές και
πάνω
Σύνολο

-

4.2 Φύση και πηγές συγκρούσεων
Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 4.3 που αναφέρεται «στον τύπο των
αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών» η πλειοψηφία των συγκρούσεων (88,5%) είναι
διαπροσωπικές μεταξύ μαθητών, ενώ μόλις το 11,5% αυτών αφορούν συγκρούσεις μεταξύ
ομάδων.
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Πίνακας 4.3: Τύποι συγκρούσεων
Συχνότητα
Διαπροσωπικές
Ανάμεσα σε ομάδες
Σύνολο

%

163

88,5

21

11,5

184

100,0

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.4 που αναφέρεται στις «συχνότερα εμφανιζόμενες
πηγές συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/ριών, διαπιστώνεται ότι η πιο συνηθισμένη πηγή
σύγκρουσης όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί είναι οι συγκρούσεις χαρακτήρων
των μαθητών. Ακολουθούν οι αντίθετες αντιλήψεις και γνώμες μεταξύ των μαθητών σαν
δεύτερη συχνότερη αιτία και ο ανταγωνισμός στις επιδόσεις τους ως τρίτη.
Πίνακας 4.4: Πηγές συγκρούσεων

Συχνότητα

%

Συγκρούσεις χαρακτήρων

328

19,3

Αντίθετες αντιλήψεις και γνώμες

254

14,9

Ανταγωνισμός στις επιδόσεις μαθημάτων

234

13,8

Φήμες και κουτσομπολιά

188

11,1

167

9,8

Ανταγωνισμός στα παιχνίδια μέσα στην τάξη

160

9,4

Εκφοβισμός

102

6,0

Διαφορετικές προσωπικές αξίες

92

5,4

Έλλειψη συνεργασίας/ εμπιστοσύνης

71

4,2

Προβλήματα επικοινωνίας

70

4,1

Ασαφής καθορισμός ρόλων

33

1,9

1699

100,00

Κοινωνικός ή φυλετικός ρατσισμός

Σύνολο
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4.3 Στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
Η κατανομή του δείγματος με κριτήριο τον συχνότερο τρόπο αντιμετώπισης των
αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/ριών που χρησιμοποιούν οι
διευθυντές/ριες, υποδιευθυντές/ριες και οι εκπαιδευτικοί δίνεται στον πίνακα 4.5

Πίνακας 4.5: Συχνότερα εφαρμοζόμενη στρατηγική διαχείρισης συγκρούσεων
Συχνότητα

Ποσοστό
(%)

Αποφυγή

3

1,7

41

23,6

0

0

Συμβιβασμός

45

25,9

Επίλυση

85

48,9

174

100,0

Εξομάλυνση
Ανοικτή σύγκρουση

προβλημάτων με
συνεργασία
Σύνολο
Αναπάντητες
Σύνολο

10

-

184

-

Σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στη στρατηγική διαχείρισης συγκρούσεων
που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις αντιπαραθέσεις και
τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών/ριών, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48,9%) απαντούν
ότι χρησιμοποιούν πιο συχνά τη στρατηγική της επίλυσης του προβλήματος με συνεργασία
και ακολουθεί η στρατηγική του συμβιβασμού μεταξύ των δυο πλευρών (25,9%) και αυτή
της εξομάλυνσης των σχέσεων (23,9%).
Στο ίδιο πλαίσιο, η κατανομή του δείγματος με κριτήριο τον σπανιότερο τρόπο
αντιμετώπισης των αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, που
χρησιμοποιούν οι διευθυντές/ριες, υποδιευθυντές/ριες και οι εκπαιδευτικοί
πίνακα 4.6.
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δίνεται στον

Πίνακας 4.6: Σπανιότερα εφαρμοζόμενη στρατηγική διαχείρισης συγκρούσεων
Συχνότητα

Ποσοστό
(%)

Αποφυγή

88

50,9

Εξομάλυνση

3

1,7

Σύγκρουση

81

46,8

Συμβιβασμός

1

,6

Επίλυση Προβλημάτων

0

0

173

100,0

Σύνολο
Αναπάντητες
Σύνολο

11

-

184

-

Από τον πίνακα αυτόν που αναφέρεται στη «στρατηγική διαχείρισης συγκρούσεων
που χρησιμοποιούν πιο σπάνια οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις αντιπαραθέσεις
και τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών», διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
δείγματος δεν χρησιμοποιεί τη στρατηγική της αποφυγής διαχείρισης της κατάστασης
(50,9%) και ένα σχεδόν εξίσου μεγάλο ποσοστό την ανοικτή σύγκρουση (46,8%).

4.4 Η σπουδαιότητα του διαμεσολαβητικού ρόλου του/της εκπαιδευτικού στη
διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/ριών
Η σπουδαιότητα του διαμεσολαβητικού ρόλου του/της εκπαιδευτικού στη διαχείριση
συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/ριών φαίνεται στον πίνακα 4.7
πίνακας 4.7 : Διαμεσολάβηση εκπαιδευτικών
Ποτέ

Σπάνια

Μερικές

Συχνά

Πάντα

φορές
Οι μαθητές σας σε

Συχνότητα

περιπτώσεις

5

30

45

77

27

Ποσοστό (%)

2,7

16,3

24,5

41,8

14,7

συγκρούσεων ζητούν

Αθροιστικό

2,7

19,0

43,5

85,3

100,0

τη διαμεσολάβησής

Ποσοστό (%)
2

18

49

89

26

σας.
Οι μαθητές σας

Συχνότητα

εμπιστεύονται τα

Ποσοστό (%)

1,1

9,8

26,6

48,4

14,1

προβλήματα τους.

Αθροιστικό

1,1

10,9

37,5

85,9

100,0

Ποσοστό (%)
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Όταν αντιλαμβάνεστε

Συχνότητα

0

9

37

64

73

κάποιο πρόβλημα των

Ποσοστό (%)

0

4,9

20,2

35,0

39,9

σχέσεων μεταξύ των

Αθροιστικό

0

4,9

25,1

60,1

100,0

μαθητών, επεμβαίνετε.

Ποσοστό (%)

Πιστεύετε ότι

Συχνότητα

0

64

61

106

13

διευθετείτε σωστά το

Ποσοστό (%)

0

2,2

33,5

57,1

7,1

πρόβλημα.

Αθροιστικό

0

2,2

35,7

92,9

100,0

1

4

63

62

54

Ποσοστό (%)
Θεωρείτε πως οι

Συχνότητα

εκπαιδευτικοί πρέπει

Ποσοστό (%)

0,5

2,2

34,2

33,7

29,3

να επεμβαίνουν στις

Αθροιστικό

0,5

2,7

37,0

70,7

100,0

διαφωνίες των

Ποσοστό (%)

4

10

54

72

44

μαθητών με σκοπό τη
διευθέτησή τους.
Η διαμεσολάβηση του

Συχνότητα

εκπαιδευτικού σε

Ποσοστό (%)

2,2

5,4

29,3

39,1

23,9

συγκρουσιακές

Αθροιστικό

2,2

7,6

37,0

76,1

100,0

καταστάσεις μεταξύ

Ποσοστό (%)

των μαθητών είναι
σκόπιμη για την
αποτελεσματικότητα
της τάξης.
Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε μια σειρά
ερωτημάτων που σχετίζονται «την ανάγκη διαμεσολάβησης σε καταστάσεις συγκρούσεων
μεταξύ των μαθητών, την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, και την σχέση
εμπιστοσύνης και αναζήτηση της διαμεσολάβησης τους από πλευράς των μαθητών». Σχετικά
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ανάγκη διαμεσολάβησης σε καταστάσεις
συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, το 53,0% πιστεύει ότι πρέπει να επεμβαίνουν (29,3% ότι
πρέπει να επεμβαίνουν πάντα και 33,7% συχνά). Σε παρόμοια ερώτηση το 53% θεωρεί ότι η
παρέμβαση είναι χρήσιμη και βοηθά στην αποτελεσματικότητα της τάξης (23,9% ότι είναι
χρήσιμη πάντα και 39,1% συχνά).
Στην πράξη, τα ποσοστά επέμβασης των εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητών/ριών
στις

αντιπαραθέσεις

των

μαθητών

είναι

σημαντικά:

74,9%

των

εκπαιδευτικών

διαμεσολαβούν στις αντιπαραθέσεις των μαθητών/ριών συχνά και πάντα (35% των
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εκπαιδευτικών επεμβαίνουν συχνά και 39,9% πάντα). Στην αντίθετη πλευρά, μόνο 4,9%
επεμβαίνει σπάνια.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διευθέτησης των συγκρούσεων, το 64,2%
των εκπαιδευτικών κάνει σωστή διαχείριση της αντιπαράθεσης και οδηγεί σε διευθέτηση το
πρόβλημα (57,1% πιστεύει ότι τις περισσότερες φορές (=συχνά) το διευθετεί αποτελεσματικά
και 7,1% πάντα) ενώ το 33,5% θεωρεί ότι μερικές φορές το αντιμετωπίζει σωστά και κάποιες
άλλες όχι.
Οι εκπαιδευτικοί επίσης θεωρούν ότι οι μαθητές/ριες εμπιστεύονται τους/τις
εκπαιδευτικούς και αναζητούν τη διαμεσολάβησή τους σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων.
Συγκεκριμένα 62,5% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθητές/ριες εμπιστεύονται στους/στις
εκπαιδευτικούς τα προβλήματά τους (48,4% ότι τους εμπιστεύονται συχνά και 14,1% πάντα).
Αντίστοιχα σε καταστάσεις συγκρούσεων οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (56,5%) πιστεύουν
ότι οι μαθητές/ριες ζητούν τη διαμεσολάβηση τους (41,8% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι
την ζητούν συχνά και 14,7% πάντα) ενώ υπάρχουν και αρκετοί εκπαιδευτικοί (19%) που
πιστεύουν ότι οι μαθητές/ριες επιχειρούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και δεν ζητούν
καμιά βοήθεια.
4.5 Χρόνος επίλυσης συγκρούσεων
Η κατανομή του δείγματος με κριτήριο τον χρόνο που χρειάζεται συνήθως για την
επίλυση μιας σύγκρουσης δίνεται στον πίνακα 4.8.
Πίνακας 4.8: Χρόνος επίλυσης συγκρούσεων
Συχνότητα

Ποσοστό
(%)

Αμέσως

70

39,1

Μέσα στην ημέρα

89

49,7

Σε μία εβδομάδα

11

6,1

1

,6

8

4,5

179

100,0

Σε ένα μήνα
Δεν επιλύονται μέχρι και το
τέλος της σχολικής χρονιάς
Σύνολο
Αναπάντητες

5

Σύνολο

184

Από τον πίνακα που αναφέρεται στην ερώτηση με θέμα «τον χρόνο στον οποίο οι
εκπαιδευτικοί επιλύουν τις περισσότερες καταστάσεις συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/ριών»
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φαίνεται ότι 88,8% των εκπαιδευτικών δεν θέλουν πάνω από μια ημέρα χρόνο για να
επιλύσουν τη σύγκρουση (39,1% των εκπαιδευτικών επιλύουν άμεσα την σύγκρουση και
49,7% καταφέρνει να επιλύσει την αντιπαράθεση μέσα στην ίδια ημέρα) ενώ 4,5 των
εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι συγκρούσεις απαιτούν πολύ χρόνο.
5. Συζήτηση- Συμπεράσματα
Τόσο στη βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και από την εμπειρική διερεύνηση
προκύπτει ότι οι αντιθέσεις και οι διαφορές μεταξύ των μαθητών/ριών πρέπει να θεωρούνται
ως μια συνεχής, δυναμική διαδικασία στη ζωή του/της εκπαιδευτικού και όχι ως μια σειρά
μεμονωμένων επεισοδίων. Τουλάχιστον μια δυο φορές την εβδομάδα ο/η εκπαιδευτικός
διαπιστώνει ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις οι οποίες χρειάζονται παρακολούθηση και τις
περισσότερες φορές παρέμβασή του/της. Η παρέμβαση θεωρείται χρήσιμη, σκόπιμη και
καταλυτική.
Οι συγκρούσεις στο σχολείο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές αφού συνήθως
δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για τη διευθέτησή τους. Μέσα σε μια μέρα ο/η εκπαιδευτικός
καταφέρνει να επαναφέρει την τάξη στους ρυθμούς της. Ωστόσο, αν κανείς λάβει υπόψη τη
συχνότητα των συγκρούσεων ακόμα και αυτός ο χρόνος δεν είναι καθόλου αμελητέος.
Οι αντιπαραθέσεις είναι περισσότερο διαπροσωπικές και πολύ σπάνια ομαδικές.
Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι στην ελληνική εκπαίδευση η ομαδική δουλειά δεν αποτελεί
ρουτίνα, ως εκ τούτου και η δημιουργία ομάδων με διαφορετικές απόψεις δεν ενθαρρύνεται.
Ελάχιστες είναι οι διαφορές μεταξύ μαθητών/ριών που οφείλονται σε ιεραρχικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, αφού οι μαθητές/ριες στο ελληνικό σχολείο σπάνια
διαφοροποιούνται ή αναλαμβάνουν ιεραρχικά διαστρωματοποιημένους ρόλους. Αντίθετα οι
διαφορές μεταξύ μαθητών/ριών οφείλονται σε διαφορές χαρακτήρα οι οποίες έχουν ως
αποτέλεσμα οι μαθητές/ριες να αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Επίσης
δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες η κύρια αιτία συγκρούσεων είναι ο
ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών/ριών. Παρά το ότι δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία,
στην ελληνική πραγματικότητα κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο αφού το σύστημα
αξιολόγησης στην τάξη δημιουργεί μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών/ριών. .
Ο χειρισμός των συγκρούσεων είναι μέρος της σχολικής πραγματικότητας. Μπορεί,
να είναι εποικοδομητικός ή απορρυθμιστικός για έναν σχολικό οργανισμό, εάν οι
συγκρούσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο. Υψηλά επίπεδα σύγκρουσης
δημιουργούν διασπάσεις και κατακερματισμό των σχολικών τάξεων με επιπτώσεις στην
σχολική απόδοση των μαθητών/ τριών, ενώ χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης προκαλούν
χαλάρωση, αδιαφορία και έλλειψη προκλήσεων για βελτίωση. Οι συγκρούσεις που βοηθούν
την οργάνωση να πετύχει τους στόχους της και να τη βελτιώσει είναι λειτουργικές. Σε
αντίθεση συγκρούσεις που εμποδίζουν την απόδοση είναι δυσλειτουργικές. Είναι καθήκον
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του/ της εκπαιδευτικού να διακρίνει τη λειτουργικότητα μιας σύγκρουσης, καθώς επίσης και
το βαθμό που αυτή είναι επιθυμητή. Ένας συγκεκριμένος τύπος σύγκρουσης μπορεί να είναι
επιθυμητός σε ένα ελάχιστο επίπεδο, αλλά μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη ύστερα από ένα
σημείο. Αντιθέτως ένα χαμηλό επίπεδο σύγκρουσης μπορεί να προάγει τη δημιουργικότητα,
και αν μείνει ανεξέλεγκτη, να οδηγήσει σε σοβαρές διασπάσεις μέσα στον οργανισμό, που θα
βλάψουν την απόδοση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει μια στρατηγική που να αποτελεί πανάκεια για
την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, ωστόσο φαίνεται ότι μέθοδος που να επιλύει όλα τα
θέματα. Η στρατηγική που φαίνεται να είναι πιο δημοφιλής είναι η επίλυση του προβλήματος
με συνεργασία, ενώ αρκετά ελκυστικές για τους/τις εκπαιδευτικούς φαίνονται και οι
στρατηγικές εξομάλυνσης και συμβιβασμού. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη βιβλιογραφία οι
στρατηγικές αυτές φαίνεται να είναι προτιμητέες, αφού αυτές διασφαλίζουν τη λύση στα
προβλήματα, αποκαθιστούν το ήρεμο κλίμα και συντηρούν τις πολιτισμένες σχέσεις μεταξύ
των μαθητών/ριών. Οι στρατηγικές που φαίνεται να απορρίπτονται είναι η αποφυγή της
σύγκρουσης και η ανοικτή αντιπαράθεση, η πρώτη προφανώς γιατί αφήνει τη σύγκρουση να
υποβόσκει και να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, η δε δεύτερη γιατί οδηγεί σε
εκρηκτικές καταστάσεις με απρόβλεπτες συνέπιες και με ενδεχόμενες πληγές που δύσκολα
μπορούν να επουλωθούν.
Ένα από τα στοιχεία που δεν είναι σαφή είναι κατά πόσον ο/η εκπαιδευτικός στη
διαχείριση της σύγκρουσης κάνει χρήση της εξουσίας που έχει στην τάξη. Η ταύτιση στο
θεωρητικό πλαίσιο της στρατηγικής αυτής με την ανοικτή αντιπαράθεση οδήγησε σε
περιορισμένη αναφορά στο ερωτηματολόγιο στο θέμα αυτό. Πάντως το γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος ισχυρίζονται ότι οι συγκρούσεις διευθετούνται πολύ γρήγορα
έρχεται σε αντίθεση με το ότι οι ίδιοι επικαλούνται ως συχνότερα χρησιμοποιούμενες τις
στρατηγικές της επίλυσης με συνεργασία, εξομάλυνσης και συμβιβασμού που είναι μέθοδοι
που απαιτούν χρόνο. Ενδεχομένως και μόνο η παρουσία του/της εκπαιδευτικού στη
διευθέτηση της σύγκρουσης να δρα καταλυτικά για τους μαθητές/ριες και να οδηγεί σε
εξομάλυνση λόγω της θεσμικής εξουσίας που έχει ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη, ακόμα και
αν δεν επικαλείται την εξουσία αυτή.
Γενικά από την εργασία προκύπτει ότι ο/η εκπαιδευτικός, αφού αναλαμβάνει το ρόλο
του/της διαμεσολαβητή/ριας στις αντιπαραθέσεις των μαθητών/ριών, πρέπει να διαθέτει
γνώση, ικανότητα και ευελιξία σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων. Οφείλει να αναπτύξει τη
διαγνωστική του οξυδέρκεια, να γνωρίζει τις διαθέσιμες στρατηγικές και να ξέρει ότι καμιά
από τις ενέργειες που χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση των αντιπαραθέσεων και
συγκρούσεων δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλους τους ενδιαφερομένους μαθητές/ριες.
Κάποιος ή κάποιες ομάδες μαθητών/ριών, θα είναι πάντα, έστω και λίγο, δυσαρεστημένες.
Παράλληλα πρέπει να γνωρίζει ότι με τον προσεκτικό όμως και κατάλληλο χειρισμό των
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αντιπαραθέσεων μπορεί να πετύχει τη συνοχή και την ενότητα της σχολικής τάξης και να
συμβάλλει στη

βελτίωση της

επίδοσης

της

τάξης και

στη σταθερότητα

και

αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού (Ζαβλανός, 2002: 371-372).
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Summary
The teacher as a mediator in students’ conflicts
Conflict is a term with many meanings. In the school it refers to disputes, differences
and contradictions that occur between two or more members of the school community and is
the result of disagreement and opposition among people (Gordon, 1999: 209). In the school
environment conflict is often inevitable. There are times when it is desirable, especially when
there is a constant unpleasant long lasting situation that should be resolved or when a
confrontation is needed so as to achieve goals. Most of the times however it is an undesired
situation that leads to a crisis and as such it should be faced and managed appropriately
(Chitiris, 2001: 217).
Many times the conflicting members are students or groups of students (Chitiris,
2001: 216). During the last years the frequency of such conflicts among students has
increased. The teachers’ opinion is that nowadays students are stressed, angry, aggressive and
have low willingness for self-control (Κnοff & Batsche, 1995). The frequent involvement of a
student in serious conflicts is often followed by symptoms of negative behaviour, such as
stealing, damages of school premises and equipment etc. (Chitiris, 2001: 217).
Despite the frequency of conflicts between students, empirical works on this issue are not so
common. Most of the research dealing with conflicts at school investigates the role of
headmasters as mediators in managing conflicts between staff members. However, the
theoretical and methodological framework that is configured for the conflicts in teachers’
level may apply in the case of students’ conflicts, with the teachers playing the role of
mediators and conflict managers. This is the subject of this paper.
Teachers are frequently asked to mediate in students’ conflicts, so management of
conflicts may be considered as part of their complex role. The ability of a teacher to
effectively address the differences among students, depends on three factors (Schmidt &
Tannenbaum, 1960: 8; Tannenbaum & Schmidt, 1958: 95; Tannenbaum & Massarik, 1957):
(a) diagnosis of the differences that lead to the conflict (b) awareness of the different
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approaches of dealing with it (c) ability to act successfully. Essentially the teacher who
identifies the need to manage a conflict must take into account that there are not good or bad
conflicts and there is no single correct way of dealing with them. Depending on conditions,
sometimes it is more beneficial to avoid differences, sometimes to suppress them and
sometimes to let them develop. It is up to the teacher to select the most appropriate way each
time.
Conflicts are managed in a number of ways: These are presented below
Avoiding or ignoring (avoidance). The teacher who chooses this strategy remains
neutral and ignore the conflicting situation (Ζavlanos, 2002: 373; Chitiris, 2001: 229; Μiller,
2006: 257; Owens, 1998: 245). In order to apply this method, the conflict should not be
serious and the teacher must be willing to ignore its causes.
Reconciliation. In this method the teacher cooperates with both sides and encourages
them to avoid expressing their feelings (Zavlanos, 2002: 373; Kolb et al, 1994; Chitiris, 2001:
231; Owens, 1998: 245; Κambouridis, 2002: 195; Μiller, 2006: 257). The philosophy is that
if the teacher works and agrees with them, then disparities are reduced and superficial
harmony is established (Zavlanos, 2002: 373; Allen & White, 2000; Kolb et al, 1994).
Open conflict or competition. In this case the teacher leaves the conflicting sides to
confront openly so that one part wins at the end and the other loses. The open conflict occurs
when each side remains faithful to its beliefs or if it tries to achieve a personal victory. In this
case the conflict may irreparably damage the relationship between the two parts. Of course, it
is likely that open conflict is inevitable, especially if there is an urgent call for quick and
decisive action (Kambouridis, 2002: 195; Chitiris, 2001: 231).
Εxercise of power. It is the case in which the teacher uses coercion or punishment in
order to manage the conflict. The successful use of this style leads to results which are
satisfactory especially when the teacher tries to convince with arguments the opposing sides
to accept the proposed specific solution while using the power and authority derived from its
position (Chitiris, 2001: 231; Owens, 1998: 245; Zavlanos, 2002: 373). However the students’
opinion and interests are hardly taken into acoount.
Compromise. In this case the teacher explores if there is a practical quick solution
that partially satisfies both sides and tries to convince the opposing people to come to a
compromise (Κambouridis, 2002: 196, Chitiris, 2001: 229). In this technique, the degree of
satisfaction of both parties is moderate as the focus is on finding a mutually acceptable
solution and less on the quality of the solution (Ζavlanos, 2002: 373; Kolb et al., 1994;
Owens, 1998: 245). This technique is suitable when the two opposite sides have equal power
and are committed to common goals. Often a compromise can be used as a temporary
practical solution.
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Collaboration. In this technique the parties work together to find a solution which
aims at mutual satisfaction (Ζavlanos, 2002: 373; Κambouridis, 2002: 196; Μiller, 2006: 257;
Kolb et al., 1994; Owens, 1998: 245). This technique requires time and energy but the result
is at the mutual benefit for both parties (Elgari & Eaton, 2011; Ζavlanos, 2002: 373; Chitiris,
2001: 231; Allen & White, 2000; Kolb et al. 1994; Owens, 1998: 245).
The fact is that the teacher should know the techniques and their consequences, in
order to choose the best for each particular situation. Each strategy has advantages and
disadvantages, but although the choice is a matter of circumstances, most studies show that
compromise and cooperation are the dominant and most effective methods of conflict
management (Chitiris, 2001: 230; Βurke 1970; Deutch 1973; Lee 2008).
Research Questions, Methodology, Results
From the theoretical analysis several questions arise concerning the frequency of
conflicts, their nature, the methods that teachers apply for managing the conflicting situation.
These are the subject of the empirical research which was carried out in this work in the form
of a survey. For the collection of research data we used as a research tool, a questionnaire
especially designed for the purposes of this work. The data were collected from the cities of
Rhodes and Thessaloniki, representing urban areas in nothern and southern Greece with
similar cultural characteristics combining the views and lifestyles of the sample in a large city
and a smaller provincial city. The sample consisted of 184 teachers 73 (39,7%) in primary
schools and 111 (60,3%) in high schools.
The results concerning the question: «How often do you realize that there is a
conflict among students» more than half of the teachers in the sample (52.7%), observe
conflict situations 1-2 times in a week, while a large proportion (25.3%) 3-4 times.
The most common sources of conflict are personality differences, followed by differences in
opinions and perceptions.
As for the most common conflict management strategy, nearly half of the teachers
(48,9%) answered that they use cooperation. The strategy of compromise between the two
sides (25,9%) follows and that of reconciliation comes in the third place (23,9%). Avoidance
and open conflict are only rarely used.
With respect to the views of teachers on the need for mediation in conflict situations
between students, 53,0% believe that they should intervene (29,3% that should intervene
always and 33,7% often). 62,5% of teachers believe that students trust them and seek
mediation in cases of conflict while only 19% believe that students try to cope on their own
and do not ask for any help.
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Conclusions
Both the literature review and the empirical research show that the contrasts and
differences among students are an ongoing, dynamic process in the life at school. At least
twice a week most of the teachers face a conflicting situation among students and their
intervention is useful, purposeful and catalytic. Handling conflicts is part of the school reality
and is constructive to the extent that it helps the class to improve its functionality.
The empirical results of this work indicate that there is no strategy that is a panacea
for resolving conflicts, however cooperation and compromise seem to be the most attractive
among teachers. It is no coincidence that in the literature, these strategies seem to be
preferable, since they ensure a solution to the problems, restore the calm atmosphere and
maintain civilized relations among students.
Generally, the work shows that the teacher, in his/her role as mediator in
controversies of students should have adequate knowledge and flexibility in managing
conflicts and must be aware that by proper handling of conflicts he/she can achieve
coherence, unity, order, stability and as a consequence effectiveness.
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1. Δια βίου μάθηση Εκπαίδευση Ενηλίκων
1. 1 Δια βίου Μάθηση - Δια βίου Εκπαίδευση
Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε μορφής μαθησιακή δραστηριότητα, που
συντελείται κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη
βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη, όπως επίσης και στην ενεργό συμμετοχή
των πολιτών με τα ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού γίγνεσθαι και το περιβάλλοντος,
όπως είχαν εντοπίσει από την αρχαιότητα ακόμη οι έλληνες φιλόσοφοι, σαν τον Σωκράτη,
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (Oduaran, 2006; Παγγέ, 2005; Edwards, 2003; Bergevin,
1995; Nadler & Nadler, 1995).
Ο Benjamin Bloom πίστευε, ότι «σε οποιαδήποτε ηλικία τα άτομα μαθαίνουν
πραγματικά ότι απαντά σε ένα βαθύ και ισχυρό ενδιαφέρον» (Κορωναίου, 2002). Η μάθηση
αποτελεί διεργασία προσωπικών αλλαγών, που γίνεται για να προσαρμοστεί κανείς σε
μεταβαλλόμενες συνθήκες και εμπειρίες, οπότε γίνεται κατανοητό ότι το πλαίσιο της δια βίου
μάθησης αναφέρεται σε ένα σύστημα, που περιλαμβάνει μεταβαλλόμενα άτομα που
δραστηριοποιούνται μέσα σε έναν «κόσμο» που αλλάζει διαρκώς (Rogers, 2002; Kolb,
1984).
Αν και συντελείται άτυπα από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου,
θεμελιώνεται με την προσχολική εκπαίδευση και συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της
τυπικής ή της αρχικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του. Είναι μια διαρκής
διαδικασία που συνοδεύει τον άνθρωπο συνεχώς, είτε στο πλαίσιο του οργανωμένου
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εκπαιδευτικού συστήματος είτε με πολυάριθμες και ποίκιλες μαθησιακές εμπειρίες, που
πραγματοποιούνται άτυπα ή σε οργανωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Johnston, 2003).
Η δια βίου εκπαίδευση κινείται σε ένα πλαίσιο, που εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες,
τον προσωπικό (learning to Be), όπου η μάθηση συντελείται κυρίως στο σπίτι και την
οικογένεια, τον κοινωνικό (learning to Live Together), κατά τον οποίο το άτομο μαθαίνει από
την κοινωνική του αλληλεπίδραση, τον (μετα-) γνωστικό (learning to Know), που αναφέρεται
περισσότερο στις εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα στη σχολική αίθουσα και τον πραξιολογικό
(learning to Do), κατά τον οποίο η γνώση και οι δεξιότητες αποκτώνται στο χώρο εργασίας.
Οι πυλώνες αυτοί συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, μαθαίνοντάς του
αντίστοιχα πώς να «υπάρχει» ως ξεχωριστή οντότητα, που κινείται προς την τελείωση, πώς
να συμβιώνει αρμονικά και γόνιμα με τους άλλους ανθρώπους, πώς να μαθαίνει και πώς να
ενεργεί (Saisana, 2008; Van Der Zee, 2006; Houle, 1995).
Ο Dave από το 1976 διατύπωσε δύο ορισμούς της, σύμφωνα με τους οποίους η δια
βίου εκπαίδευση «είναι μια διαδικασία επίτευξης προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής τόσο των ατόμων όσο και των κοινοτήτων τους» και «αποτελεί κάθε σχεδιασμένη σειρά
γεγονότων, που έχει ανθρωπιστική βάση, στοχεύει στη μάθηση και κατανόηση από την πλευρά
του συμμετέχοντος και μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε φάση της ζωής» (Rogers, 2002).
Οι Longworth & Davies (1996) παρουσίασαν έναν ορισμό στο βιβλίο τους «Lifelong
Learning: New vision, new implication, new roles for people, organizations, nations and
communities in the 21st century» κατά τον οποίο η δια βίου εκπαίδευση είναι μια δυναμική,
διαρκής, υποστηρικτική, διαδικασία, με την οποία το άτομο αποκτά γνώσεις, αξίες και
δεξιότητες χρήσιμες σε όλη του τη ζωής του και τις εφαρμόζει με εμπιστοσύνη,
δημιουργικότητα και ευχαρίστηση σε κάθε ρόλο που θα αναλάβει και σε κάθε περίπτωση και
περιβάλλον (Oduaran, 2006).
Για το World Bank Group (2001) η δια βίου εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από
εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι ένα πλαίσιο, που περικλείει εκπαιδευτές εμπειρίες καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, από τη γέννηση μέχρι και το θάνατό του και εξελίσσεται
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικά, μη τυπικά και άτυπα (Usher & Edwards,
2007).
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Διάγραμμα 1. Σχηματική απεικόνιση των τεσσάρων αξόνων,
που καθορίζουν το πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης

Τα χαρακτηριστικά της δια βίου εκπαίδευσης, όπως περιγράφηκαν από το
εκπαιδευτικό ίδρυμα της UNESCO (U.I.E.: UNESCO Institute for Education) διαμορφώνουν
το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Σύμφωνα
με την μελέτη της U.I.E. η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από (Goad, 1984):


Χρησιμοποίηση μεγάλης γκάμας δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν και εγγυούνται τη
δυνατότητα συμμετοχής των ανθρώπων σε ποικίλες εκπαιδευτικές εμπειρίες καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής τους,



Ευελιξία και ποικιλομορφία στο περιεχόμενο, τις τεχνικές και τις μεθόδους αλλά και
στο χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων, με στόχο τη δημιουργία των ευνοϊκότερων
δυνατών συνθηκών για την εκπαίδευση των ανθρώπων κάθε ηλικίας, φύλου και
κατηγορίας,



Υλοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης μέσα από την τυπική, την μη τυπική αλλά και
την άτυπη εκπαίδευση,



Σταδιακή ανάμειξη και αξιοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών παραμέτρων όσο και των
κοινωνικών,



Δημοκρατικοποίηση, με τη δημιουργία ευκαιριών για την ελεύθερη συμμετοχή κάθε
ανθρώπου,



Διαμόρφωση πλαισίου παροχής ευκαιριών και κινήτρων για την διεύρυνση και
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή
καλύτερης εκπαίδευσης στους πολίτες,
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Καλλιέργεια και εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος μαθαίνει,
αυτοαξιολογείται και συνεργάζεται, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ατομικής
μαθησιακής ετοιμότητας και κατ’ επέκταση και της συνολικότερης προόδου και



Αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης, που είναι η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού στο μέγιστο βαθμό.
Η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης διατυπώθηκε αρχικά το 1916 από τον θεωρητικό

Dewey, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η «εκπαίδευση δεν θα πρέπει να σταματάει όταν κάποιος
φεύγει από το σχολείο». Αντίθετα το σχολείο θα πρέπει να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις
συνέχισης της εκπαίδευσης του ανθρώπου καθώς ο καθένας έχει την ανάγκη να μαθαίνει
στην πορεία του βίου του από την ίδια τη ζωή. Το 1919 ο Smith τόνιζε ότι δεν είναι σωστό να
θεωρείται η εκπαίδευση ενηλίκων πολυτέλεια για λίγους προνομιούχους, ούτε η εφαρμογή
της να ταυτίζεται με τα πρώτα χρόνια ενηλικίωσής τους, αλλά αντίθετα να αποτελεί μια
μόνιμη και ισόβια προσπάθεια, αναπόσπαστη με την ιδιότητα του πολίτη. Λίγα χρόνια
αργότερα το 1929 ο Yeaxlee υποστήριξε ότι η δια βίου εκπαίδευση συνδέεται με την ίδια την
ανθρώπινη φύση και τις ανάγκες της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η
παγίωση του όρου της δια βίου εκπαίδευσης άρχισε να συντελείται μετά τον 2 ο Παγκόσμιο
Πόλεμο καθώς διάφοροι οργανισμοί άρχισαν να τον υιοθετούν. Ενδεικτικά στην Ινδία από το
1947 ο Gandhi επηρεασμένος από τις ιδέες του σοσιαλισμού και των δυτικών θεωρητικών
αναγνώρισε στη δια βίου εκπαίδευση τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, που χρειάζονταν για
την ανάπτυξη των συμπολιτών του και κατ’ επέκταση της ίδιας του της πατρίδας. Η
UNESCO από τη δεκαετία του 1970 (έκθεση Faure 1972) άρχισε να επενδύει στον καθολικό,
ισόβιο και διαρκή χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Το 1976 αποτελεί σημαντική χρονιά για τη
δια βίου εκπαίδευση καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ψηφίστηκε νόμος, που
προέβλεπε την ετήσια έγκριση πιστώσεων ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 1982
για την ανάπτυξη και εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης (Steele & Taylor, 2006; Rogers,
2002).
Η σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της δια βίου μάθησης κατά τη δεκαετία του 1970
και του 80΄ αντιμετώπισε τη διαδικασία αυτή υπό το πρίσμα διαφόρων θεωρήσεων. Αρχικά
έγινε προσπάθεια σύνδεσης της με τις σημαντικότερες αλλαγές, που συμβαίνουν στον
άνθρωπο κατά την ενηλικιότητα του και σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξέλιξή του.
Άλλοι θεωρητικοί την συσχέτισαν με την ωριμότητα που σταδιακά συσσωρεύεται σε κάθε
άνθρωπο ως προϊόν του πλέγματος των εμπειριών του. Άλλοι την όρισαν σε συνάρτηση με
την προσπάθεια επίτευξης κάποιου στόχου ή της αύξησης της αίσθησης προοπτικής. Σε κάθε
περίπτωση όμως το κρίσιμο σημείο κάθε προσέγγισης ήταν οι αλλαγές που συντελούνται και
στο άτομο και στο περιβάλλον του καθώς και η αέναη προσπάθεια του να προσαρμοστεί και
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να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Rogers,
2002; Holmes, 2002; Atkin, 2000).
Επειδή η κοινωνία επιβάλει συγκεκριμένους ρόλους στα μέλη της, οι οποίοι με το
πέρασμα του χρόνου μεταβάλλονται και υπόκεινται σε τροποποιήσεις και προσαρμογές στα
νεότερα δεδομένα που επικρατούν, γίνεται κατανοητό ότι οι άνθρωποι και περισσότερο οι
ενήλικοι επιβάλλεται να είναι σε θέση να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,
που τους είναι χρήσιμες για να ανταπεξέρχονται στους όλο αυξανόμενους και πιο σύνθετους
ρόλους, που αναλαμβάνουν. Η Cross από τα τέλη της δεκαετίας του 70΄ τόνιζε ότι η δια βίου
εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία για τους ανθρώπους, αφενός γιατί
ανεβάζει την ποιότητα της ζωής και αποτελεί προσωπική ικανοποίηση και αφετέρου γιατί
όποιοι στερούνται βασικές γνώσεις και δεξιότητες θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα
στη ζωή τους (Jarvis, 2007).
Μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό των φάσεων
της ανθρώπινης ζωής, βρίσκονται και αυτές που αντιλαμβάνονται τις μεταβολές, που βιώνει ο
άνθρωπος με το πέρασμα του χρόνου, από την οπτική γωνία των ενδιαφερόντων τα οποία
κυριαρχούν σε κάθε περίοδο (Havighurst). Ειδικότερα μετά την παιδική ηλικία και την
εφηβεία το άτομο ενηλικιώνεται και ο ενήλικος από τα 18 του χρόνια έως τα 30 εστιάζει στην
προσωπική του ζωή. Είναι μια περίοδος έντονου πειραματισμού σε πολλούς τομείς,
επικέντρωσης σε ατομικά ζητήματα με έμφαση τα εργασιακά και αυτά των σχέσεων κύρια με
το αντίθετο φύλο. Κατά την περίοδο αυτή η εκπαίδευση χρησιμοποιείται εργαλειακά σε
συνάρτηση με τα επαγγελματικά καθήκοντα. Από τα 30 μέχρι τα 40 οι άνθρωποι
ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους, η εργασία και η ανατροφή των παιδιών μονοπωλούν το
ενδιαφέρον τους και αφιερώνουν ακόμη λίγο χρόνο για νοητικές διαδικασίες ενδοσκόπησης
και αυτοαμφισβήτησης. Η εκπαίδευση στο στάδιο αυτό αποσυνδέεται από τη διάθεσηανάγκη κάλυψης χρηστικών αναγκών και συντελείται για προσωπικούς κυρίως λόγους. Η
επόμενη περίοδος μεταξύ των 40 και των 50 χρόνων θεωρείται το αποκορύφωμα της ζωής,
κατά την οποία ο άνθρωπος αρέσκεται να ασχολείται περισσότερο με τα «κοινά» κάνοντας
μια στροφή προς την κοινωνία, την οικογένειά του και την εργασία του. Λαμβάνει τα πρώτα
σημάδια της φυσικής φθοράς και γενικά απομακρύνεται από την εκπαίδευση. Την επόμενη
δεκαετία των 50 – 60 ετών η φυσική φθορά αυξάνεται και ενώ σε μεγάλο βαθμό διατηρούν
τη θέση τους στις περισσότερες κοινωνικές δομές, αναλαμβάνουν και νέους ρόλους.
Ασχολείται με την εκπαίδευση περισσότερο για εκφραστικούς σκοπούς παρά για να καλύψει
πρακτικές του ανάγκες. Από τα 60 μέχρι τα 70 συχνά «χάνει» γνωστά του πρόσωπα και
αρχίζει σταδιακά να απομονώνεται και να ασχολείται με διαδικασίες ποιοτικές, που δεν
απαιτούν έντονη μυϊκή προσπάθεια. Τα επόμενα χρόνια θα χαρακτηρίζονταν περίοδος
προοδευτικής απεμπλοκής, κατά την οποία οι άνθρωποι ασχολούνται με τους εαυτούς τους,
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με διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ συχνά είναι εξαρτώμενα από άλλα. Η εκπαίδευση τα
χρόνια αυτά δεν αποτελεί προτεραιότητα (Rogers, 2002).
Άλλοι θεωρητικοί εξετάζουν τις αλλαγές που συντελούνται στον άνθρωπο στη
διάρκεια της ζωής του σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ο Friedman εντοπίζει πέντε στάδια:


Μέχρι τα 18 έτη το μέλλον είναι ρόδινο και πολύ απόμακρο,



Από τα 18-25 (στάδιο εισόδου), το άτομο προσανατολίζεται στο μέλλον και η
προοπτική της αλλαγής αξιολογείται θετικά,



Από τα 20-50 (στάδιο ανάπτυξης – σταδιοδρομίας), ο ανθρώπινος προσανατολισμός
βρίσκεται περισσότερο στο παρόν παρά στο μέλλον



Περίπου από τα 35-55 (στάδιο υψιπέδου), ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος
τελειώνει, ενώ παρατηρείται αύξηση των υποχρεώσεων και αντίθετα προοδευτική
μείωση των διαφόρων ικανοτήτων,



Μετά τα 55 χρόνια, σύμφωνα με τον friedman, είναι η περίοδος της «παρακμής».
Ο Sheehy (1976) προσεγγίζει το θέμα της αλληλουχίας των φάσεων της ζωής του

ανθρώπου σε σχέση με τους σημαντικότερους ρόλους και τις περιόδους κρίσεις που
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του και εντοπίζει μια περίοδο έντονης κρίσης στη
δεκαετία των 40 ετών. Σύμφωνα με τη μελέτη του, τα στάδια αυτά έχουν σχέση με (Rogers,
2002) την εύρεση της πρώτης εργασίας, το γάμο, την απόκτηση παιδιών, την αποχώρηση των
παιδιών από την οικογένεια, το πένθος, το διαζύγιο, την απώλεια εργασίας, την απώλεια
άλλου σημαντικού ρόλου, τη συνταξιοδότηση, τη μετακόμιση, την ασθένεια του ίδιου ή
συγγενικού προσώπου.
Στο πλαίσιο της μελέτης για τον προσδιορισμό της δια βίου εκπαίδευσης και
ειδικότερα της διαρκούς εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, διακρίνονται τρεις σημαντικές φάσεις. Η πρώτη καλύπτει τα
πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου πριν την ένταξή του στους κόλπους της επίσημης
εκπαίδευσης, όπου ο άνθρωπος βρίσκεται και μεγαλώνει στους κόλπους της οικογένειάς του,
εντός της οποίας αρχίζει και η άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία. Η δεύτερη φάση αναφέρεται
στα χρόνια της φοίτησης του ανθρώπου στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο και καλύπτεται από
το πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Η τρίτη, καλύπτει τα χρόνια μετά την αποφοίτησή του
από την τυπική εκπαίδευση και την ενηλικίωσή του, έως και το θάνατό του, που ουσιαστικά
αναφέρεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, κατά την οποία το ενήλικο άτομο για
συγκεκριμένους λόγους, που θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα, συμμετέχει σε
μαθησιακές εμπειρίες.
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1.2 Εκπαίδευση Ενήλικων Ατόμων
Η εκπαίδευση ενηλίκων καλύπτει χρονικά το μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής
δραστηριοποίησης του ανθρώπου, το οποίο αρχίζει με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής ή
της αρχικής κατ’ άλλους εκπαίδευσης και συνεχίζεται μέσα και από τις άτυπες διαδικασίες σε
ολόκληρη ζωή του. (Κόκκος, 2005).
Ο όρος ενήλικος συχνά ταυτίζεται με την βιολογική - ηλικιακή του διάσταση, δηλαδή
με το στάδιο του κύκλου τη ζωής του ανθρώπου, που ακολουθεί την εφηβεία και τη νεότητα,
αγνοώντας την κοινωνική ή την ψυχολογική διάσταση. Αλλά και ως προς τον ηλικιακό
προσδιορισμό της ενηλικίωσης συναντάμε προβλήματα καθώς συχνά ακόμη και στην ίδια
κοινωνία δεν καθορίζεται με σαφήνεια, επειδή οι διάφορες κοινωνικές ή νομικές διαδικασίες
καθορίζουν το συγκεκριμένο ηλικιακό ορόσημο σε διαφορετική ηλικία (Field & Malcolm,
2007; Tuckett, & McAulay, 2005). Η ηλικία απόκτησης του εκλογικού δικαιώματος διαφέρει
ακόμα και στην ίδια κοινωνία με την ηλικία απόκτησης του δικαιώματος οδήγησης
αυτοκινήτου ή κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών ή συμμετοχής σε συγκεκριμένου
τύπου διασκέδασης ή ακόμη στη προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου και της έκτισης της
ποινής.
Σε άλλες περιπτώσεις επιχειρείται ο προσδιορισμός αυτός να γίνει σε συνάρτηση με
την ολοκλήρωση ορισμένου κύκλου εκπαίδευσης. Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση
εγείρονται παρόμοια ζητήματα καθώς η ηλικία αυτή διαφέρει από κράτος σε κράτος, αλλά
συμβαίνει συχνά για πολλούς ανθρώπους η περίοδος φοίτησης στην αρχική εκπαίδευση να
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το άτομο να συμπληρώνει την
ηλικία, που απαιτούν οι νομικοί, διοικητικοί ή θρησκευτικοί φορείς της κοινωνίας στην οποία
δραστηριοποιείται. Από την άλλη μεριά συχνά είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να φοιτήσει
μόνο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της αρχικής
εκπαιδευτικής του προσπάθειας να υπολείπεται χρονικά με όλες τις ηλικιακές προϋποθέσεις
που τίθενται από την κοινωνία στην οποία ζει για να θεωρηθεί ανήλικος. Επομένως
δημιουργείται η ανάγκη προσδιορισμού του όρου της «ενηλικιότητας» του ανθρώπου πριν
την ανάλυση της ίδιας της εκπαίδευσης των ενηλίκων (Rogers, 2002).
1.2.1 Χαρακτηριστικά ενηλίκων
O Houle το 1961 στο έργο του «The Inquiring Mind» περιέγραψε τρεις κατηγορίες
εκπαιδευόμενων ενηλίκων, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους αναφορικά με τις ατομικές
τους επιδιώξεις. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όσους ανθρώπους εμπλέκονται σε μια
μαθησιακή διαδικασία προκειμένου να πετύχουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή να
αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα (προσανατολισμός στο στόχο ή στο τελικό αποτέλεσμα).
Αυτοί οι ενήλικες είναι δυνατόν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν έναν ακαδημαϊκό τίτλο,
ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή μια προαγωγή στην εργασία τους και με την επίτευξη
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του στόχου τους να τερματίσουν και την εκπαιδευτική τους προσπάθεια. Στη δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι, που είναι προσανατολισμένοι στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται τα άτομα, τα οποία
συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί τους αρέσει η ατμόσφαιρα και γιατί
ανεξάρτητα από το περιεχόμενο νιώθουν ευχάριστα συναισθήματα από την ικανοποίηση
προσωπικών και κοινωνικών αναγκών. Σ’ αυτή την περίπτωση τα άτομα με την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσής τους επιζητούν νέα εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία θα συνεχίσει να τους
τροφοδοτεί με θετικά συναισθήματα. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα άτομα που
συμμετέχουν σ’ ένα πρόγραμμα με σκοπό τη μάθηση (προσανατολισμός στη μάθηση), από
πραγματικό ενδιαφέρον για την κατάκτηση ενός γνωστικού αντικειμένου ή μιας δεξιότητας.
Τα άτομα αυτά θα συνεχίσουν την αναζήτηση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης παράλληλα
με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακόμα και αν χρειαστεί να ερευνήσουν μόνοι τους στην
περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση κάποιου οργανωμένου κύκλου
σπουδών (Rogers, 2002).
Στην προσπάθεια να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των
ενήλικων εκπαιδευόμενων διαπιστώνεται η ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ των
ερευνητών, που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Από τη σύνθεση των προτάσεων τους
καταγράφεται μια σειρά από τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζονται στις
περισσότερες εργασίες του χώρου (Blanchard–Fields & Kalinauskas, 2009; Sheldon, 2009;
Zimmerman, & Rowe, 2009;, Κόκκος, 2005; Βεργίδης, 2003; Rogers, 2002; Γαλάνης, 1995;
Courau, 1994; Knowles, 1990; Henderson, 1989):


Είναι ενήλικοι, δηλαδή σύμφωνα και με τον προσδιορισμό της ενηλικιότητας, είναι
ώριμα άτομα, τα οποία προσπαθούν να κατακτήσουν την προσωπική τους ολοκλήρωση
και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως οντότητες, που συνειδητά και συστηματικά
αυτομορφώνονται. Υπάρχει η παρόρμηση για την ανάληψη του ελέγχου της ζωής τους,
τη συμμετοχή σε διεργασίες λήψης αποφάσεων και τη ρύθμιση της πορείας της ζωής
τους γενικότερα, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και κατά τη
σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων, αλλά και κατά την υλοποίησή
του.



Διέρχονται μια εξελικτική αναπτυξιακή διεργασία σε όλα τα επίπεδα, σε διανοητικό
επίπεδο, σε συναισθηματικό, σε επίπεδο ενδιαφερόντων, επιλογών, σχέσεων και
υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να: (α) προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία στις
περισσότερες περιπτώσεις οικιοθελώς, (β) είναι αυτοκατευθυνόμενοι, (γ) διαθέτουν
λίγο χρόνο για την μόρφωσή – εκπαίδευσή τους, (δ) έχουν ως κίνητρο τις ευθύνες και
τις αλλαγές, που συντελούνται στη ζωή τους, (ε) επιζητούν αξιοποίηση των εμπειριών
και των γνώσεών τους, (στ) θέλουν να αξιοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν άμεσα
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όλη τα στοιχεία που αποκτά από τη διαδικασία, (ζ) έχουν συνήθως πλούσιο λεξιλόγιο,
(η) έχουν παγιωμένες στάσεις, ιδέες και συμπεριφορές, που δύσκολα αλλάζουν, (θ)
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αυτοεκτίμησή τους και κατά συνέπεια να
φοβούνται και να αντιστέκονται στον έλεγχο και την αξιολόγηση, (λ) αντιμετωπίζουν
σε πολλές περιπτώσεις περιορισμούς από τη φυσιολογία της ηλικίας τους, όπως
προβλήματα όρασης, ακοής, υγείας.


Ως αποτέλεσμα της «ενηλικιότητας» έχουν την τάση για αυτοκαθορισμό και
ενεργητική συμμετοχή, τάση που εκδηλώνεται και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με τη διάθεση να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνα άτομα, των οποίων
ζητείται η γνώμη μέσα από διαδικασίες υγιούς διαλόγου και γόνιμης επικοινωνίας.



Συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένους στόχους, όπως: (α)
επαγγελματικοί, για να αποκτήσουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας, εξέλιξης μέσα
στο εργασιακό τους περιβάλλον, προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό
γίγνεσθαι ή μείωση της πιθανότητας απώλειας της εργασίας τους, (β) προσωπικής
ανάπτυξης, οι οποίοι σχετίζονται με την αλλαγή των ενδιαφερόντων τους ή τη
μεταβολή των συνθηκών, που επηρεάζουν τη ζωή τους και τους κατευθύνουν στην
αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών ή ερεθισμάτων για αμιγώς επιστημονικά ζητήματα,
για θέματα που άπτονται τις τέχνες, την υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις, το περιβάλλον ή
απλά για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, (γ) σχετικών με κοινωνικούς ρόλους,
που θα χρειαστεί να αναληφθούν, όπως στην περίπτωση των νέων γονέων, ή της
μετανάστευσης σ’ ένα διαφορετικό πολιτισμικό και γεωγραφικό περιβάλλον ή την
ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων σ’ ένα συνδικαλιστικό όργανο, (δ) απόκτησης
κύρους, δηλαδή

τα άτομα αυτά δεν ενδιαφέρονται κυρίως για την πρακτική

αξιοποίηση όσων προσφέρονται από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα,
αλλά αντίθετα επιζητούν κυρίως την αναγνώριση, που συνοδεύει η συγκεκριμένη
προσπάθεια, (ε) απροσδιόριστοι στόχοι, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενήλικοι
δεν έχουν ξεκάθαρη στοχοποίηση ή πιέζονται από συγκεκριμένες συγκυρίες.


Έχουν πολλές και συγκεκριμένες εμπειρίες, από τις οποίες αντλούν πολύτιμα στοιχεία,
αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν τις επιλογές του ατόμου και κατά συνέπεια και τις νέες
εμπειρίες που αυτό θα βιώσει τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και αναφορικά με τις
εκπαιδευτικές του επιλογές. Καθίσταται σαφές επομένως ότι οι προγενέστερες
εμπειρίες αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό «κεφάλαιο» για τον εκπαιδευόμενο, το
οποίο πρέπει να εκτιμήσει σωστά και να αξιοποιήσει κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων.
Αντίθετα η αγνόησή του είναι πιθανό να εκληφθεί από τον εκπαιδευόμενο ως
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απόρριψη με ότι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και
στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος.


Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και στάσεις για την εκπαίδευση, οι οποίες είναι
σχετικές με τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη σχολική διαδικασία των παιδικών και
εφηβικών τους χρόνων. Σε συνάρτηση με τα βιώματά τους, στις περισσότερες
περιπτώσεις πιστεύουν ότι θα διδαχτούν από κάποια «αυθεντία» τα πάντα για ένα
αντικείμενο, όπως συνέβαινε και στην τυπική εκπαίδευση στα σχολικά τους χρόνια. Τα
βιώματα αυτά θα καθορίσουν κατά συνέπεια τις προσδοκίες τους για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, επιθυμώντας να είναι όπως το «σχολείο» για την περίπτωση, που η
σχολική εμπειρία ήταν θετική ή αντίθετα να μην έχει καμία σχέση με αυτό για τις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εμπειρία ήταν αρνητική ή τραυματική.



Έχουν διαμορφωμένους τρόπους μάθησης, οι οποίοι αποκρυσταλλώθηκαν με την
πάροδο του χρόνου, σε συνάρτηση με τις εμπειρίες, τις ικανότητες και την
προσωπικότητα του καθενός. Κάθε εκπαιδευόμενος ανέπτυξε συγκεκριμένους τρόπους
να μαθαίνει, δικές του στρατηγικές και μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιεί με το δικό του
ρυθμό σε κάθε περίπτωση για να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε μαθησιακές απαιτήσεις.



Μαθαίνουν περισσότερο αποτελεσματικά όταν: (α) καταλαβαίνουν καλύτερα από την
πρόσληψη μηνυμάτων, που είναι γραμμένα απλά, με εύκολο λεξιλόγιο και
συνοδεύονται από εικόνες όπου χρειάζεται, (β) το αντικείμενο και τα μέσα σχετίζονται
με την καθημερινότητά του και με ότι ήδη γνωρίζει, (γ) συμμετέχουν και ταυτόχρονα
ενεργούν καθώς από έρευνες έχει βρεθεί, ότι μαθαίνουμε το 10% όσων διαβάζουμε, το
20% όσων ακούμε, το 30% όσων βλέπουμε, το 50% όσων βλέπουμε και ακούμε, το
80% όσων λέμε και το 90% όσων σκεφτόμαστε, λέμε και πράττουμε σε συνδυασμό,
(δ) αξιοποιούνται γόνιμα οι επιτυχίες και οι αποτυχίες των εκπαιδευόμενων, (ε)
αισθάνονται ότι είναι ενταγμένοι σε μια ομάδα, που τους αποδέχεται, (στ) υπάρχει
στην ομάδα κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή,(ζ) βρίσκονται σε μεταίχμια, όταν
σημειώνεται κάποιου είδους αλλαγή στη ζωή τους, (η) έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και
αυτοαντίληψη καθώς μελέτες στην πλειοψηφία τους έχουν εντοπίσει συνάφεια της
σχολικής επίδοσης με τη διαμορφωμένη αυτο-εικόνα

των εκπαιδευόμενων 1 . Η

αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις υποκειμενικές

1

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη σε άτομα ύστερης εφηβείας, βρέθηκε ότι η αυτοεκτίμηση έχει μια
μέτρια σχέση με τη μαθησιακή ικανότητα και επίδοση (Μακρή-Μπότσαρη, 2000). Η αυτοεκτίμηση
διαμορφώνεται με βάση τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το άτομο για τον εαυτό του και τις ερμηνείες
που δίνει σε αυτές. Η εκτίμηση που σχηματίζει κάποιος για το ίδιο το άτομό του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
από τις γνώμες των άλλων, από έμμεσα μηνύματα και από την ύπαρξη ανατροφοδότησης από παλιότερες
πράξεις (Δημητρόπουλος & Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003).
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αξιολογήσεις, γιατί με βάση αυτές το άτομο αποφασίζει τι θεωρείται αποτυχία και τι
επιτυχία.


Σύμφωνα με τους βιολόγους και τους γνωστικούς ψυχολόγους στα ενήλικα άτομα με
το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται αλλοίωση των
αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων ατόνησης

νευρικών συνάψεων, με

κυρίως της βραχυπρόθεσμης

μνήμης (Παπάνης & Ρουμελιώτου, 2007). Η φυσιολογική αυτή φθορά, σε συνδυασμό
με τις ψυχολογικές επιδράσεις των διαφόρων δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι
ενήλικοι, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την εμπλοκή τους σε εκούσιες
συστηματικές μαθησιακές διαδικασίες. Η τάση αυτή ενισχύεται στις περιπτώσεις των
ατόμων μεγάλης ηλικίας, στα οποία και η αντιληπτική και νοητική ικανότητά τους
αρχίζει να περιορίζεται και αναπτύσσεται έντονη απαισιοδοξία με τη σκέψη ότι τα
χρονικά όρια περιορίζονται, οπότε και η απόκτηση νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων δεν
έχουν μεγάλη σημασία (Δημητρόπουλος & Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003).
Σύμφωνα με έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η μείωση της
αποτελεσματικότητας ως προς τις διαδικασίες της μάθησης, που παρατηρείται
εντοπίζεται κύρια στην πτώση της ταχύτητας και όχι στην νοητική ικανότητα αυτή
καθ’ αυτή, η οποία είναι εφικτό ακόμη και να βελτιωθεί με συνεχή προσπάθεια και σε
μεγαλύτερες ηλικίες (Knowles, 1980). Σύμφωνα με το Reese (1976), o βασικότερος
παράγοντας μείωσης της επίδοσης των ενηλίκων στις γνωστικές διαδικασίες είναι η
υποβάθμιση της μνημονικής οργάνωσης (Gholson, 1980).

Βέβαια, σε σύγχρονες

έρευνες έχει φανεί ότι ο άνθρωπος μπορεί μέχρι το τέλος της ζωής του να είναι σε θέση
να μάθει, αν και η αποδοτικότητά του εξαρτάται από πολυσύνθετους κοινωνικούς,
ψυχολογικούς και άλλους παράγοντες, που επιδρούν συνεχώς επάνω του
(Δημητρόπουλος & Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003). Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι οι ενήλικοι και ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζουν αναπτυγμένες ικανότητες
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους, όπως για παράδειγμα
σε διαδικασίες ταξινόμησης και σε ασκήσεις ιεράρχησης και κατάταξης, επειδή έχουν
πιο ολοκληρωμένη γνωσιολογική δομή και μπορούν να κατατάσσουν και να
οργανώνουν τις πληροφορίες ευκολότερα (Γαλάνης, 1993).


Αναπτύσσουν αντιστάσεις και συχνά επιλέγουν την αποχώρηση σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες αμφισβητούνται οι αξίες, οι αντιλήψεις και τα πιστεύω τους.

Έχει

παρατηρηθεί ότι τα άτομα αυτά όταν καλούνται να υιοθετήσουν γνώσεις και αξίες,
που ανατρέπουν το υφιστάμενο «οικοδόμημα» και κατ’ επέκταση την ισορροπία τους
αναπτύσσουν άμυνες και μηχανισμούς παραίτησης από τη διαδικασία, που
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εκδηλώνονται είτε με αποστασιοποίηση είτε με φυσική απομάκρυνση από το
πρόγραμμα.


Αντιδρούν σε προσπάθειες εφαρμογής τυπικών διαδικασιών εκπαίδευσης γιατί: (α) δεν
θεωρούν δεδομένο το κύρος του εκπαιδευτή, τον οποίο συχνά τον αντιμετωπίζουν ως
μέρος της ενήλικης εκπαιδευτικής ομάδας και όχι ως αυθεντία, (β) συσχετίζουν την
εκπαίδευση με εντελώς χρηστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση των
γνώσεων, των δεξιοτήτων ή του ίδιου του αποδεικτικού φοίτησης στην εργασία τους,
(γ) ανασύρουν συχνά δυσάρεστες αναμνήσεις και συναισθήματα από τη σχολική τους
εμπειρία, (δ) θέλουν να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι κεκτημένες γνώσεις
και οι εμπειρίες τους, με τρόπο που να αποτελούν το μέσο για την συνέχιση της
εκπαιδευτικής προσπάθειας.



Συμμετέχουν σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας δεδομένες προθέσεις, οι
οποίες θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα,



Αντιμετωπίζουν περιοριστικούς παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται διεξοδικά στην
επόμενη ενότητα.

1.2.2 Προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί το τμήμα της δια βίου μάθησης, που αναφέρεται σε
ενήλικα2 άτομα (Mezirow, 2007). Η UNESCO διατύπωσε το 1976 το ορισμό της σύμφωνα με
τον οποίο «η εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου,
επιπέδου και μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που
επεκτείνεται χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και
πανεπιστήμια, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία
ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα
τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και
επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους
προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη (Κόκκος, 2005).
Ένα χρόνο αργότερα το 1977 στους κόλπους του ΟΟΣΑ διατυπώθηκε μια
διαφορετική προσέγγιση, η οποία απέκλινε από τη διατύπωση της UNESCO κυρίως σε σχέση
με την εξαίρεση από το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όσων ανθρώπων έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και συνεχίζουν να σπουδάζουν. Ειδικότερα
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ «η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή
2

Άτομα που έχουν επίγνωση για τον εαυτό τους και που αντιμετωπίζονται ως ενήλικα από την
κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται.
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δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να
ικανοποιήσει

οποιαδήποτε

ανάγκη

κατάρτισης

ή

ενδιαφέρον,

που

ενδέχεται

να

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η
«σφαίρα» της επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη
τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό, κοινωνικό σκοπό»
(Jarvis, 2007 & Κόκκος, 2005).
Η εκπαίδευση ενηλίκων ανάλογα με τον προσανατολισμό της διακρίνεται σε (Finger,
Sun & Jamieson-Proctor, 2010; Creasy & Jarvis, 2009; Stenstrom, 2002; Merriam &
Caffarella, 1999; Mezirow, 1991):


Εκπαίδευση ενηλίκων με υποκειμενικό προσανατολισμό, κατά την οποία ο
πρωταρχικός στόχος είναι απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που ο εκπαιδευτής
προσφέρει στην τάξη,



Εκπαίδευση

ενηλίκων

με

προσανατολισμό

στον

«καταναλωτή-πελάτη»

εκπαιδευόμενο, με στόχο την ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών των
εκπαιδευόμενων από τον εκπαιδευτή, που αναλαμβάνει τον ρόλο του «διευκολυντή»
και


«απελευθερωτική» εκπαίδευση ενηλίκων, στην οποία ελεύθεροι εκπαιδευόμενοι
εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές εμπειρίες που προάγουν την κριτική σκέψη και
συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των συμμετεχόντων.
Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να συμβάλει με τρόπο κατά τον

οποίο οι ενήλικοι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να
χειραφετηθούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα και να μάθουν πώς να
μαθαίνουν μέσα από συνειδητές επιλογές, ως «αυτοδύναμοι μανθάνοντες». Παράλληλα
καλείται να αναπτύξει το άτομο ως ξεχωριστή οντότητα, η οποία θα θέλει και θα μπορεί με
την πάροδο του χρόνου να εντάσσεται σε διαφορετικά κοινωνικά σύνολα, δημιουργώντας
αυθεντικές ενώσεις, που προάγουν εκτός από το άτομο και την κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιείται και εξελίσσεται (Paterson, 2010; Mezirow, 2007; Moloney, 2004;
Mezirow, 1991).
Τα χαρακτηριστικά και οι προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τους
στόχους και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις
(Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006α; Gelpi & Belanger, 1995; Hake & Marriot, 1992):


Εκμετάλλευση της εμπειρίας των ενηλίκων εκπαιδευόμενων,



Χρήση μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης,
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Επιλογή βιωματικών και ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, δίνοντας έμφαση περισσότερο
στην πράξη παρά στη θεωρία,



Χρήση ποικιλίας μεθόδων,



Ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και του διαλόγου,



Δημιουργία προϋποθέσεων καλλιέργειας του κριτικού στοχασμού,



Εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε κάθε στάδιο διεξαγωγής του προγράμματος, από τον
σχεδιασμό έως και την αξιολόγηση,



Προοδευτική μεταβίβαση της «εξουσίας» στα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας,



Σχεδιασμός του προγράμματος και των δραστηριοτήτων με τη λογική της εφαρμογής
ερεθισμάτων μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας,



Ενασχόληση με αντικείμενα μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες,



Χρησιμοποίηση υλικού σχετικού με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους,



Καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων προκειμένου να συνδέουν τα νέα στοιχεία με τα
υφιστάμενα,



Εκμάθηση της διαδικασίας ανατροφοδότησης και συχνή εφαρμογή της,



Έμφαση στην κατανόηση και απομάκρυνση από διαδικασίες που προάγουν την
απομνημόνευση.

1.2.3 Προϋποθέσεις
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε κάποια
εκπαιδευτική διαδικασία για την ικανοποίηση κάποιων συγκεκριμένων αναγκών τους, αν και
είναι προφανές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η υποκίνησή τους δεν πηγάζει από την ύπαρξη
κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα δίπολο υποκίνησης, στο
ένα άκρο του οποίου υπάρχει κάποια «αόριστη και ατελώς διατυπωμένη αίσθηση ανάγκης»
και στο άλλο η επιθυμία να μάθουν κάτι συγκεκριμένο ή να αντιμετωπίσουν κάποιο δεδομένο
πρόβλημα (Rogers, 2002).
Με τον όρο «υποκίνηση» εννοούμε «όλους εκείνους τους παράγοντες, που επηρεάζουν
πρότυπα συμπεριφοράς, που είναι οργανωμένα γύρω από κάποιο σκοπό». Είναι η εσωτερική
δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο να δράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Αναφορικά με την
υποκίνηση για μάθηση, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη δύναμη εκείνη που ενεργοποιεί το
άτομο για να μάθει και το κρατάει στη συνέχεια κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτοί
οι παράγοντες μπορεί να είναι είτε εξωγενείς, οι οποίοι διακρίνονται σε δυνάμεις προτροπής
ή πίεσης είτε ενδογενείς – εγγενείς, που προέρχονται συχνά από την εσωτερίκευση των
εξωγενών παραγόντων και συμβάλλουν ως εσωτερική παρόρμηση ή επιθυμία στη λήψη
απόφασης για μαθησιακή αλλαγή. Η υποκίνηση μπορεί να θεωρηθεί είτε μια εσωτερική
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ορμή, που αποβλέπει στην ικανοποίηση αναγκών, είτε το αποτέλεσμα μάθησης ή η αποδοχή
της στοχοποίησης από ένα άτομο (Rogers, 2002).
Προτού προχωρήσουμε στη διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών
κρίνεται σκόπιμη η σημασιολογική προσέγγιση της ίδιας της έννοιας «ανάγκη». Η ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ως μια ροπή, η οποία εκφράζεται
στην περίπτωση που ένα άτομο ή μια ομάδα συνειδητοποιεί μια υστέρηση σε σχέση με κάτι
γενικά αποδεκτό. Η πολιτιστική προσέγγιση αναφέρεται στη σημασία που έχουν οι αξίες και
οι πεποιθήσεις στη διαμόρφωση των αναγκών, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των
πολιτιστικών παραγόντων. Η δομολειτουργική οπτική αναφέρει ότι οι ανθρώπινες ανάγκες
είναι καρπός των δομών, μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και ρόλων που υιοθετούν
(Βεργίδης, 2003).
Σύμφωνα με την ψυχολογική προσέγγιση γίνεται διάκριση μεταξύ αναγκών και
ορμών για να προσεγγίσουν τις φυσικές και τις ψυχολογικές τάσεις αντίστοιχα ή μεταξύ
πρωταρχικών και δευτερευουσών αναγκών, για την περιγραφή των οργανικών αναγκών στην
πρώτη περίπτωση και των ψυχογενών στη δεύτερη. Ο C. Rogers (1974) αντιλαμβάνεται τις
«ανάγκες» ως ορμές, που ωθούν τον άνθρωπο προς την ενηλικιότητα και τον κατευθύνουν με
γνώμονα την υπευθυνότητα, την αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό, ενώ αντίθετα ο
Maslow (1954) επικεντρώνεται στις ορμές για την ικανοποίηση ιεραρχημένων αναγκών
(Βεργίδης, 2003; Rogers, 2002; Courau, 2000).
Πίνακας 1: Στοιχεία από την πανευρωπαϊκή έρευνα της Eurostat το 2007 για τους λόγους
συμμετοχής σε προγράμματα ενηλίκων. Ποσοστά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελλάδας
Λόγοι παρακίνησης για τη συμμετοχή

Πολωνία

Ε.Ε.

Ελλάδα

Ισπανία

σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

%

%

%

%

Εργασιακοί

91,3

83,8

72,6

61,7

Προσωπικοί / Κοινωνικοί

8,67

16,1

27,4

38,3

Σε μια κλασσική ερευνητική προσπάθεια το 1965 οι Johnstone & Rivera
ταξινόμησαν τα κίνητρα των συμμετεχόντων στο ερευνητικό τους δείγμα ως εξής (Leis,
Tanner, & Arnett, 2009; Βεργίδης, 2003): αναζήτηση νέας εργασίας, εξέλιξη στην
υφιστάμενη εργασία, καλύτερη ενημέρωση, ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο, ασχολίες με
επίκεντρο το σπίτι, αντιμετώπιση της καθημερινότητας, νέες γνωριμίες, απόδραση από τη
ρουτίνα της καθημερινότητας, άλλο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα της
πανευρωπαϊκής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τη Eurostat το 2007 για τον
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προσδιορισμό των λόγων παρακίνησης για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα των
ενηλίκων. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά τα στοιχεία
του ελληνικού δείγματος και δεξιά ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος. Από την ανάλυση των
στοιχείων προκύπτει ότι στην Ελλάδα πάνω από το 75% συσχετίζει τη συμμετοχή του σε
εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων με την αναζήτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιο
ενδιαφέρον θέμα, αλλά και με εργασιακούς λόγους, όπως η καλύτερη εκτέλεση των
εργασιακών καθηκόντων και η εργασιακή εξέλιξη. Παράλληλα άλλο ένα 25,5% αναφέρει ότι
θα εκπαιδεύονταν για να βρει νέα εργασία ή για να αλλάξει επάγγελμα, το 16% για να μη
χάσει τη δουλειά που ήδη έχει και το 8% περίπου για να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια
προκειμένου να ξεκινήσει κάποια δικιά του εργασία. Το 50% περίπου θεωρεί ότι σημαντικός
λόγος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή, αλλά και γιατί
είναι υποχρεωτικό, είτε υπό την έννοια απόκτησης ενός πιστοποιητικού (48,6%) είτε ως
επιβολής από το εργασιακό περιβάλλον (18,1%). Τέλος το 20,6% θα συμμετείχε σε κάποιο
πρόγραμμα για να επιχειρήσει να γνωρίσει νέους ανθρώπους, ενώ άλλο ένα 4,3% για
διάφορους άλλους λόγους.
Πίνακας 2: Στοιχεία από την πανευρωπαϊκή έρευνα της Eurostat το 2007 για τους λόγους
συμμετοχής σε προγράμματα ενηλίκων. Ποσοστά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελλάδας
Λόγοι παρακίνησης για τη συμμετοχή

Ελλάδα

Ε.Ε.

σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

%

%

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιο ενδιαφέρον θέμα

76,7

32,0

Καλύτερη εκτέλεση εργασίας και / ή βελτίωση οικονομικών απολαβών

74,8

44,4

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων στην καθημερινή ζωή

52,4

25,5

Υποχρεωτική απόκτηση πιστοποιητικού

48,6

10,1

Αύξηση της πιθανότητας εύρεσης εργασίας ή αλλαγή επαγγέλματος

25,5

11,6

Γνωριμία νέων ανθρώπων ή απλά για διασκέδαση

20,6

8,8

Υποχρεωτική συμμετοχή

18,1

21,5

Μείωση της πιθανότητας απώλειας της εργασίας

16,0

12,3

Έναρξη ιδιωτικής εργασίας

7,9

3,3

Άλλοι λόγοι

4,3

6,2

1.2.4 Περιορισμοί
Οι ενήλικες πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες που εμποδίζουν τη συμμετοχή
τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς οι περισσότεροι έχουν πολλές υποχρεώσεις και οι
συνθήκες της ζωής τους και κοινωνικοί τους ρόλοι είναι πολυσύνθετοι. Οι περιοριστικοί
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αυτοί παράγοντες είναι δυνατό να κατανεμηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες, την πρώτη που
περιλαμβάνει παράγοντες σχετικούς με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη
δεύτερη με τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και την τρίτη με εσωτερικά
εμπόδια σχετικά με την προσωπικότητα και την ψυχολογία των ενδιαφερόμενων (Κόκκος,
2005).
Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία ομαδοποιούνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες, που
αναφέρονται στην οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν
ζητήματα σχετικά με (Κόκκος, 2005; Βεργίδης, 2003; Roger, 2002; Courau, 2000):


Τον τόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης και αναφέρονται και στην κατάσταση του
ακινήτου, αλλά κυρίως στην απόσταση από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, ειδικά
στην περίπτωση που απαιτείται για τη μετάβαση τους η χρήση αυτοκινήτου ή Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς,



Το κόστος των διδάκτρων, των εκπαιδευτικών υλικών ή ακόμη και της μετακίνησης
των εκπαιδευόμενων,



Το χρόνο διεξαγωγής και ειδικότερα με τη συνολική διάρκεια του προγράμματος αλλά
και των συναντήσεων, την χρονική περίοδο υλοποίησης, τη συχνότητα των
συναντήσεων και την ώρα διεξαγωγής τους,



Τις παρεχόμενες υποδομές για την άνετη διαβίωση και την αποτελεσματική φοίτηση,



Τα υλικά και τα μέσα, η απουσία των οποίων είναι δυνατόν να υποβαθμίσει ή και να
ακυρώσει τα οφέλη της εκπαίδευσης,



Τις γενικότερες συνθήκες, οι οποίες μπορεί να αφορούν από στοιχεία σχετικά με την
κατάσταση του χώρου (θόρυβος, ζέστη, κ.ά.), μέχρι τον αριθμό των συμμετεχόντων,
την ποιότητα των εκπαιδευτών,



Τις επιλεγόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, στην
περίπτωση ειδικά που είναι γνωστές στους ενδιαφερόμενους και εμφανίζονται
εξαιρετικά απαιτητικές και «ξένες» προς τις εκπαιδευτικές τους συνήθειες και
προσδοκίες,



Το συντονισμό, η απουσία του οποίου είναι δυνατό να υποβαθμίσει την εκπαιδευτική
διαδικασία και να ακυρώσει και στην περίπτωση αυτή όλους τους εκπαιδευτικούς
στόχους,



Την παρεχόμενη υποστήριξη και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για
διαδικαστικά ζητήματα, η οποία θα μετριάσει την ανασφάλεια και το άγχος των
συμμετεχόντων και θα κάνει πιο αποτελεσματική την φοίτησή τους,



Την πληροφόρηση για την ύπαρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για το
πρόγραμμα σπουδών και για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, στοιχεία που θα
αυξήσουν το ενδιαφέρουν και θα μειώσουν το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα,
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που προκαλούνται από την άγνοια των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιοριστικούς παράγοντες, που σχετίζονται με
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ενηλίκων, τα οποία είναι σχετικά με τους
πολυποίκιλους ρόλους τους, που ειδικότερα συνοψίζονται (Κόκκος, 2005; Malach, 2003;
Βεργίδης, 2003; Courau, 2000):


Στις επαγγελματικές υποχρεώσεις των ενηλίκων, οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν αίσθημα κόπωσης, ελαχιστοποίηση του
ελεύθερου χρόνου, απώλεια της διάθεσης,



Στην επαγγελματική κατάσταση καθώς είναι σημαντικό και με σοβαρές συνέπειες
αναφορικά με την δια βίου εκπαίδευση, επειδή αν ο ενήλικος εργάζεται πιθανόν να
αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ενώ αν
είναι άνεργος προκύπτουν διαφορετικής φύσης ζητήματα, όπως η κακή ψυχολογία και
η δυσκολία προγραμματισμού κ.ά.



Στην επαγγελματική θέση, που κατέχει ένας ενήλικος, επειδή είναι πιθανόν να τον
εξαντλεί μυϊκά ή ψυχολογικά, να του δεσμεύει πολύ χρόνο, να τον κρατάει μακριά από
τον τόπο διαμονής του ή να μην του επιτρέπει να μένει σε συγκεκριμένο τόπο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι το επάγγελμα επηρεάζει
σημαντικά τις μαθησιακές ικανότητες των ανθρώπων. Η εργασία βελτιώνει τις
ικανότητες των ατόμων, αν και αυτό εξαρτάται περισσότερο από το είδος της. Τα
επαγγέλματα τα οποία απαιτούν πνευματική εργασία βοηθούν τα άτομα να διατηρούν
σε ικανοποιητικό επίπεδο τις νοητικές και μαθησιακές τους ικανότητες (καψάλης,
2000).



Στην οικογενειακή κατάσταση, η οποία επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες στην
πατρίδα μας τουλάχιστον κυρίως σε μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς δεν παρέχονται
πάντοτε οι απαραίτητες διευκολύνεις για τη φύλαξη των παιδιών και την
«απελευθέρωση» των μητέρων προκειμένου να μπορούν εύκολα να συμμετέχουν σε
κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Στην οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων ειδικά την τελευταία περίοδο της
οικονομικής κρίσης, η οποία προκαλεί αφενός φυσική αδυναμία συμμετοχής, ειδικά
στις περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων και αφετέρου αποδιοργανώνει το
άτομο και του περιορίζει τη διάθεση συμμετοχής,



Στην υποστήριξη, που είναι εφικτό να έχει ένα ενήλικο άτομο από το οικογενειακό του
περιβάλλον, την εργασία του, από οργανωμένους φορείς κρατικούς ή μη,
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Στους ρόλους, που έχει αναλάβει το άτομο εθελοντικά ή υποχρεωτικά στο πλαίσιο της
κοινωνίας που δραστηριοποιείται, οι οποίοι συχνά αυξάνουν τις υποχρεώσεις,
περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο ή ακόμη και αποκλείουν εντελώς τη συμμετοχή, όπως
στην πιο ακραία περίπτωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων,



Στις καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων περιθωριοποιημένων, που
βρίσκονται είτε εντός σωφρονιστικών, νοσηλευτικών

ή άλλων ιδρυμάτων είτε

αποκλεισμένοι στο περιθώριο της κοινωνίας χωρίς προσβάσεις και ουσιαστικές
δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στα εσωτερικά εμπόδια που προκύπτουν σε έναν
άνθρωπο, κυρίως εξαιτίας της προσωπικότητάς του, της ψυχολογίας ή και της υγείας του και
περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα (Κόκκος, 2005; Βεργίδης, 2003; Δημητρόπουλος &
Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003; Κλεφτάρας, 2000; Courau, 2000):


Λόγους σχετικούς με δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο
μόρφωσης, η έλλειψη προαπαιτούμενων κ.ά. Τα άτομα που βρίσκονται σε
προχωρημένη ηλικία σε σύγκριση με τα νεότερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε
μεγαλύτερο βαθμό: (α) στη μετάβαση από ένα πρόβλημα σε ένα άλλο, (β) στην
αγνόηση άσχετων και άχρηστων πληροφοριών, (γ) είναι λιγότερο συστηματικοί στη
διαδικασία επίλυσης προβλήματος (δ) χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να
οδηγηθούν σε λογικούς συλλογισμούς.

Σύμφωνα με έρευνες στον τομέα της

εκπαίδευσης και της ψυχολογίας των ενηλίκων, μία από τις συχνότερες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα ενήλικα άτομα αποτελεί η αποστήθιση και η αφομοίωση νέων
αόριστων και θεωρητικών γνώσεων. Επίσης με την αύξηση της ηλικίας η ταχύτητα
αντίδρασης ελαττώνεται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το άτομο καλείται να
αντιμετωπίσει δύσκολες ασκήσεις με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται και αργεί να δώσει
τη λύση ιδίως σε περίπλοκα προβλήματα (Γαλάνης, 1993). Το επίπεδο των επιδόσεων
αυτών οφείλεται κυρίως στη μη χρήση των ικανοτήτων παρά στην έλλειψή τους
(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Ανάμεσα στα πιθανά εμπόδια θα μπορούσε να
θεωρηθεί και η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Τα άτομα αυτά δυσκολεύονται
να συγκεντρωθούν για πολύ ώρα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ συχνά δεν
καταφέρνουν να παρακολουθήσουν περισσότερες πηγές πληροφοριών ταυτοχρόνως
(Γαλάνης, 1993). Είναι απαραίτητο να τονιστεί, ότι τα ενήλικα άτομα δυσκολεύονται
να προσαρμοστούν σε νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς οι σχολικές
εμπειρίες που βίωσαν ήταν πολύ διαφορετικές.


Λόγους υγείας, όπως στην περίπτωση μεταδοτικών ασθενειών, ψυχικών νοσημάτων,
εξαρτήσεων από ουσίες, αναπηρίες κ.ά.
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Προϋπάρχουσες

γνώσεις,

αξίες

και

αντιλήψεις,

στις

οποίες

οι

ενήλικοι

προσκολλούνται, επενδύουν συναισθηματικά και αποφεύγουν να εμπλακούν σε
διαδικασίες, που μπορεί να τις αμφισβητήσουν, γιατί έμμεσα θεωρείται ότι
αμφισβητείται η ίδια τους η προσωπικότητα,


Άλλους προσωπικούς λόγους, οι οποίοι μπορεί να εδράζουν στις προηγούμενες
περιπτώσεις ή σε συγκυριακούς λόγους,



Ψυχολογικούς παράγοντες και ειδικότερα ο συνδυασμός του άγνωστου και του φόβου
για την αποτυχία, που συχνά ενισχύεται με τις προϋπάρχουσες αρνητικές σχολικές
εμπειρίες, λειτουργούν απειλητικά για το γόητρο των ενηλίκων, επιτείνουν την πίεση
που ήδη υφίστανται λόγω των ποικίλων υποχρεώσεων και διαμορφώνουν ένα αρνητικό
πλαίσιο για τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αναλυτικότερα στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: (Δημητρόπουλος & ΚαλούρηΑντωνοπούλου, 2003):
o

Τα μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως χαμηλή
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση διαμορφώνεται
σύμφωνα με την ερμηνεία των πληροφοριών, που έχει συγκεντρώσει
το άτομο για τον εαυτό του. Η εικόνα που σχηματίζει κάποιος για το
ίδιο το άτομό του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώμες και
τις αντιλήψεις των άλλων και από την ανατροφοδότηση που
προκύπτει με την ανάλυση παλιότερων πράξεων (Δημητρόπουλος &
Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003).

o

Το άγχος, τις ανασφάλειες και τις φοβίες, που εκπορεύονται από τις
προηγούμενες προσωπικές εμπειρίες των ενδιαφερομένων, με
προεξέχουσες αυτές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των
σχολικών χρόνων. Το άγχος αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, το
οποίο περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: το φόβο για τις απαιτήσεις
που θέτονται από το περιβάλλον και τον προβληματισμό για την
ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτές. Πηγή του άγχους
στους ενηλίκους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο κίνδυνος αδυναμίας επίτευξης των
συγκεκριμένων στόχων σε συνάρτηση με τις προσδοκίες του
οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, η έλλειψη χρόνου
και ο φόρτος υποχρεώσεων

(Δημητρόπουλος & Καλούρη-

Αντωνοπούλου, 2003).
o

Διάφοροι κοινωνικοί λόγοι και συγκρούσεις μεταξύ των προσωπικών
και των κοινωνικών στόχων του ατόμου. Οι ενήλικοι συχνά βιώνουν
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καταστάσεις ψυχολογικής σύγκρουσης αναφορικά με τη δυσκολία
λήψης μια απόφασης σχετικής με τη στοχοθέτηση και πιο ειδικά
ανάμεσα στους προσωπικούς και στους κοινωνικούς τους στόχους.
Αναφερόμενοι στους προσωπικούς στόχους εννοούμε τις ανάγκες, τα
«πιστεύω» και τα «θέλω» του ενήλικου, ενώ στους κοινωνικούς
στόχους οι προσδοκίες και η πίεση του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Το ενήλικο άτομο καλείται να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του και
να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση, διαδικασίες που δημιουργούν
ψυχολογική σύγχυση και άγχος (Knox, 1977). Άλλη αιτία που είναι
δυνατόν να αποθαρρύνουν τους ενήλικους από τη μάθηση είναι οι
κακές σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους ή και των ίδιο τον
εκπαιδευτή (Rogers, 1999). Έχει διαπιστωθεί ότι η απουσία
κοινωνικής δραστηριοποίησης και οι περιορισμένες μαθησιακές
εμπειρίες περιορίζουν την επιθυμία για αύξηση των γνώσεων
(Γαλάνης, 1993). Έρευνες παράλληλα έχουν δείξει ότι το χαμηλό
«κοινωνικό κεφάλαιο» μιας περιοχής και ο κοινωνικός αντίκτυπος
της απόφασης να συμμετάσχουν ξανά σε κάποια εκπαιδευτική
δραστηριότητα, αποτελούν αιτίες αποχώρησης και διακοπής τους
(Παπάνης & Ρουμελιώτου, 2007). Τα εμπόδια αυτά τις περισσότερες
φορές μεγεθύνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίοι οι ενήλικοι
προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και έχουν
απομακρυνθεί από τους κόλπους της τυπικής εκπαίδευσης σε μικρή
ηλικία, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης και της
υποχρέωσης

να

κινηθούν

προς

την

αγορά

εργασίας

για

βιοποριστικούς λόγους. Πολλοί από αυτούς συχνά αποφεύγουν τη
μάθηση αδυνατώντας να κατανοήσουν τη χρησιμότητα μιας τέτοιου
είδους προσπάθεια. (Παπάνης & Ρουμελιώτου, 2007).
o

Αισθήματα απογοήτευσης και αποξένωσης συχνά λειτουργούν
ανασταλτικά

αναφορικά με τη λήψη απόφασης για τη δοκιμή

καινούργιων εγχειρημάτων (Knox, 1977).
Σε ποσοτικό επίπεδο, αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας της Eurostat, για τους
περιορισμούς, που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, διακρίνουμε ότι για τους μισούς περίπου (48,0%) Έλληνες
κυριότερος αποτρεπτικός παράγοντας αποτελεί η έλλειψη χρόνου εξαιτίας οικογενειακών
υποχρεώσεων. Για το 42,7% οι περιορισμοί προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον και
ειδικότερα από τη διένεξη των προγραμμάτων. Το ένα τρίτο του δείγματος θεωρεί τον
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οικονομικό παράγοντα σημαντικότερο, ενώ για το 19,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα η
απουσία προγραμμάτων σε κοντινή απόσταση. Το δέκα τοις εκατό εκτιμά ότι σημαντικότεροι
ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν οι λόγοι υγείας και ειδικά οι περιορισμοί που
προκύπτουν από αυτή, οι αρνητικές εμπειρίες, που αποκόμισαν από τα σχολικά τους χρόνια
και τέλος η ελλιπής υποστήριξη από το οικογενειακό και το εργασιακό περιβάλλον τους
καθώς και η πλημμελής οργάνωση (UNESCO, 2007).
Πίνακας 3: Στοιχεία από την πανευρωπαϊκή έρευνα της Eurostat το 2007 για τους λόγους
παρεμπόδισης για τη συμμετοχή σε προγράμματα ενηλίκων. Ποσοστά του συνόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
Λόγοι παρεμπόδισης για τη συμμετοχή

Ελλάδα

Ε.Ε.

σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

%

%

Έλλειψη χρόνου εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων

48,0

36,6

Διένεξη προγραμμάτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας

42,7

35,0

Υπερβολικό κόστος

33,2

28,3

Απουσία προγραμμάτων σε κοντινή απόσταση

19,1

18,6

Λόγοι υγείας ή δυσχέρειες που σχετίζονται με την ηλικία

10,5

13,4

Αρνητικές εμπειρίες από τη σχολική ζωή

9,7

16,3

Ελλιπής υποστήριξη και οργάνωση

9,7

13,5

Έλλειψη προαπαιτούμενων

7,4

13,3

Άλλοι λόγοι

19,3

24,4

2. Ανάγκη για Διερεύνηση, Σχεδιασμός Ερευνών
Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν
αρκετές αξιόλογες μελέτες, οι οποίες ασχολούνται με τη διερεύνηση των στάσεων, των
απόψεων και των αντιλήψεων για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τη δια βίου
εκπαίδευση, για τις μεθόδους προσέγγισης της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη. Υπάρχουν ακόμα αρκετές αναφορές στη λειτουργία μεμονωμένων δομών
και θεσμών σχετικών με το περιβάλλον.
Εκείνο που φαίνεται να απουσιάζει είναι μια μελέτη, η οποία με σφαιρικό και
ολοκληρωμένο τρόπο συνδέει βήμα-βήμα τις τυχόν υπάρχουσες ανάγκες για εκπαίδευση –
επιμόρφωση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με την προσφορά παρόμοιων
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, διαπιστώνει τις αποκλίσεις μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και
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εξετάζει με ποιους τρόπους, ποιες μεθόδους και μέσω ποιων θεσμών, η προσφορά θα
προσαρμοστεί στις ανάγκες του πληθυσμού.
Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται στην παρούσα εργασία, η οποία ακολουθώντας τον
παραπάνω συλλογισμό, αναπτύσσεται σε τρεις ερευνητικές ακολουθίες επιδιώκοντας την:
α)

ανίχνευση αναγκών για εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και
περιβάλλοντος,

β)

καταγραφή των θεσμών που προφέρουν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον,

γ)

διαπίστωση των αποκλίσεων (σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους) μεταξύ της
επιδίωξης α) και β),

δ)

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων προσεγγίσεων, που φαίνονται
πρόσφορες για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον και

ε)

διερεύνηση – πρόταση για νέους θεσμούς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο
ανάπτυξη και το περιβάλλον.
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία στο ερευνητικό μέρος αναπτύσσεται πάνω

σε τρεις επιμέρους έρευνες με το ακόλουθο περιεχόμενο:


Μελέτη – καταγραφή σε πανελλαδικό επίπεδο των περιβαλλοντικών δράσεων, που
στοχεύουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού,

με στόχο

την

αποτύπωση

της

υφιστάμενης

κατάστασης της

δραστηριοποίησης και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων φορέων της πατρίδας
μας,


Αποτύπωση των γνώσεων, των στάσεων και των απόψεων του πληθυσμού για το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη ανάπτυξης
εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και διερεύνηση των στάσεων του
πληθυσμού για τη δια βίου εκπαίδευση και των απόψεών του για τον τρόπο
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για να εντοπιστούν οι παράμετροι που
επηρεάζουν την εφαρμογή και την επιτυχία της δια βίου εκπαίδευσης,



Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες, σύμφωνα με τις αρχές τόσο της δια
βίου εκπαίδευσης, όσο και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
Ουσιαστικά

πρόκειται

για

μια

ολοκληρωμένη

προσέγγιση

υλοποίησης

προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον στο πλαίσιο που
προσδιορίζεται από τις υπάρχουσες ανάγκες σε σχέση με τους θεσμούς που προσφέρουν
τέτοιου είδους εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
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Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να προτείνει ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης ολόκληρου του πληθυσμού. Για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου
διαφάνηκε από την θεωρητική ανάλυση η ανάγκη να μελετηθεί:
1)

σε πανελλαδικό επίπεδο η υφιστάμενη δραστηριότητα φορέων, οργανισμών,

συλλόγων κ.ά. προκειμένου να διαφανεί, αν και σε ποιο βαθμό υλοποιούνται δράσεις
με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, οι οποίες αφενός καλύπτουν το σύνολο
του πληθυσμού και αφετέρου εναρμονίζονται με την περιβαλλοντική ατζέντα,
2) οι γνώσεις, στάσεις και οι απόψεις των ατόμων κάθε ηλικίας για το περιβάλλον
και την αειφόρο ανάπτυξη, για να συνδυαστούν με τα ευρήματα της πρώτης έρευνας
καθώς υπάρχει σχέση «προσφοράς και ζήτησης». Παράλληλα στην ίδια έρευνα
διερευνώνται και οι στάσεις του πληθυσμού για τη δια βίου εκπαίδευση καθώς και οι
απόψεις τους για τον τρόπο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για να
σκιαγραφηθεί το περιβάλλον ανάπτυξής τους σύμφωνα και με τη θεωρητική
διερεύνηση του θέματος,
3)

η σχεδίαση και η εφαρμογή δύο σχεδίων δράσης με θέμα την αειφορική

παραγωγική και κατανάλωση, τα οποία εφαρμόστηκαν το πρώτο σε ομάδα νέων,
εκτός του πλαισίου όμως της τυπικής εκπαίδευσης και το δεύτερο σε ενήλικα άτομα ,
προκειμένου αφενός να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους σε κάθε ηλικιακή
ομάδα του πληθυσμού και αφετέρου να δοκιμαστούν όλες οι προσαρμογές, που
προέκυψαν τόσο από τη θεωρητική προσέγγιση, όσο και από τα προηγούμενα
ερευνητικά ευρήματα.
Επομένως η συστημική προσέγγιση του θέματος θα παράσχει δεδομένα για την
υφιστάμενη

κατάσταση

στο

χώρο

του

περιβαλλοντικού

εγγραμματισμού

και

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού. Παράλληλα θα εντοπίσει τη στάση των ανθρώπων
αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα προγράμματα και θα εξετάσει την
αποτελεσματικότητά τους καθώς και τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις, ώστε να επιτευχθεί
τόσο η υποστήριξη των στόχων της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, όσο και των
αναγκών των τοπικών κοινωνιών και των μεμονωμένων ατόμων σε σχέση με τα
περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Διάγραμμα 2: Σχηματική απεικόνιση του ερευνητικού σχεδιασμού

3. Συνοπτική Περιγραφή των Ερευνών
3.1 Πρώτη έρευνα: Πανελληνιά έρευνα καταγραφής περιβαλλοντικών δράσεων
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης – κατάρτισης του πληθυσμού
Η αναγκαιότητα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας αξιολογήθηκε σε σχέση με τη
δυνατότητα προσδιορισμού και περιγραφής του συγκεκριμένου πεδίου σε εθνικό πεδίο,
προκειμένου να εντοπιστεί το επίπεδο υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων μη τυπικής
και άτυπης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η έρευνα είναι σημαντική γιατί μελετά τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι
διάφοροι φορείς στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δια βίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Συνδυάζει δεδομένα που σχετίζονται με τη θεματολογία, τη μέθοδο ή τις πρακτικές, τις
προτεραιότητες τους και τη γεωγραφία, προσφέροντας ένα αρκετά ολοκληρωμένο πλαίσιο
αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χώρα μας
οι πρωτοβουλίες για τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό του πληθυσμού.
Ο σκοπός της έρευνας είναι να συλλέξει δεδομένα και να περιγράψει τις πρακτικές
που επιλέγονται στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να διαχυθεί η
περιβαλλοντική ενημέρωση, να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός σ’ όλη την επικράτεια και να
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προωθηθούν οι αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Έτσι λοιπόν η έρευνα στοχεύει να
δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, που αφορούν τη δια βίου Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση:


Ποιες είναι οι πρακτικές που επιλέγονται στην Ελλάδα για την ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού και τη διάχυση των γνώσεων και της ενημέρωσης για τα ζητήματα που
άπτονται το περιβάλλον και την οικολογία;



Ποιο είναι το μερίδιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη διαδικασία
ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικού εγγραμματισμού ολόκληρου του πληθυσμού;



Ποιοι φορείς έχουν επωμιστεί αυτό το ρόλο στην Ελλάδα;



Ποιες δράσεις επιλέγονται για την υποστήριξη των στόχων τους;



Ποιες θεματικές εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής κατά την υλοποίηση των
περιβαλλοντικών δράσεων;



Πως κατανέμονται οι προσπάθειες αυτές γεωγραφικά στον ελλαδικό χώρο;

3.2 Δεύτερη Έρευνα: Εμπειρική έρευνα γνώσεων – απόψεων και αντιλήψεων των
κατοίκων του νησιού της Ρόδου για τη Δια βιου και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(Προσδιορισμός παραμέτρων που θα μπορούσαν να καθορίσουν ένα πλαίσιο
αποτελεσματικής υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. σε ενήλικα άτομα)
Τα περιβαλλοντικά ατυχήματα ευρείας κλίμακας, που έπληξαν τον πλανήτη από το
δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες όλων εκείνων
των ανθρώπων, που αντιλαμβανόμενοι την προοδευτική οικολογική υποβάθμιση,
προσπαθούσαν να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις. Με πολύ αργούς
ρυθμούς και πάντοτε υπό την πίεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων διοργανώθηκαν
παγκόσμιες διασκέψεις για το περιβάλλον, στις οποίες αναδείχτηκε η ανάγκη υλοποίησης
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλους τους ανθρώπους κάθε εθνικότητας
και ηλικίας, για τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών προς όφελος του περιβάλλοντος
(Φλογαΐτη, 1998).
Κάτω από αυτό το πρίσμα η παρούσα έρευνα κρίνεται αναγκαία, επειδή θα
συμβάλλει στη διαμόρφωση πρότασης ενός πλαισίου υλοποίησης προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης του πληθυσμού καθώς η ύπαρξή τους
είναι επιβεβλημένη και από την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση του πλανήτη, αλλά και
από την ανάγκη κάλυψης ολόκληρου του πληθυσμού. Παράλληλα είναι σημαντική ακριβώς
γι’ αυτή την ερευνητική προσέγγιση, η οποία αναλύει τον τρόπο εφαρμογής της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τα μοντέλα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σ’
ολόκληρο τον πληθυσμό. Φωτίζονται χαρακτηριστικά των στάσεων τόσο για τη δια βίου, όσο
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και για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι
συνήθειες του πληθυσμού του νησιού, οι οποίες έχουν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στο
περιβάλλον. Ταυτόχρονα διερευνώνται οι απόψεις τους για τους παράγοντες, που πιθανόν
παρακινούν ή εμποδίζουν κάποιον να συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων,
καθώς επίσης και για τον επιθυμητό τρόπο υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων.
Βασικό σκοπό της έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός όλων εκείνων των
παραμέτρων, που δύνανται να καθορίσουν ένα πλαίσιο αποτελεσματικής υλοποίησης
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ενήλικα άτομα του πληθυσμού του νησιού
της Ρόδου. Για την υποστήριξη του σκοπού αυτού προσεγγίζονται μέσα από τις δηλώσεις των
ερωτηθέντων ζητήματα που άπτονται τόσο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία αποτελεί το
θώκο κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας σε ενήλικα άτομα, όσο και της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, η οποία θα επιφέρει εν τέλει τις απαιτούμενες μεταβολές στις στάσεις και τη
συμπεριφορά των πολιτών προς όφελος του περιβάλλοντος.
Έτσι λοιπόν η παρούσα έρευνα στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, που
αφορούν τη δια βίου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:


Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων για

τη δια βίου

εκπαίδευση;


Ποιες είναι οι γνώσεις, απόψεις και αντιλήψεις για το περιβάλλον, την αειφόρο
ανάπτυξη, τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα απαιτούμενα μέτρα
αντιμετώπισής τους και για την υπευθυνότητα διαφόρων φορέων;



Ποιες είναι οι συνήθειες των ατόμων του δείγματος, που σχετίζονται και επηρεάζουν
τα περιβαλλοντικά προβλήματα;



Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενηλίκων, την αναγκαιότητα και τον τρόπο
υλοποίησής της σε όλες τις ηλικίες;

3.3 Τρίτη Έρευνα: Η μέθοδος Project ως εργαλείο της Δια βίου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε νέους και ενήλικες
(Παρουσίαση της μεθόδου και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Ε. σε νέους και ενήλικες
εκτός τυπικών εκπαιδευτικών δομών)
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται δύο προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα
οποία επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι προκρινόμενες παραγωγικές
διαδικασίες και οι καταναλωτικές μας συνήθειες με την περιβαλλοντική κρίση και τα
οικολογικά προβλήματα που μαστίζουν στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν τον
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τρίτο ερευνητικό άξονα της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος έχει σαν στόχο τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον πληθυσμό.
Το πρώτο πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 2009 (Ιανουάριος – Μάιος) σε μια ομάδα 20
νέων της γεωγραφικής ενότητας Πεταλούδων και το δεύτερο το 2010 (Μάιος – Δεκέμβριος)
σε μια ομάδα 15 ενηλίκων ατόμων του βόρειου τριγώνου του νησιού της Ρόδου. Βασικό
κριτήριο στην επιλογή του θέματος «εκπαιδευτική προσέγγιση σε αειφορικά πρότυπα
παραγωγής και κατανάλωσης» είναι η τεράστια απόκλιση που συνηθίζουμε να
υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική και στην οικολογική σκέψη και
συμπεριφορά των ατόμων. Η διαιώνιση της άποψης ότι η οικονομία και η οικολογία δεν
μπορούν να γεφυρωθούν στην καθημερινή ζωή, οδηγεί συχνά στο συμπέρασμα ότι το
περιβαλλοντικά σωστό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που αρέσει στον καταναλωτή ή είναι
βιώσιμο για τον παραγωγό. Σε μια τέτοια περίπτωση η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την οικονομική συμπεριφορά, καταλήγοντας σε μια στείρα και
μη δυναμική κριτική της οικονομίας. Το ζητούμενο μέσα από το project αυτό είναι να
καταδείξουμε ότι τις πιο πολλές φορές υπάρχουν τρόποι συμφιλίωσης της οικονομίας και της
οικολογίας, μέσω αειφορικών μεθόδων παραγωγής και μέσω εναλλακτικών προτύπων
κατανάλωσης.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Project, η οποία
θα λειτουργήσει ως ένα μεθοδολογικό «κέλυφος», που θα περικλείει και άλλες επιμέρους
μεθόδους, όπως μελέτη πεδίου, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση κ.ά. Η μέθοδος Project
προτιμήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ταιριάζει περισσότερο στην εφαρμογή
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Π.Ε.) (Χρυσαφίδης, 2002) και εμφανίζει
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους (Αναστασάτος, 2005). Με την
βιωματική - συνεργατική αυτή μέθοδο δεν περιοριζόμαστε μόνο στη μεταφορά γνώσεων,
αλλά επιδρούμε ευεργετικά και διδάσκουμε τους μαθητές «πώς να μαθαίνουν».
4. Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
4.1 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα Πρώτης Έρευνας
Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις των
διαφόρων

φορέων

σε

ποσοστό

60/40

στοχεύουν

αφενός

στην

περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και αφετέρου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και
κατάρτιση του πληθυσμού. Το 70% περίπου των φορέων που αναπτύσσουν δράση στους
παραπάνω τομείς αποτελείται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα
Πληροφόρησης και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και δραστηριοποιούνται στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί επιλέγουν κυρίως για την επίτευξη των στόχων τους τη
χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, ημερίδων, ενώ συχνά καταφεύγουν και
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στη δημιουργία εντύπων. Οι δημοφιλείς θεματικές φαίνεται ότι σε ποσοστό περίπου 60%
παραμένουν προσκολλημένες στη φυσική διάσταση του περιβάλλοντος, καθώς θέματα όπως
τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, η διαχείριση ενέργειας και απορριμμάτων, η
αειφορία και η ανακύκλωση καλύπτουν στο σύνολό τους μόνο το 20% περίπου των
αντικειμένων που προσεγγίζονται.
Ειδικότερα τα προγράμματα Π.Ε. υλοποιούνται κυρίως από Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη
χρήση διαφόρων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, που αναφέρονται στο 60% περίπου στη
φυσική διάσταση του περιβάλλοντος και λιγότερο σε άλλα θέματα, όπως τα παγκόσμια
ζητήματα, ο εθελοντισμός, η ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη. Περιφέρειες με έντονη
δραστηριότητα είναι η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και το Ιόνιο, ενώ αντίστοιχα οι πόλεις
είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ζάκυνθος και το Ηράκλειο.
Την υλοποίηση των προγραμμάτων Π.Ε. ενηλίκων έχουν αναλάβει στο μεγαλύτερο
βαθμό τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης,
τα Μουσεία φυσικής Ιστορίας και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με προγράμματα που
καλύπτουν και στην περίπτωση αυτή τη φυσική διάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και με
έντονη ενασχόληση με έννοιες όπως η αειφόρος ανάπτυξη σε ποσοστό που πλησιάζει το
25%. Περιφέρειες που δραστηριοποιούνται σημαντικά στο χώρο είναι η Ανατολική
Μακεδονία και η Θράκη, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος.
Το καθαρά εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό σκέλος ολοκληρώνεται με την ανάλυση των
στοιχείων εκείνων, που αποσκοπούν στην κατάρτιση του πληθυσμού σε δεξιότητες και
τεχνικές σχετικές με το περιβάλλον. Στον τομέα αυτό πρωταγωνιστούν τα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις με δράσεις κυρίως εκπαιδευτικές, σεμινάρια και ποικίλες εκδηλώσεις. Οι
δημοφιλέστερες θεματικές είναι γενικά περιβαλλοντικά θέματα, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και οι εφαρμογές τους, η βιοποικιλότητα και η γεωργία. Γεωγραφικά εκτός της
Αττικής έντονη δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία.
Την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών έχουν αναλάβει
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα Κέντρα
Πληροφόρησης και οι Δήμοι με ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και ποικίλα έντυπα, που
αναφέρονται κυρίως σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα, τη βιοποικιλότητα, το φυσικό
περιβάλλον, τη διαχείριση της ενέργειας, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανακύκλωση.
Περιοχές με έντονη δραστηριότητα στον τομέα της ενημέρωσης του πληθυσμού για τα
περιβαλλοντικά ζητήματα είναι η Αττική, η Μακεδονία στο σύνολό της, η Θράκη και η
Θεσσαλία ειδικά όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.
Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις υλοποιούν κυρίως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
και οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διάφορες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις,
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δεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του δομημένου.
Οι δράσεις εστιάζονται περισσότερο στην ανακύκλωση, τη διατήρηση του δασικού πλούτου,
το φυσικό περιβάλλον στο σύνολό του και τη βιοποικιλότητα. Περιφέρειες με μεγάλη δράση
είναι το Νότιο Αιγαίο, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υλοποίησαν το 31,6% των περιβαλλοντικών
δράσεων στοχεύοντας κυρίως στην περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση του πληθυσμού. Υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργάνωσαν
εκδηλώσεις ενημέρωσης και διένειμαν έντυπα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, το φυσικό
περιβάλλον και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα. Περιφέρειες με έντονη
δραστηριότητα η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.
Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Νομαρχίες καθώς επίσης και οι
Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής επιμόρφωσης) διοργάνωσαν το 16,2% των δράσεων για το
περιβάλλον στοχεύοντας κυρίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων τους,
αλλά και στην εκπαίδευση μέσα από τις εκπαιδευτικές προσπάθειες των Ν.Ε.Λ.Ε. Οι
επιλεγόμενες δράσεις είναι κύρια εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ημερίδες και η έκδοση
ενημερωτικών εντύπων, για θέματα όπως η ανακύκλωση, οι μετακινήσεις και το περιβάλλον.
Γεωγραφικά μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν το Νότιο Αιγαίο, η Θεσσαλία, η Αττική, η
Κεντρική και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη και η Κρήτη.
Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας με το 12,7% των περιβαλλοντικών δράσεων,
αποτελούν σημαντικό παράγοντα στον τομέα αυτό και αναπτύσσουν δράση σε μεγαλύτερο
βαθμό στον τομέα της δια βίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην ενημέρωση του
πληθυσμού για περιβαλλοντικά ζητήματα. Εμφανίζονται να είναι προσκολλημένα στο φυσικό
περιβάλλον, λόγω και του αντικειμένου τους, με πάνω από τα μισά τους προγράμματα να
στοχεύουν σ’ αυτή τη διάσταση και δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό στην Αττική,
την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το 12,6% των δράσεων πανελλαδικά
προσφέρουν στο γενικό πληθυσμό κυρίως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ενώ δε λείπουν
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποσοστό περίπου 23% των προσπαθειών τους. Τα
έντυπα, οι ημερίδες και οι περιβαλλοντικές εκδηλώσεις για θέματα, που άπτονται
περισσότερο το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν τις συνηθέστερες δράσεις τους, οι οποίες
καταγράφονται συχνότερα στην Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη, την Αττική και τη
Θεσσαλία.
Σημαντικό ποσοστό των συνολικών περιβαλλοντικών δράσεων (7,7%) κατέχουν τα
Κέντρα Πληροφόρησης διαφόρων φορέων κυρίως προστατευόμενων περιοχών με δράση που
επεκτείνεται συχνά και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών πάνω σε ζητήματα
της χλωρίδας, της πανίδας και των ανθρωπογενών πιέσεων, που υφίστανται τα συγκεκριμένα
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οικοσυστήματα από τον άνθρωπο. Περιφέρειες με σημαντική δράση είναι η Κεντρική
Μακεδονία, η αττική και η Θεσσαλία.
Τέλος τα Κέντρα Εκπαίδευση Ενηλίκων ευθύνονται για το 4,2%

των

περιβαλλοντικών δράσεων πανελλαδικά και στοχεύουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των
ενηλίκων με εκπαιδευτικά προγράμματα, που αναφέρονται σε ποσοστό 76,1% στην αειφόρο
ανάπτυξη και την αειφορία γενικότερα στις ίδιες περίπου περιοχές, που εντοπίστηκαν
προηγουμένως και στην περίπτωση των Κέντρων Πληροφόρησης.
Ειδικότερα

από

την

ανάλυση

των

αποτελεσμάτων

αναφορικά

με

την

δραστηριοποίηση των φορέων σε πανελλαδική κλίμακα σε ζητήματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα:
1.

Πολλοί φορείς δε δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, αν και προβλέπεται
από το καταστατικό σύστασής τους ή τους στόχους που έχουν θέσει,

2.

Παρατηρείται από το 2009 πτωτική τάση κατά τη διάρκεια του 2010, που αναφέρεται
η παρούσα έρευνα, αλλά ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του 2011 και του
2012, χρονιές κατά τις οποίες πολλοί φορείς αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγο
της οικονομικής κρίσης,

3.

Η δραστηριοποίηση τους είναι συχνά ευκαιριακή και οφείλεται στο ενδιαφέρον
ορισμένων ατόμων, τα οποία ενεργούν αυτόνομα και αποσπασματικά, χωρίς οι
δράσεις να δείχνουν ότι υποστηρίζουν κάποιον γενικότερο προγραμματισμό,

4.

Δε φαίνεται να υπάρχουν καθορισμένοι στόχοι και πολυετές πρόγραμμα, που να
στοχεύουν στην υποστήριξη τοπικών αναγκών,

5.

Δεν ακολουθείται η πανευρωπαϊκή στοχοποίηση σχετικά με την επικέντρωση σε
ετήσια βάση σε κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα,

6.

Δε διακρίνεται η σύνδεση των δράσεων με μια τοπική περιβαλλοντική ατζέντα, που
θα στόχευε στην επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων,

7.

Οι θεματικές που επιλέγονται εστιάζονται σε ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος,
παραλείποντας

συστηματικά

φλέγοντα

ζητήματα

τοπικού

ή

παγκόσμιου

ενδιαφέροντος,
8.

Οι δήμοι δεν ενεργούν συστηματικά, ούτε δείχνουν να έχουν τη βούληση και τις
δυνατότητες να συνεργαστούν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου με άλλους
φορείς. Παράλληλα δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παρακίνηση και το
συντονισμό άλλων φορέων και οργανώσεων,

9.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις συχνά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους για το
συντονισμό των δράσεων τους,

10.

Οι δράσεις δεν καλύπτουν όλη τη διάρκεια του έτους και συχνά δεν υπάρχει
συνέχεια.
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4.2 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα δεύτερης έρευνας
Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες στην
έρευνα τοποθετούνται πολύ θετικά απέναντι στην δια βίου εκπαίδευση (μ.ο.: 4,09), 3
παράγοντας εξαιρετικά ενθαρρυντικός για την ένταξη και παρακολούθηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ενηλίκων (Irwin, & Homer, 2012;
Kyndt, Michielsen, Van Nooten, Nijs & Baert, 2011; Boeren, Nicaise; & Baert, 2010;
Canadian Council on Learning, 2008; Nind, 2007).
Αναφορικά με τον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού προφίλ των ερωτηθέντων
υπολογίστηκαν τρεις βασικοί δείκτες, ένας σχετικός με τις γνώσεις, τις απόψεις και τις
αντιλήψεις τους, για την αποτύπωση της τοποθέτησής τους απέναντι σε ζητήματα της
καθημερινότητας που άπτονται τη διαχείριση ενέργειας, φυσικών πόρων και απορριμμάτων,
τις μετακινήσεις και τις αγορές. Ένας δεύτερος δείκτης μετρήθηκε για την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τις συνήθειές τους και τέλος το οικολογικό
«αποτύπωμα», που

προέκυψε από τον συνυπολογισμό των υπολοίπων δεικτών και

υποδηλώνει σε κάποιο βαθμό τη στάση των ατόμων απέναντι σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι
οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα έντονες περιβαλλοντικές επιδράσεις (McNichol, Margaret
Davis & O’Brien, 2011).
Το οικολογικό «αποτύπωμα» διαμορφώθηκε στο 3,50, μια τιμή αρκετά καλή που
εκφράζει τουλάχιστον ένα σοβαρό προβληματισμό και επίγνωση των συνεπειών των
ανθρώπινων πράξεων στο περιβάλλον.
Οι υπόλοιποι δύο δείκτες για το δείγμα μας παρουσιάζουν μια καλή εικόνα
αναφορικά με τις γνώσεις, τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους για το περιβάλλον (μ.ο.: 3,73),
(Coyle, 2005; Ξανθάκου, Φωτιάδης, Αναστασάτος, & Καΐλα, 2010; Sudarmadi, Suzuki,
Kawada., Netti, Soemantri & Tri Tugaswati, 2001), με καλύτερες τιμές στις απόψεις για τη
διαχείριση απορριμμάτων (μ.ο.: 3,96) και για θέματα γενικού περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος (μ.ο.: 4,02) και χειρότερες για τις μετακινήσεις (μ.ο.: 3,50). Λίγο πιο κάτω,
κοντά στη μέση διαμορφώνεται ο δείκτης μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
συνηθειών (μ.ο.: 3,24), με καλύτερες τιμές στις συνήθειες που σχετίζονται με τη χρήση του
νερού (μ.ο.: 3,69) και χειρότερες των μετακινήσεων (μ.ο.: 2,38) και των αγορών (μ.ο.: 2,49)
(Karpudewan, Ismail, & Roth, 2012; Ξανθάκου, Φωτιάδης & Αναστασάτος, 2009).
Στο επίπεδο των γνώσεων διακρίνεται μια μέτρια προς καλή γνώση του όρου αειφόρος
ανάπτυξη (μ.ο.:3,63), (Φώκιαλη, & Μουστάκας, 2010; Sutton, 2004), ενώ όπως αναμενόταν
οι ερωτώμενοι συνδέουν το περιβάλλον περισσότερο με τη φυσική του διάσταση (39,5%) και
με τα περιβαλλοντικά προβλήματα (19,9%) και πολύ λιγότερο με την ανθρωπογενή πλευρά
3

Το εύρος των ερευνητικών δεικτών καθώς και των μεταβλητών εκτίμησης της συμφωνίας, της απόδοσης
ευθύνης και της συχνότητας πραγματοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών είναι 5 για τη μεγαλύτερη τιμή έως 1
για την πιο μικρή.
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(9,2%), τη διαχείριση (8,0%) και την προστασία του (7,9%) (Loughland, 2012). Στην ίδια
ενότητα θεωρούν ως σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν το νησί της
Ρόδου τη διαχείριση των απορριμμάτων (62,7%), τη ρύπανση (49,6%), την υποβάθμιση των
δασών (47,8%) μάλλον λόγω των μεγάλων πυρκαγιών των τελευταίων ετών και τέλος τη
διαχείριση του νερού (45,3%) (Ξανθάκου, Φωτιάδης, & Αναστασάτος, 2009).
Προκύπτει λοιπόν προκύπτει ότι αν και υπάρχουν γνώσεις σε ικανοποιητικό βαθμό,
αυτές αφενός δεν είναι συστηματικές (Φώκιαλη κ.ά., 2005) και αφετέρου δεν
μετασχηματίζονται ικανοποιητικά σε στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον,
όπως καταλήγουν και στις έρευνές στους και οι Φώκιαλη, Μουστάκας, Ανδρεαδάκης, &
Αναστασάτος (2006), Jensen, (2002), Morrone, Mancil, & Carr (2001), Hungerford & Volk
(1990) και Hines, Hungerford & Tommera (1986-1987), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι
γνώσεις και η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν οδηγούν απαραίτητα
και σε υπεύθυνη συμπεριφορά (Peer, Goldman, & Yavetz, 2007; & Wolsink, 2007).
Αντίθετα σε παρόμοιες έρευνες μεταξύ άλλων οι Τσαλίκη & Τσαφές (1999) και οι Ramsey
& Rickson (1977) βρήκαν ότι οι γνώσεις για το περιβάλλον οδηγούν και σε υπεύθυνη
περιβαλλοντική συμπεριφορά. Στα ίδια περίπου συμπεράσματα καταλήγουν και οι Schahn &
Holtez, που όπως φαίνεται από την παρουσίαση της έρευνάς τους (Αναστασάτος, 2005)
μιλούν για έμμεση σχέση μεταξύ των γνώσεων και των στάσεων και ύπαρξη άλλων
παραγόντων, όπως η ποιότητα των γνώσεων, η μεθοδολογία και άλλες συνθήκες, για τις
περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται αυτή η σχέση.
Η μη συστηματική δόμηση των γνώσεων που εμφανίζεται, μπορεί να εξηγηθεί και
από την επιλογή των πηγών άντλησης των πληροφοριών για τα περιβαλλοντικά και τ’
αναπτυξιακά θέματα, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορίζεται στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και το διαδίκτυο (Gwen, 2012; Cutting, & Cook, 2009; Falk, 2005; Δημητρίου
& Ζαχαρίου, 2005; Palmer, & Birch, 2003).
Το γεγονός αυτό φαίνεται να έχει παγκόσμιες διαστάσεις και το συναντήσαμε σε
πάρα πολλές έρευνες, που προέρχονται από τον σύγχρονο κόσμο. Οι Τσαλίκη & Τσαφές
(1999) καθώς και οι Κοσκινά και Wiesenmayer (Αναστασάτος, 2005) υποστηρίζουν, ότι η
τηλεόραση αποτελεί την πρώτη πηγή πληροφόρησης και ακολουθούν τα βιβλία, το σχολείο,
οι εφημερίδες, η οικογένεια, η παρατήρηση, τα περιοδικά και οι φίλοι (Castillo, GarcíaRuvalcaba, & Martínez, 2002; Φώκιαλη, & Μουστάκας, 2010). Σε μια άλλη μεγάλη
πανευρωπαϊκή έρευνα του Filho, W.L. (1996) που διενεργήθηκε σε 15 κράτη μεταξύ αυτών
και στην Ελλάδα, με δείγμα 20.000 μαθητών Λυκείου, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ενημέρωσης
είναι 38% από τη ραδιοτηλεόραση, 34% από το σχολείο, 10% από τον έντυπο τύπο και 18%
από τους φίλους. Το ελληνικό δείγμα αντίστοιχα συγκέντρωσε 24%, 36%, 23% και 17%.
Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την περιβαλλοντική υποβάθμιση αποδίδεται στο κράτος
(μ.ο.:4,71) και στους μεμονωμένους πολίτες (μ.ο.:4,33), ενώ ακολουθούν η οικογένεια
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(μ.ο.:3,85) και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μ.ο.:3,79). Εντύπωση προκαλεί ότι το
μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του νησιού απενοχοποιεί το σχολείο, αποδίδοντας σ’ αυτό
μέτριο μερίδιο ευθύνης (μ.ο.:3,40) (Smaliukiene, 2010; Φώκιαλη, Μουστάκας, Ανδρεαδάκης
& Αναστασάτος, 2006).
Αντίθετα με αυτή την προσέγγιση για τον καταλογισμό μικρότερης ευθύνης στο
εκπαιδευτικό σύστημα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα
πιστεύουν ότι η επίλυση των προβλημάτων αυτών περνάει μέσα από το δρόμο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (48,4%) και μάλιστα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε όλες
τις ηλικίες (53,3%). Μια μεγάλη μερίδα του δείγματος το 42,9% εμμένει σε παλαιότερες
μεθοδεύσεις, προκρίνοντας την επιβολή αυστηρών ποινών, ενώ αντίθετα ένας στους τρεις
(31,1%) πιστεύει ότι θα βοηθούσε περισσότερο η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας προς
όφελος του περιβάλλοντος. Η παροχή κινήτρων τέλος επιλέγεται

από το 24,2% του

δείγματος ως η καταλληλότερη μεθόδευση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων
περιβαλλοντικών ζητημάτων (Φώκιαλη, & Μουστάκας, 2010; Haugen, 2009;, Σκαναβή, &
Σακελλάρη, 2009; Σοφός; & Κοντάκος, 2009; Fahlquist, 2008; Nind, 2007).
Αν και πάνω από το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο δρόμος προς την επίλυση περνάει
μέσα από διαδικασίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ολόκληρου του
πληθυσμού, μόνο το 13,8%4 φαίνεται να συμμετείχε σε κάποια τέτοιου είδους διαδικασία,
κυρίως εξαιτίας προσωπικών (58,3%) και εκπαιδευτικών – οργανωτικών (36,0%) αιτιών
(Smaldone, Boone, Selin, & See, 2011; Kailis, Canadian Council on Learning, 2008; Reis,
2008; Hughes, 2005).
Παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία εμφανίζεται να ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα ενηλίκων, γιατί πιστεύει ότι η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση μπορεί να επιδράσει θετικά στη διαμόρφωση στάσεων φιλικών προς το
περιβάλλον και θα ήθελε να ασχοληθεί με ζητήματα ενέργειας (49,4%), ανθρώπινων
δικαιωμάτων (38,4%), παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων (34,8%), οικολογικού
νοικοκυριού και καλλιεργειών (34,1% - 31,8% αντίστοιχα), για τα απειλούμενα είδη το
28,7% και για τουρισμό και αειφόρο ανάπτυξη περίπου το 20% (Layrargues, 2010; Coyle,
2005; Castillo, García-Ruvalcaba, & Martínez, 2002).
Αναφορικά με τους λόγους παρακίνησης για τη συμμετοχή δεσπόζουν οι περιβαλλοντικοί
λόγοι (μ.ο.:4,31), σύμφωνα με τους οποίους εκτός από την αντίληψη για τη διαμόρφωση
φιλικότερων στάσεων προς το περιβάλλον (μ.ο.:4,49), οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν
έντονες ανησυχίες για τις επόμενες γενιές και θα ήθελαν να μάθουν οικολογικότερους
τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες, για να μπορούν να
4

Από την ανάλυση των προγραμμάτων – δραστηριοτήτων και των θεμάτων που οι ερωτώμενοι δήλωσαν στην
ίδια ενότητα του ερωτηματολογίου, γίνεται κατανοητό ότι το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ
μικρότερο καθώς πολλοί θεωρούν ως περιβαλλοντική εκπαίδευση τη συμμετοχή σε μια δεντροφύτευση ή μια
ομιλία.
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συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και για να μάθουν τελικά πόσο σοβαρά είναι
όλα αυτά που ακούγονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Aguirre-Bielschowsky, Onur,
Sahin, & Tekkaya, 2012; Puk & Stibbards, 2012). Παράλληλα εκτός από τους
περιβαλλοντικούς λόγους παρακίνησης σημαντικοί είναι και οι προσωπικοί (μ.ο.:3,93), οι
εργασιακοί (μ.ο.:3,86), οι οικονομικοί λόγοι (μ.ο.:3,73) και οι κοινωνικοί (μ.ο.:3,79) (Dia,
Smith, Callow, & Bliss, 2012; Kirby, Knapper, Lamon & Egnatoff, 2012; Ahjin & Sharan,
2010; McCombs, 2010).
Αντίθετα αναφορικά με τους λόγους παρεμπόδισης των ενηλίκων στη συμμετοχή σε
ανάλογα προγράμματα κυριότεροι φαίνεται να είναι οι εκπαιδευτικοί – οργανωτικοί
(μ.ο.:3,81), οι εργασιακοί (μ.ο.:3,56), οι οικονομικοί (μ.ο.:3,27) και οι οικογενειακοί
(μ.ο.:3,23). Οι προσωπικοί λόγοι και κοινωνικοί φαίνεται ότι επηρεάζουν σε μικρότερο
βαθμό αρνητικά τους ερωτώμενους (μ.ο.:3,04 και 2,72 αντίστοιχα) (Kyndt, Michielsen, Van
Nooten, Nijs & Baert, 2011; Bainer, Cantrell, & Barron, 2010;, Canadian Council on
Learning, 2008; Mott, 2008).
Λογικό επακόλουθο των προηγούμενων συμπερασμάτων και ειδικά του οικολογικού
«αποτυπώματος» είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δείγματος, που δήλωσε ότι
ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (85,7%). Οι περισσότεροι από αυτούς
επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό ως μέσο ενημέρωσης την τηλεόραση με μεγάλη συχνότητα
(4,31) τις εφημερίδες (3,84) και το διαδίκτυο (3,84). Με μικρή διαφορά ακολουθούν τα
ενημερωτικά περιβαλλοντικά έντυπα κάθε τύπου (3,80) και τα περιοδικά (3,76) (Gwen, 2012;
McNichol, Margaret Davis & O’Brien, 2011; Canadian Council on Learning, 2008).
Στην τελευταία ενότητα της έρευνας μας, η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει τις απόψεις των
ερωτηθέντων για τον τρόπο υλοποίησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενηλίκων,
κατέστη σαφές από τις δηλώσεις τους, ότι η Π. Ε. πρέπει να συνεχίζεται με ευέλικτα
προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πληθυσμού (μ.ο.:4,39), κοντά στον τόπο
διαμονής των ενδιαφερόμενων (μ.ο.:4,32), από εξειδικευμένους φορείς, που θα
χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικού και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους
(μ.ο.:4,40) (Feng, 2012; Canadian Council on Learning, 2008).
Τέτοιοι φορείς θα μπορούσαν να είναι οι Δήμοι (50,8%) και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος (50,6%), αν και φαίνεται η καθαρή προτίμηση στην πρώτη περίπτωση καθώς
σε μεγάλο βαθμό (μ.ο.:4,09) το δείγμα συμφώνησε ότι «τα τοπικά περιβαλλοντικά
προβλήματα απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και από εκεί πρέπει να ξεκινά και η επίλυσή
τους» (Ernst & Theimer, 2011; Heimlich, & Horr, 2010; Palmer & Birch, 2003). Αντίθετα
μόνο το 7,5% του δείγματος δείχνει να εμπιστεύεται τις ιδιωτικές εταιρείες για την διεξαγωγή
τέτοιου είδους προγραμμάτων και το 20,5% τις Μ.Κ.Ο., πιθανότητα ίσως γιατί δεν γνωρίζουν
τη δράση τους (Lundegard & Wickman, 2012; Sternang & Lundholm, 2012; Johannesson,
Norodahl, Okarsdottir, Palsdottir & Petursdottir, 2011).
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Τέλος οι δράσεις, που θα πρέπει να αναλάβουν οι φορείς για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του νησιού, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, είναι
δραστηριότητες που απαιτούν και ενισχύουν την εθελοντική συμμετοχή (44,0%), η προβολή
τηλεοπτικών περιβαλλοντικών μηνυμάτων (39,2%), η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων
ανάλογης θεματολογίας (37,7% - 37,5%) και βιωματικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων
για όλες τις ηλικίες (34,0%) (Liarakou, Kostelou, & Gavrilakis, 2011; Μουστάκας, Φώκιαλη,
Καΐλα, & Ανδρεαδάκης, 2009).
Επειδή από την εξέταση των περιγραφικών αποτελεσμάτων γίνεται σαφές ότι οι
απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα διαφοροποιούνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις,
κρίθηκε σκόπιμος ο προσδιορισμός των διαφοροποιήσεων στις δηλώσεις τους σε σχέση με
διάφορα δημογραφικά στοιχεία. Με τη συγκεκριμένη ανάλυση αναδείχτηκαν 683 σημαντικές
διαφορές (42,4%) αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
των ενηλίκων.
Τα συμπεράσματα, όπως αναφέρθηκε και στους ερευνητικούς στόχους, που
προέκυψαν συνεισφέρουν σε κάποιο βαθμό, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες διαπιστώσεις
παρόμοιων ερευνητικών προσπαθειών στη μελέτη και το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού
πλαισίου υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Οι τιμές των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν ερευνητικά εξετάστηκαν σε σχέση
με όλες τις 230 μεταβλητές των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου, προκειμένου να
διαπιστωθεί κάθε υπάρχουσα διαφοροποίηση. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαδικασία αυτή
διαπιστώθηκαν 129 διαφορές (ποσοστό 56,1%) σε σχέση με το δείκτη εκτίμησης της στάσης
για τη δια βίου εκπαίδευση, 113 (ποσοστό 49,1%) σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, 107
(ποσοστό 46,5%) αναφορικά με την ηλικία, 106 σε σχέση με το οικολογικό «αποτύπωμα»
(ποσοστό 46,1%) και 103 (ποσοστό 44,8%) σε σχέση με την περιβαλλοντική ενημέρωση.
Παράλληλα καταγράφηκαν 84 στατιστικά σημαντικές διαφορές (ποσοστό 36,5%) που
σχετίζονται με το φύλο των ερωτώμενων και 41 (ποσοστό 17,8%) σε σχέση με το χαρακτήρα
του οικισμού διαμονής τους.

593

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστά των στατιστικά σημαντικών διαφορών
σε σχέση με τις επιλεγόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας σε φθίνουσα κατάταξη
Στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανά κατηγορία ανεξάρτητων μεταβλητών έρευνας
Σύνολο ερευνώμενων μεταβλητών ανά κατηγορία

230

Σύνολο εξεταζόμενων μεταβλητών σε όλες τις κατηγορίες

1.610

Κατηγορίες ανεξάρτητων μεταβλητών έρευνας

Σύνολο

% στο σύνολο
μεταβλητών

Στάση δια βίου εκπαίδευση

129

56,1

Μορφωτικό επίπεδο

113

49,1

Ηλικία

107

46,5

Οικολογικό αποτύπωμα

106

46,1

Περιβαλλοντική ενημέρωση

103

44,8

Φύλο

84

36,5

Είδος οικισμού

41

17,8

Σύνολο διαφορών

683

42,4%

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές όλων των
ερευνητικών ενοτήτων και για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Σύμφωνα με την ανάλυση των
συγκεντρωτικών στοιχείων οι περισσότερες διαφορές εντοπίζονται στις περιβαλλοντικές
γνώσεις, απόψεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων (128, ποσοστό 18,7%), στους λόγους
παρεμπόδισης των ενηλίκων στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων
εκπαίδευσης (84, ποσοστό 12,3%), στις περιβαλλοντικές συνήθειες, (79, ποσοστό 11,6%),
στην τοποθέτηση τους απέναντι στη δια βίου εκπαίδευση, στη γνώση για την αειφόρο
ανάπτυξη (57, ποσοστό 8,3%) και στη συχνότητα ενημέρωσης (48, ποσοστό 7,0%).
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Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των στατιστικά σημαντικών διαφορών κάθε ενότητας ερωτήσεων, σε σχέση με τις επιλεγόμενες ανεξάρτητες
μεταβλητές
Στάση δια
Ομάδες μεταβλητών με στατιστικά σημαντικές διαφορές

Ηλικία

βίου
εκπαίδευση

Οικολογικό
αποτύπωμα

Φύλο

Περιβαλλοντική Μορφωτικό
ενημέρωση

επίπεδο

7

10

11

15

27

21

1

1

1

Είδος

Γενικό

οικισμού άθροισμα

Τοποθέτηση απέναντι στη δια βίου εκπαίδευση

13

Περιβαλλοντικές γνώσεις - απόψεις - αντιλήψεις

21

40

«Οικολογικό αποτύπωμα»

1

1

Κατηγορίες λέξεων για το «περιβάλλον»

1

2

1

1

1

6

Αριθμός βιβλίων για το περιβάλλον

1

1

1

1

1

5

Γνώση του όρου «αειφόρος ανάπτυξη»

9

14

13

1

9

7

4

57

Απόψεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ρόδο

1

2

5

1

4

5

18

3

5

5

4

1

4

2

1

1

3

1

2

10

11

12

15

7

79

1

1

4

2

4

Απόψεις για την ευθύνη του καθένα εμπλεκόμενο φορέα στην
περιβαλλοντική υποβάθμιση
Απόψεις για τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών
προβλημάτων
Ανθρώπινες συνήθειες, οι οποίες συνδέονται με την εξοικονόμηση
περιβαλλοντικών πόρων

16

Συμμετοχή σε προγράμματα Π.Ε. ενηλίκων

1

Φορέας διοργάνωσης προγραμμάτων Π.Ε. ενηλίκων

2

16

1

18
1

Θέμα προγράμματος Π.Ε. ενηλίκων

1

595

57
4

128
6

22

1

2

Ενδιαφέρον για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων
Π.Ε.
Απόψεις για τον τρόπο υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. ενηλίκων
Λόγοι παρακίνησης των ενηλίκων για την παρακολούθηση
προγραμμάτων Π.Ε.
Περιβαλλοντικοί λόγοι παρακίνησης των ενηλίκων για την
παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε.
Λόγοι παρεμπόδισης των ενηλίκων για την παρακολούθηση
προγραμμάτων Π.Ε.
Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
Συχνότητα ενημέρωσης από συγκεκριμένες πηγές για
περιβαλλοντικά ζητήματα
Απόψεις για την αποτελεσματικότητα φορέων υλοποίησης
προγράμματα Π.Ε.
Απόψεις για την αποτελεσματικότητα διαφόρων δράσεων και
πρακτικών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Γενικό σύνολο διαφορών

6

1

4

5

3

5

1

25

4

7

8

5

7

1

2

34

4

6

8

4

5

3

2

32

3

4

5

2

3

4

8

15

19

15

10

12

1

1

1

1

7

7

9

8

3

1

3

1

2

2

6

2

3

3

5

23

107

129

106

84

103

113

41

683

596

21

5

1
6

10

84
5

1

5

48

13

4.3 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα τρίτης έρευνας
Η προσπάθεια αποσκοπούσε στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε νεαρά και ενήλικα άτομα. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο
προγράμματα, που επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι προκρινόμενες
παραγωγικές διαδικασίες και οι καταναλωτικές μας συνήθειες με την περιβαλλοντική κρίση, που
μαστίζει στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια.
Από την υλοποίηση των προγραμμάτων και μετά την αποτίμηση των ευρημάτων της
επιτόπιας παρατήρησης και

των αποτελεσμάτων

της αξιολόγησης,

εξάγονται

ορισμένα

συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στο πλαίσιο της δια βίου
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ειδικότερα και τα δύο σχέδια δράσεις υποστήριξαν αποτελεσματικά τους στόχους που είχαν τεθεί,
συμβάλλοντας σημαντικά στην απόκτηση γνώσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και στάσεων
φιλικότερων για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενθάρρυναν τη δημιουργία θετικού κλίματος,
απαραίτητο για οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Παρατηρήθηκε ενεργοποίηση του μεγαλύτερου αριθμού των εκπαιδευόμενων, ακόμα και
εκείνων που αποτελούν το περιθώριο στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του προγράμματος. Ενδιαφέρον προκάλεσε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ενηλίκων
συμμετεχόντων, η προσπάθεια ένταξης όλο και περισσότερων δράσεων, οι οποίες κάλυπταν
προσωπικές αναζητήσεις και ενδιαφέροντά τους.
Ειδικότερα στο δεύτερο σχέδιο δράσης των ενηλίκων, αιφνιδίασαν θετικά το υψηλό επίπεδο
ενδιαφέροντος και συμμετοχής, το πνεύμα συνεργασίας και η υιοθέτηση δράσεων, που έδιναν
χειροπιαστές διεξόδους σε απτά περιβαλλοντικά ζητήματα, με μεγάλη σοβαρότητα και δέσμευση από
το σύνολο της ομάδας. Συχνά παρατηρήθηκε μια πρόταση ενός μέλους να πυροδοτήσει το
ενδιαφέρον άλλων, τα οποία στη συνέχεια να την υποστηρίξουν θερμά, όπως συνέβη συγκεκριμένα
στην περίπτωση της έρευνας με τα οικολογικά καθαριστικά.
Παράλληλα τα προγράμματα αξιολογήθηκαν εκτός από ενδιαφέροντα και ως διασκεδαστικά,
γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα μιας μαζικότερης εφαρμογής στον πληθυσμό του νησιού από
συγκεκριμένους φορείς, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης.
Στον αντίποδα της θετικής αποτίμησης που παρατέθηκε παραπάνω, εντοπίζονται ορισμένες
δυσχέρειες, οι οποίες θα πρέπει να προβληματίσουν θετικά και γόνιμα το σχεδιασμό της υλοποίησης
των προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. Πιο
συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα τους συχνά είναι συνάρτηση του χρόνου, που απαιτείται, ο
οποίος και στην περίπτωση των νεαρών ατόμων αλλά και των ενηλίκων τις περισσότερες φορές δεν
επαρκεί, εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων.
Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ειδικά τον πρώτο καιρό συστηματικής εφαρμογής του
προγράμματος ενηλίκων, η άγνοια των υποψήφιων, αναφορικά με παρόμοιες εκπαιδευτικές εμπειρίες
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καθώς και ολόκληρο το πλέγμα των δυσχερειών-εμποδίων που αναλύθηκε στο θεωρητικό της
παρούσας διατριβής.
Μια άλλη δυσχέρεια που εντοπίστηκε κυρίως στην ομάδα των νέων του πρώτου σχεδίου
δράσης, είναι η δυσκολία συνεργασίας εκτός του πλαισίου των συναντήσεων, περισσότερο εξαιτίας
των πολλών υποχρεώσεων και του ασφυχτικού ημερήσιου προγράμματος.
Για την αντιμετώπιση και την προώθηση της υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων
απαιτείται περαιτέρω μελέτη και η συστηματική προσέγγιση από φορείς που θα εξειδικευτούν στο
αντικείμενο, όπως θα παρουσιαστεί στην ενότητα των προτάσεων. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητος
ο συνδυασμός και άτυπων εκπαιδευτικών προσπαθειών μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
για την παράλληλη εκπαίδευση του κοινού, αλλά και για την ενημέρωσή τους για τη σημασία και για
τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων, με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των ενηλίκων
σε αυτά.

5. Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις
5.1 Γενικά συμπεράσματα
Για τη διερεύνηση του θέματος αποφασίστηκε αρχικά να προσδιοριστεί η υφιστάμενη
κατάσταση σε πανελλαδικό επίπεδο, αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και με τις υπόλοιπες δράσεις που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε ότι δράση
αναλαμβάνουν λίγοι φορείς και η δραστηριοποίησή τους είναι ευκαιριακή, χωρίς κάποιο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ακολουθεί πτωτική τάση την τελευταία τριετία, που η χώρα διέρχεται
οικονομική κρίση. Επίσης δε διακρίνεται σύνδεση των δράσεων με μια τοπική περιβαλλοντική
ατζέντα, που θα στόχευε στην επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις οι θεματικές που επιλέγονται εστιάζονται σε ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος,
παραλείποντας συστηματικά φλέγοντα ζητήματα τοπικού ή παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Μεγάλοι
απόντες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι Δήμοι, οι οποίοι δεν ενεργούν συστηματικά, ούτε δείχνουν
να έχουν τη βούληση και τις δυνατότητες να συνεργαστούν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου με
άλλους φορείς. Παράλληλα δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παρακίνηση και το συντονισμό
άλλων φορέων και οργανώσεων, όπως τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους
συχνά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους για το συντονισμό των δράσεων τους.
Κατά

συνέπεια

εντοπίζεται

ένα

μεγάλο

κενό

στην

προσπάθεια

συστηματικής

ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
τοπικά και παγκόσμια καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη.
Σε δεύτερο επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθεί αφενός η στάση του πληθυσμού για το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, για να εντοπιστεί η αναγκαιότητα υλοποίησης προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αφετέρου η στάση για τη δια βίου εκπαίδευση, η οποία θα
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αποτελέσει την προϋπόθεση και το πλαίσιο εφαρμογής όλων των προσπαθειών στην κατεύθυνση
αυτή, διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα στο νησί της Ρόδου.
Από την ανάλυση των ερευνητικών στοιχείων των 1.100 περίπου ερωτώμενων φάνηκε, ότι ο
δείκτης του οικολογικού «αποτυπώματος» διαμορφώθηκε σε επίπεδα, στοιχείο που υποδηλώνει
τουλάχιστον έναν σοβαρό προβληματισμό και επίγνωση των συνεπειών των ανθρώπινων πράξεων
στο περιβάλλον. Αναφορικά με τις γνώσεις για το περιβάλλον, μετρήθηκαν καλές τιμές σε
μεταβλητές, που αναφέρονταν σε γενικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ φάνηκε ότι υπάρχει άγνοια ή
σύγχυση σε ειδικότερα θέματα κυρίως τοπικού χαρακτήρα. Λογικό επακόλουθο των προηγούμενων
συμπερασμάτων και ειδικά του οικολογικού «αποτυπώματος» είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό του
δείγματος, που δήλωσε ότι ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα μόνο περιστασιακά από
την τηλεόραση και το διαδίκτυο.
Σε ότι αφορά τη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στη δια βίου εκπαίδευση, προέκυψε, ότι
οι κάτοικοι του νησιού σε μεγάλο ποσοστό είναι ευαισθητοποιημένοι και θεωρούν τη μάθηση ως
«όπλο» για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στη ζωή τους. Αυτό το πόρισμα είναι
εξαιρετικά ενθαρρυντικό για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύνολο του
πληθυσμού, αρκεί να πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εντοπίστηκαν στο κεφάλαιο
της θεωρητικής προσέγγισης των συγκεκριμένων ζητημάτων και να καταβληθεί προσπάθεια
περιορισμού των δυσχερειών, που επισημαίνουν οι ενήλικες σε σχέση με την δια βίου εκπαίδευσή
τους.
Στο τρίτο και τελευταίο ερευνητικό κεφάλαιο καταβλήθηκε προσπάθεια να μελετηθεί η
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη στο σύνολο του
πληθυσμού. Αποφασίστηκε το δείγμα να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, σε σχέση με το αν οι άνθρωποι
φοιτούν στην τυπική εκπαίδευση ή αν έχουν αποφοιτήσει και βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Για
το λόγο αυτό υλοποιήθηκαν δύο projects, το ένα σε μαθητές, αλλά εκτός του πλαισίου του σχολείου
τους και το δεύτερο σε ενήλικες.
Από την αξιολόγησή τους και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους, αλλά και μετά την
ολοκλήρωσή τους συμπεράναμε ότι αποτελούν αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο μετάδοσης
περιβαλλοντικών γνώσεων και συμβολής στο μετασχηματισμό των στάσεων και κατ’ επέκταση και
της συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον και την αειφορία.
Βέβαια εντοπίστηκαν ορισμένες δυσχέρειες σχετικές με τον τρόπο πληροφόρησης του κοινού για την
ύπαρξη των προγραμμάτων και με την παρακίνησή τους καθώς η συμμετοχή σε παρόμοιες διδακτικές
εμπειρίες δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και της κουλτούρας του πληθυσμού.
5.2 Προτάσεις
Αποκωδικοποιώντας τα συμπεράσματα των ερευνών μας και σύμφωνα με την ελληνική
πραγματικότητα και τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες, καταλήγουμε στην πρόταση δημιουργίας ενός
φορέα σε επίπεδο Δήμου, ένα εργαστήρι της Αειφόρου Ανάπτυξης, που θα είναι επιφορτισμένο με τη
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συστηματική ευαισθητοποίηση,

ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για ζητήματα

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα ο φορέας αυτός θα συντονίζει και θα βοηθάει
τις κινήσεις πολιτών και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο περιβαλλοντικό τους έργο, με στόχο
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών όλου του δικτύου.
Οι προτεραιότητες των περιβαλλοντικών αυτών δομών θα καθορίζονται και θα συνδυάζουν
την τοπική περιβαλλοντική ατζέντα, την εθνική περιβαλλοντική πολιτική και τη διεθνή
πραγματικότητα στοχεύοντας στη συστηματική και αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε ζητήματα
οικολογίας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Το δημοτικό «Εργαστήρι της Αειφόρου Ανάπτυξης» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση στον
χώρο των περιβαλλοντικών δομών, η οποία έχει σαν αποστολή με την ευρεία έννοια, τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, σε τοπικό επίπεδο, για την προστασία του
περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Το «Εργαστήρι» είναι κατ’ ουσία και αυτό ένα Περιβαλλοντικό Κέντρο, που δανείζεται
στοιχεία από την φιλοσοφία και το έργο διαφόρων περιβαλλοντικών δομών της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Μεγάλο «ανταγωνιστικό» πλεονέκτημα όμως αποτελεί ο καθαρά τοπικός του
χαρακτήρας και η αρμονική συνύπαρξη πάρα πολλών δομών σε μια διοικητική οντότητα.
Μια μεγάλη τομή, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, αναφορικά με το εκπαιδευτικό του
έργο, είναι η δραστηριοποίησή σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης, δίνοντας την ευκαιρία
για επιμόρφωση σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία βρίσκεται στο «περιθώριο» ή στην
καλύτερη περίπτωση αφημένη στην τύχη του «Αθηνοκεντρικού» επιμορφωτικού σχεδιασμού (ΝΕΛΕ,
ΚΕΚ κ.ά.), με προγράμματα, που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τις
προτεραιότητες του τοπικού πληθυσμού.
Αν και η έννοια της αειφορικής ανάπτυξης, δέχεται πολύ μεγάλη κριτική, αναφορικά με το τι
πρεσβεύει και το τι κινδύνους εγκυμονεί ο ασαφής προσδιορισμός των αναπτυξιακών ορίων, αρκετές
αρχές της ενσωματώνονται στην περιβαλλοντική φιλοσοφία του «Αειφορικού – Περιβαλλοντικού
Εργαστηρίου, κυρίως γιατί σε ατομικό επίπεδο προτείνει ρεαλιστικές λύσεις και φιλικές προς το
περιβάλλον στάσεις, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από τον πληθυσμό και να συμβάλλουν σε
βάθος χρόνου και στη αποκλιμάκωση ορισμένων περιβαλλοντικών δεικτών, αλλά και στην
ενεργοποίηση των κατοίκων, με απώτερο στόχο την άσκηση πίεσης προς τους υπεύθυνους φορείς.
«Το Δημοτικό Εργαστήρι της αειφόρου Ανάπτυξης» αποτελεί μια νέα πρόταση στον χώρο
των περιβαλλοντικών δομών,

πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις που επιβάλλουν τα

κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα των σύγχρονων κοινωνιών και ειδικά η Ατζέντα
21.
Η πρόταση αυτή, που περιλαμβάνει εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο, και τον προσδιορισμό
των υποδομών, της στελέχωσης και της οργάνωσης του περιβαλλοντικού «Κέντρου», έρχεται να
υποστηρίξει την υποχρέωση των τοπικών κοινωνιών, να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν την Local
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Agenda 21, και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής
της τοπικής περιβαλλοντικής πολιτικής (Gittins, 2005).
Στο πλαίσιο της Τοπικής Ατζέντας 21, σημαντική αποστολή του Περιβαλλοντικού αυτού
«Εργαστηρίου» αποτελεί η ενημέρωση και η πραγματοποίηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους
πολίτες, μέσα από την μη τυπική – δια βίου εκπαίδευση, ως μια εξελικτική διαδικασία
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησής τους (Deri, 2005).
Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η περιβαλλοντική διαχείριση και ειδικότερα η σύνταξη
περιβαλλοντικών μελετών και η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των περιβαλλοντικών
δεικτών, ώστε αρχικά να καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός της κατάστασης του περιβάλλοντος σε
τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια να μπορεί να παρακολουθείται η απόδοση συγκεκριμένων
περιβαλλοντικών μέτρων και παρεμβάσεων καθώς και η επίδραση ειδικών παραγόντων και
συνθηκών (Σταματάκη, 2000).
Παράλληλα με τις προηγούμενες δράσεις, θα δημιουργηθεί το Περιβαλλοντικό Συμβούλιο,
με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών και την ένταξή τους σε συμμετοχικές διαδικασίες, που θα
αποσκοπούν αφενός στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίησή τους για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα και το αναπτυξιακό μοντέλο και αφετέρου στην μεταλαμπάδευση των αρχών της τοπικής
περιβαλλοντικής πολιτικής, ώστε να καταστούν συνεργάτες και αρωγοί στο έργο της βιώσιμης
ανάπτυξης του Δήμου (Δημητρακόπουλος, 2005).
Σε συνάρτηση και με την προηγούμενη δραστηριότητα
Εργαστηρίου», γίνεται αναφορά και στην κοινωνική

του

«Περιβαλλοντικού

του συνεισφορά, η οποία εκτός από τον

συμβουλευτικό χαρακτήρα επεκτείνεται και στην διάθεση των εγκαταστάσεων του και για άλλες
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικό κέντρο ολόκληρου του
Δήμου
«Το Δημοτικό Εργαστήρι της Αειφόρου Ανάπτυξης» αποτελεί μια πολυδύναμη
περιβαλλοντική – κοινωνική δομή, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει
σαν κύριο σκοπό της ίδρυσής του την εκπόνηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Local
Agenda 21 (Gittins, 2005).
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων και η
υλοποίηση δράσεων, οι οποίες φαντάζουν ετερόκλητες, (όπως η κατάρτιση της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, η μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) αλλά μόνο ο
συνδυασμός τους μέσα στο ίδιο περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο μπορεί να εγγυηθεί σε μεγάλο
βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος.

Με αυτή τη λογική το «Δημοτικό Περιβαλλοντικό

Εργαστήρι» θα δραστηριοποιείται με τρόπο ανάλογο ενός Γραφείου Περιβάλλοντος, ενός Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενός Περιβαλλοντικού Συμβουλίου.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται βιβλιογραφικά σαν συστατικά του σχεδιασμού μιας Τοπικής
Ατζέντα 21 (Gittins, 2005), αλλά μέχρι σήμερα η εφαρμογή τους γινόταν από διαφορετικούς φορείς
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και σε κεντρικό επίπεδο με πενιχρά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη πρόταση αντιμετωπίζει το
ζήτημα του περιβάλλοντος με τρόπο συστημικό και αποκεντρωτικό.
΄
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Summary
It is clear that during the last decades developed societies are in a dead-end, blocked by
material prosperity and an endless consumerism on the one hand and the huge and perhaps
irreversible ecological disasters on the other. Human vanity, together with the huge economic interests
that determine development, continues unabated its destructive work, disorienting public opinion,
while misinforming societies about the actual risks they take with their behaviors. World conferences
on the environment essentially fail to meet their targets, mainly because of the reluctance of powerful
"actors" to set limits to the rate of growth, adopt rational management of natural resources and
decrease polluting sources.
Faced with this ecological-economic dead-end, the modern active man has made attempts to find links
between rational development and ecology. These attempts resulted in the theoretical definition of the
principles of “sustainability”, "sustainable development" or “long-term viable development”, and in
the formation of sustainable development models based on philosophical ethics of intergenerational
justice. The basic promise of such models are to allow development without compromising the ability
of future generations to meet their own needs.
For these models to be successful, two prerequisites are necessary: the first concerns the
political will of governments to choose their developmental orientation in harmonization with the
principles of sustainability; the second refers to the people’s adoption of such principles in their
lifestyle.
The degree of citizens’ readiness and commitment to such a harmonization between
development and ecology is related to education, and more specifically to an educational strategy that
is specified into effective learning processes, programs and activities. Given the present needs, such
processes should be able to support all the people, irrespective of age and socio-economic
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background. In other words, as with other issues, the harmonization of development and ecology
relies heavily not only in formal education but on educational processes and activities that come under
the umbrella of lifelong education.
By educating people of any age and societal group through lifelong educational processes, by
providing information in connection with appropriate stimuli, by finding attractive ways to increase
awareness about the impacts of irrationally high rates of development on the environment, there is an
increase in the probability of changing attitudes and behaviours about the environment. If this
happens, then it becomes more feasible to shift towards softer development models and make
sustainable development a well accepted target.
Given the above, this work aims to study how lifelong learning affects the adoption of the
principles of sustainable development, to what extent this is done with the existing lifelong learning
institutions that are specialized in environmental education and what is the effectiveness of some of
the instruments and approaches that are applied for this purpose. For meeting these targets, the present
work is divided into two main parts, a theoretical and an empirical.
The theoretical part examines the present state of art with respect to the basic principles of
lifelong learning in general and more specifically of lifelong learning about/for the environment and
sustainable development.

This part examines as major axes: the “supply side” related to the

institutions that undertake the responsibility of educating in a non formal way about the environment
and sustainable development; the “demand side” concerning the need for such education and the usual
methods and instruments that are available for such educational processes. The theoretical part results
in some “open questions”: At the supply side, there are institutions that deal with this issue, but the
variety of them makes difficult any general conclusion about their appropriateness. At the demand
side, the need for lifelong learning programs depends on many factors and differs according to the
specific characteristics of each society. Finally, there is no consensus with respect to the effectiveness
of the tools and methods of lifelong learning if these are applied to different groups of people.
The “open questions” have been transformed into research questions that are investigated
empirically in the second part of this work. Specifically once the contribution of lifelong learning to
the promotion of sustainable development is theoretically established, the empirical part is designed
along three research unities. The first examines the bodies and institutions of lifelong education that
specialize in education for the environment and sustainability. The second explores the need to
promote sustainable development through lifelong learning programs. The third

examines in a

comparative way the effectiveness of specific lifelong learning programs for both adults and
adolescents.
In order to investigate the above, four research projects were implemented.


The first was conducted on a national level aiming to monitor the organizations and
institutions that are activated in the direction of raising awareness and educating the public
about issues related to the environment.
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The second helped to define the adults’ needs for lifelong learning about issues concerning
the environment and sustainable development. An effort was made to determine the level of
environmental knowledge, attitudes, perceptions and habits of the adult population of the
island of Rhodes in order to assess the need for the implementation of such programs to
adults.



The third and fourth research unities aimed at measuring the effectiveness of Environmental
Education programs in adults. For this purpose two experimental research programs were
designed and implemented focusing on producers’ practices and consumers’ habits within the
context of environmental crisis. The first program was applied to a group of 20 young people
so as to study how young people are involved in non-formal educational processes. The
second was applied in a group of 15 adults with a view to proposing variations improvements in the way of designing and implementing programs of environmental
education in these age groups.

A key criterion in the selection of the subject of these two programs (entitled "Educational
approach to sustainable production and consumption patterns") was the attempt to demonstrate the
existence of actual ways to reconcile economy and ecology through sustainable methods of
production and consumption.
The basic conclusions derived from this work is that in Greece there are many institutions that are
active in the field of education for the environment and sustainable development. In spite of this, there
seems that people’s awareness and knowledge about the impact of development on the environment is
not as extensive as it should be. As derived from the investigation of the adults’ attitudes, the citizens
feel this inadequacy and believe that lifelong learning opportunities should be given to them. These
opportunities should be given in the form of programs. As derived from the comparative research in
two age groups, programs for young people with the right adjustments could become appropriate for
adults.
The whole work results in a general proposition: There should be a decentralized institution that
will undertake the entire effort for the promotion of education for the environment and sustainable
development as part of the local agenda 21. This new innovative local environmental structure should
have the mission of planning and implementing holistically environmental policy at a local level. It
will be an Environmental Center that will “borrow” the philosophy and some of the processes and
activities of various environmental structures, mixing them with two strong "competitive" advantages:
that of locality and that of active participation of those citizens who are willing to have a voice in
matters related to the development of their region.
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1. Εικόνα και Οπτική Επικοινωνία
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πρόοδος της τεχνογνωσίας οδήγησαν τους ανθρώπους
στην επινόηση τρόπων κατασκευής και χρησιμοποίησης μέσων, με τα οποία έκαναν την επικοινωνία
τους αμεσότερη και αποτελεσματικότερη. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με την αποστολή και λήψη
μηνυμάτων. Τα μηνύματα αυτά είναι άλλοτε οπτικά, άλλοτε ακουστικά ή, και συχνότερα, ένας
συνδυασμός των παραπάνω.
Η οπτική επικοινωνία θεωρείται, ίσως, η δυνατότερη μορφή επικοινωνίας. Κάνοντας μία
αναδρομή στο παρελθόν, διαβλέπουμε την αρχέγονη ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν
μεταξύ τους μέσω των εικόνων. Η εικονογράφηση αποτέλεσε το αρχαιότερο μέσο επικοινωνίας. Με
το πέρασμα των χρόνων η εικόνα και οι τρόποι προβολής της εξελίχθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα
σήμερα να μιλάμε για μία ολόκληρη επιστήμη που διαβλέπει σε έναν και μόνο στόχο: να
καλλιεργήσει την αμοιβαία επαφή ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη, κάνοντας τον δεύτερο
περισσότερο δεκτικό και «ανοιχτό» στις πληροφορίες και τα νοήματα που αυτή προσπαθεί να
εισαγάγει.
Ο χώρος της εκπαίδευσης και των γραμμάτων δεν έμεινε ποτέ «αδιάφορος» σε οτιδήποτε
συνηγορούσε στην προαγωγή της γνώσης. Έτσι, η εικονογράφηση αποτέλεσε ένα από τα αρχαιότερα
εποπτικά μέσα διδασκαλίας και παραμένει διαχρονική. Πράγματι, κείμενο και εικόνα συνέθεταν τα
σχολικά βιβλία και αποτελούσαν το βασικότερο εργαλείο για τη διδασκαλία (Κανταρτζή, 2002).
Αλλά και σήμερα το ίδιο μοτίβο αναπαράγεται στα σχολικά βιβλία. Δικαίως, λοιπόν, η εικόνα
δικαιούται να διεκδικεί ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της μάθησης.
Η αυτόνομη χρήση της εικόνας ή ο συνδυασμός της με άλλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
βοηθά τον εκπαιδευτικό να καταστήσει τη διδασκαλία του αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη
(Κοσσυβάκη, 1993). Η χρήση και αξιοποίηση νέων μηχανημάτων και συστημάτων πληροφορικής
βελτίωσαν την εικονιστική αναπαράσταση και βοήθησαν το έργο του δασκάλου, καθιερώνοντας
παράλληλα την εικόνα ως ένα σημαντικό, διδακτικό βοήθημα.
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2. Έρευνα
Το ερώτημα που αποτέλεσε την αφετηρία για την έρευνα ήταν εάν οι εικόνες μπορούν να
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική και επικοινωνιακή διαδικασία των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου.
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για το εάν κρίνουν τις
εικόνες απαραίτητες στην εκπαίδευσή τους και εάν αυτές συμβάλλουν σε αποτελεσματική μάθηση.
Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 119 φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου από το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από τους
οποίους ζητήθηκε, γραπτά και ανώνυμα, να καταθέσουν τις απόψεις τους για το θέμα: «Η εικόνα ως
μέσο διδασκαλίας και επικοινωνίας». Οι φοιτητές/τριες είχαν στη διάθεσή τους μία διδακτική ώρα1.
Τα γραπτά κείμενα συγκεντρώθηκαν το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου του 2011 και αποτέλεσαν
το εργαλείο της έρευνας. Για τη στατιστική επεξεργασία του συγκεντρωμένου υλικού
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), η οποία θεωρείται ως η
καταλληλότερη για τέτοιου είδους έρευνες (Jaisingh, 2000).
Τα γραπτά κείμενα μελετήθηκαν πολλές φορές, αποδελτιώθηκαν όλες οι αναφορές που
είχαν σχέση με το θέμα και κατηγοριοποιήθηκαν σε διάφορες θεματικές ενότητες. Οι θεματικές
ενότητες προέκυψαν από τη συχνή αναφορά ίδιων λέξεων, φράσεων ή προτάσεων από διαφορετικά
Υποκείμενα του δείγματος. Ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η λέξη, η φράση ή η πρόταση
(Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ο συνολικός αριθμός αναφορών ανήλθε στις 246 και στις
θεματικές ενότητες που προέκυψαν δόθηκαν οι κωδικοί Κ1 έως Κ5, ως ακολούθως:
-

Η συμβολή των εικόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κ1)

-

Η συμβολή των εικόνων στην επικοινωνιακή διαδικασία (Κ2)

-

Σε ποια μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες (Κ3)

-

Οι εικόνες συγκριτικά με άλλα μέσα διδασκαλίας (Κ4)

1

Τα γραπτά κείμενα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία Ι –
Μικροδιδασκαλίες», από τη διδάσκουσα καθηγήτρια Ελένη Ταρατόρη.
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3. Αποτελέσματα
3.1 Ποσοτική ανάλυση
Στον πίν. 1 παρουσιάζεται ο καταμερισμός των αναφορών για τις εικόνες με ποσοτική
συχνότητα. Η θεματική που προκρίθηκε είναι αυτή στην οποία τα Υποκείμενα του δείγματος, με έναν
αριθμό αναφορών της τάξης του 38,21%, αναφέρονται στη συμβολή των εικόνων στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Κ1). Τη δεύτερη σε αριθμό δηλώσεων θέση και με ποσοστό 25,21% κατέλαβε η
θεματική που αναφέρεται στη συμβολή των εικόνων στην επικοινωνιακή διαδικασία (Κ2). Στην τρίτη
θεματική το 23,17% των υποψηφίων εκπαιδευτικών αναφέρεται στα μαθήματα, στα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι εικόνες (Κ3) και έπεται η τέταρτη θεματική, όπου οι ερωτηθέντες φοιτητές, με
ποσοστό 13,41%, εξετάζουν τις εικόνες συγκριτικά με άλλα μέσα διδασκαλίας (Κ4).
Συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής των αναφορών
στις θεματικές ενότητες (Κ) (πίν. 1)
Α/α
1.

(Κ)

38,21

62

25,21

57

23,17

33

13,41

246

100%

Σε ποια μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
εικόνες (Κ3)

4.

94

Η συμβολή των εικόνων στην επικοινωνιακή
διαδικασία (Κ2)

3.

Ποσοστά %

Η συμβολή των εικόνων στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Κ1)

2.

Αναφορές

Οι εικόνες συγκριτικά με άλλα μέσα διδασκαλίας
(Κ4)
Αριθμητικό σύνολο αναφορών

Ο μεγαλύτερος αριθμός των Υποκειμένων του δείγματος στη θεματική που αφορά στη
συμβολή των εικόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία (πίν. 2, Κ1) δηλώνει ότι οι εικόνες
χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για να προκαλέσουν, κυρίως, το ενδιαφέρον των μαθητών
(Κ1α). Ένας άλλος λόγος στον οποίο στοχεύει η επίδειξη εικόνων είναι η δέσμευση της προσοχής
των μαθητών για την ενότητα που πρόκειται να διδαχθεί (Κ1β). Οι εικόνες αποβλέπουν στο να
καταστήσουν τους μαθητές ενεργούς και συμμετοχικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του
μαθήματος (Κ1γ). Η χρήση εικόνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό βοηθά
τους μαθητές να καλλιεργήσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες και να αυξήσουν την κρίση τους
(Κ1δ). Στην επόμενη δήλωσή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι οι εικόνες
διεγείρουν και τη φαντασία των μαθητών και συμβάλλουν στη δημιουργία σχηματικών παραστάσεων
(Κ1ε). Επιπρόσθετα, κάθε είδους εικόνα κινητοποιεί τη λειτουργία όλων των αισθητηριακών
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οργάνων, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη αφομοίωση του προσφερόμενου μαθησιακού υλικού
(Κ1στ).
Πίν. 2: Η συμβολή των εικόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κ1)
Α/α

Κ1

Αναφορές

Ποσοστά %

1.

Πρόκληση ενδιαφέροντος (Κ1α)

27

28,72

2.

Δέσμευση προσοχής (Κ1β)

21

22,34

3.

Ενεργός συμμετοχή (Κ1γ)

17

18,09

4.

Καλλιέργεια αντιληπτικής και κριτικής ικανότητας
(Κ1δ)

14

14,89

5.

Διέγερση φαντασίας (Κ1ε)

11

11,70

6.

Κινητοποίηση όλων των αισθήσεων (Κ1στ)

4

4,26

94

100%

Αριθμητικό σύνολο αναφορών

Όσον αφορά στη συμβολή των εικόνων στην επικοινωνιακή διαδικασία (πίν. 3, Κ2),
παρατηρείται μια σχεδόν ισοκατανομή στις δηλώσεις των Υποκειμένων του δείγματος, με κυρίαρχη
την άποψη ότι οι εικόνες δημιουργούν την απαρχή για δημιουργία διαλόγου τόσο ανάμεσα στους
μαθητές και τον εκπαιδευτικό, όσο και μεταξύ τους (Κ2α). Μια άλλη μερίδα φοιτητών δηλώνει ότι τα
συγκεκριμένα διδακτικά μέσα προάγουν το συνεργατικό κλίμα της τάξης και βοηθούν τους μαθητές
να εργαστούν ομαδικά (Κ2β). Στην επόμενη δήλωσή τους, και με μικρή διαφορά στα ποσοστά των
προηγούμενων αναφορών, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι εικόνες συμβάλλουν στη
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και το δάσκαλο τόσο κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας όσο και έξω από την τάξη (Κ2γ).
Πίν. 3: Η συμβολή των εικόνων στην επικοινωνιακή διαδικασία (Κ2)
Α/α

Κ2

Αναφορές

Ποσοστά %

22

35,48

και εργασία σε ομάδες (Κ2β)

21

33,87

Προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων (Κ2γ)

19

30,65

62

100%

1.

Δημιουργία διαλογικής συζήτησης (Κ2α)

2.

Ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος

3.

Αριθμητικό σύνολο αναφορών

Για την ενότητα σε ποια μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες (πίν. 4, Κ3),
παρατηρείται μια ανισοκατανομή στις δηλώσεις των Υποκειμένων του δείγματος, με κυρίαρχη την
άποψη ότι το συγκεκριμένο εποπτικό μέσο ενδείκνυνται για τη διδασκαλία του μαθήματος της
Μελέτης Περιβάλλοντος (Κ3α). Η επόμενη δήλωση εκφράζει την άποψη ότι οι εικόνες είναι πολύ
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χρήσιμες και για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κ3β). Ακολουθούν τα μαθήματα
των Θρησκευτικών (Κ3γ), της Γεωγραφίας (Κ3δ) και της Ιστορίας (Κ3ε). Την προτελευταία σε
αριθμό αναφορών θέση κατέχει η άποψη ότι οι εικόνες δύνανται να αποτελέσουν βοηθητικό υλικό
για τα Μαθηματικά (Κ3στ). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνον ένας εκ των ερωτηθέντων φοιτητών
θεωρεί ότι οι εικόνες είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών (Κ3ζ) και
κανείς για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας (Κ3η).
Πίν. 4: Σε ποια μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες (Κ3)
Α/α

Κ3

Αναφορές

Ποσοστά %

1.

Μελέτη Περιβάλλοντος (Κ3α)

14

24,56

2.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Κ3β)

12

21,05

3.

Θρησκευτικά (Κ3γ)

10

17,54

4.

Γεωγραφία (Κ3δ)

9

15,79

5.

Ιστορία (Κ3ε)

8

14,04

6.

Μαθηματικά (Κ3στ)

3

5,26

7.

Φυσικά (Κ3ζ)

1

1,76

8.

Γλώσσα (Κ3η)

-

-

57

100%

Αριθμητικό σύνολο αναφορών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεματική που αναφέρεται στη σύγκριση των εικόνων με άλλα
μέσα διδασκαλίας (πίν. 5, Κ4) Την προεξέχουσα σε αριθμό αναφορών θέση κατέχει ο
χαρακτηρισμός «ενδιαφέρουσες και θελκτικές» (Κ4α). Ακολουθούν, με ισόποσα και ελάχιστα
μικρότερα από τα προηγούμενα ποσοστά, οι δηλώσεις «εύχρηστες, λόγω άμεσης αναζήτησης,
αποθήκευσης και ανάσυρσης» (Κ4β) και «εύκολα ανανεώσιμες, άρα και επίκαιρες» (Κ4γ). Στην
τελευταία θέση διαφαίνεται η άποψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών ότι οι εικόνες είναι
«προτιμητέες, λόγω του ότι μπορούν να προβληθούν μέσω των περισσότερων εποπτικών μέσων», τα
οποία διατίθενται σήμερα στα σχολεία (Κ5β).
Πίν. 5: Οι εικόνες συγκριτικά με άλλα μέσα διδασκαλίας (Κ4)
Α/α

Κ4

1.

Ενδιαφέρουσες και θελκτικές (Κ4α)

2.

Εύχρηστες, λόγω άμεσης αναζήτησης, αποθήκευσης
και ανάσυρσης (Κ4β)

3.

Ποσοστά %

10

30,31

8

24,24

8

24,24

Εύκολα ανανεώσιμες, άρα και επίκαιρες (Κ4γ)
Προτιμητέες, λόγω προβολής μέσω των

4.

Αναφορές

περισσότερων εποπτικών μέσων (Κ4δ)
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Αριθμητικό σύνολο αναφορών

7

21,21

33

100%

Από την ποσοτική ανάλυση των δηλώσεων των Υποκειμένων του δείγματος διαφαίνεται ότι
οι εικόνες αποτελούν σημαντικό βοήθημα του εκπαιδευτικού, αφού η χρήση τους προκαλεί το
ενδιαφέρον και δεσμεύει την προσοχή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι
μαθητές γίνονται πιο ενεργητικοί δέκτες στα ακούσματα του δασκάλου και περισσότερο
συμμετοχικοί στο μάθημα. Οι εικόνες όμως συμβάλλουν πολύ στην προαγωγή της επικοινωνίας τόσο
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές της τάξης όσο και μεταξύ των συμμαθητών. Σύμφωνα
με τις δηλώσεις των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών, η επίδειξη εικόνων κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας δημιουργεί το έναυσμα για τη δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου και τη σύναψη
σχέσεων συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Και σε μελέτες άλλων επιστημόνων
έχει αναδειχθεί ότι η συμβολή της εικόνας, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, είναι καθοριστικής
σημασίας στη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, αφού προκαλεί το ενδιαφέρον τους και τους
δίνει το έναυσμα για συζήτηση και περαιτέρω διάλογο (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2005). Οι εικόνες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, με πρωτεύοντα αυτά
της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Επίσης, συμβάλλουν πολύ
στο μάθημα των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας (Μελίστα, 1993; Μαυροσκούφης,
1999). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία των εικόνων ως διδακτικό μέσο, κυρίως,
λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει η χρήση τους. Επιπρόσθετα, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται
στο Δημοτικό Σχολείο είναι, συνήθως, ελκυστικές και ενδιαφέρουσες, γεγονός που τις καθιστά
ευχάριστες και θελκτικές στα μάτια των μαθητών.
3.2 Ποιοτική ανάλυση
Οι εικόνες, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Υποκειμένων της έρευνας σε θεματική που
συγκέντρωσε υψηλό αριθμό αναφορών, συμβάλλουν στην επίτευξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Στην αυθόρμητη παραγωγή των κειμένων τους αναφέρουν (θεματική K1), «…νομίζω
πως είναι καλό να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί εικόνες στο μάθημα γιατί μ’ αυτές κάνουν τα
παιδιά να τους προσέχουν…». Σε άλλες δηλώσεις τους διαβάζουμε «…με τις εικόνες η προσοχή των
παιδιών δεν ξεφεύγει, γιατί … όπως και να το κάνεις, μια εικόνα είναι πάντα ενδιαφέρουσα…» και
αλλού «…η εικόνα συνήθως σε «τραβάει» και την προσέχεις περισσότερο … και εγώ, προσωπικά,
πρώτα τις εικόνες βλέπω και μετά διαβάζω το κείμενο…».
Σχολιάζοντας τις παραπάνω δηλώσεις διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων
συνάδουν απόλυτα με τα ευρήματα μελετών, στα οποία έχει αναδειχθεί ότι οι εικόνες αποτελούν
καθοριστικό μέσο προκειμένου ο εκπαιδευτικός να πετύχει τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Κοσσυβάκη, 1998). Οι εικόνες, όπως άλλωστε και όλα τα εποπτικά μέσα, διαδραματίζουν βασικό
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ρόλο στη σχολική μάθηση. Η διδασκαλία που βασίζεται στην «αρχή της εποπτείας» περιορίζει τον
κυρίαρχο ρόλο του δασκάλου και θέτει σε πρώτο επίπεδο τους μαθητές. Τα εποπτικά μέσα
διδασκαλίας «καταπολεμούν τη λογοκοπία» και δίνουν το έναυσμα στους μαθητές να παρατηρήσουν,
να προβληματιστούν και να συμμετάσχουν από κοινού στη διαδικασία της μάθησης. Με τις εικόνες
κινητοποιούνται όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου και δημιουργείται «μία ιδανική κατάσταση
μάθησης» (Χατζηδήμου, 2007). Οι μαθητές δεν «βομβαρδίζονται» μόνο από λεκτικές πληροφορίες,
αλλά συνδυάζουν στο μυαλό τους τη θεωρία με τις οπτικές παραστάσεις και άρα εντυπώνουν
καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας
χάνεται, εάν δεν συνοδεύεται και από έντυπη πληροφόρηση.
Η δήλωση των Υποκειμένων της έρευνας ότι οι εικόνες συμβάλλουν και στην επικοινωνιακή
διαδικασία (θεματική Κ2), στοιχειοθετείται από διάφορα επιχειρήματα, όπως: «...οι εικόνες βοηθούν
όλους τους μαθητές να καταλάβουν … ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν αυτό που τους ρωτάει ο δάσκαλος,
αν δουν μία εικόνα κάτι θα καταλάβουν και μπορούν να απαντήσουν, να πουν κάτι..». Σε άλλο φύλλο
διαβάζουμε «…από όσα έχω δει στο σχολείο μπορώ να πω ότι όταν δείχνουμε εικόνες στα παιδιά και
ζητάμε να μας πουν τη γνώμη τους, εκτός από το ότι χαίρονται, συνεργάζονται μεταξύ τους και
μάλιστα παίρνουν μέρος και όλοι οι μαθητές, ακόμη κι αυτοί που δεν είναι και τόσο καλοί …». Σε
άλλο χαρτί γράφουν «…για να σε προσέχουν τα παιδιά στο μάθημα πρέπει να τους παρουσιάζεις
καινούργια πράγματα, όπως να τους δείχνεις εικόνες έγχρωμες, όχι ασπρόμαυρες … και παιδιά που
δεν μπορούν να εκφραστούν καλά, όπως τα μουσουλμανάκια για παράδειγμα, όταν βλέπουν εικόνες
προσέχουν πιο πολύ και μπορεί να σηκώσουν και χέρι όταν τους ρωτήσει κάτι ο δάσκαλος…».
Επίσης «…οι εικόνες, αν χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, θα βοηθήσουν στην ενεργητική
συμμετοχή όλων των μαθητών και μπορεί οι επαφές αυτές να διατηρηθούν και έξω από την αίθουσα,
όπως για παράδειγμα στη διάρκεια των διαλειμμάτων…».
Οι εικόνες συμβάλλουν και στην επίτευξη της επικοινωνιακής διαδικασίας. Η διδασκαλία
εμπλουτίζεται με περισσότερο διάλογο, γεγονός που κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και λιγότερο
μονότονο και ανιαρό. Στα προϊόντα σύγχρονων ερευνών τονίζεται ότι μέσω της συζήτησης και του
διαλόγου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και με τον
εκπαιδευτικό και με τους συμμαθητές τους, από διάφορα ερεθίσματα που δέχονται, όπως για
παράδειγμα η εικόνα (Κουγιουρούκη, 2007). Οι εικόνες δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα σε
όλους τους μαθητές, γιατί ανεξάρτητα από την επίδοση του κάθε παιδιού, κάθε ένα από αυτά μπορεί
και είναι σε θέση να περιγράψει μία εικόνα, να ερμηνεύσει αυτό που ο εικονογράφος προσπαθεί να
αναπαραστήσει και άρα να γίνει συμμετοχικό στο μάθημα. Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί ζητούν από
τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Και στις δύο περιπτώσεις μία
εικόνα μπορεί να προάγει τη συνεργασία των μαθητών και να δημιουργήσει κλίμα ενωτικό και
συνεργατικό (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2003). Στις ομάδες αυτές εντάσσονται όλοι οι μαθητές, ακόμη
κι αυτοί των οποίων η επίδοση δεν είναι άριστη. Το γεγονός αυτό τους καθιστά μέρος της ομάδας,
τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν από κοινού με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, να τύχουν
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της αποδοχής τους και άρα να βελτιώσουν τα συναισθήματα μειονεξίας που ενδεχομένως έχουν μέσα
τους. Η συνεργασία αυτή τους κινητοποιεί για περισσότερη προσπάθεια και άρα τα οφέλη από μία
τέτοια προσπάθεια είναι ευεργετικά για την προσωπικότητα και την απόδοσή τους στο σχολείο. Οι
συνεργατικές αυτές σχέσεις συχνά επεκτείνονται και έξω από το χώρο της τάξης, αφού μπορούν όλοι
μαζί να συνεχίσουν το συνεργατικό αυτό κλίμα και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες,
λειτουργώντας ως ομάδα ή μία παρέα φίλων.
Όσον αφορά στα μαθήματα, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες, (θεματική
3), οι φοιτητές/τριες αναφέρουν: «…γιατί εγώ, αν ήμουν δάσκαλος, θα χρησιμοποιούσα τις εικόνες
κυρίως για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος … γιατί πώς να εξηγήσεις όλα αυτά που λέει κάθε
ενότητα χωρίς εικόνες;…». Και αλλού «…σίγουρα είναι χρήσιμες για το μάθημα της Γεωγραφίας και
της Ιστορίας. Αλλά και στα Θρησκευτικά, δεν μπορείς να μιλάς στα παιδιά για τους αγίους και να
μην έχεις εικόνες να τους δείξεις…». Βέβαια, υπήρξαν και δηλώσεις φοιτητών/τριών του τύπου
«…δε νομίζω ότι χρειάζονται στην Ιστορία και τη Γλώσσα … σε άλλα μαθήματα ναι, είναι καλό να
υπάρχουν…».
Πράγματι, οι εικόνες δίνουν μια διαφορετική διάσταση στο μάθημα, όποιο κι αν είναι αυτό.
Τη χρησιμότητά τους έχουν επισημάνει άλλωστε πολλοί

ερευνητές. Η Ταρατόρη-Τσαλκατίδου

(1988) έχει τονίζει τη σπουδαιότητα της εικόνας και την αναγκαιότητα της στη διδασκαλία του
μαθήματος των Θρησκευτικών. Η θρησκευτική εικόνα και οι αναπαραστάσεις στα βιβλία των
Θρησκευτικών βοηθά στην εμπέδωση των θρησκευτικών γνώσεων και συμβάλει στην ορθόδοξη
αγωγή. Ο Μαυροσκούφης (1999) εξαίρει τη σπουδαιότητα της εικόνας στη διδασκαλία του
μαθήματος της Ιστορίας. Με τις εικόνες οι μαθητές αντιλαμβάνονται καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα,
δημιουργούν συσχετίσεις στο μυαλό τους και κατανοούν την ιστορία των γεγονότων. Με την επίδειξη
μίας εικόνας μπορεί ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει με σαφήνεια και αρτιότητα μία ολόκληρη θεματική
ενότητα. Επιπλέον, οι εικόνες είναι σημαντικές γιατί απεικονίζουν και αναπαριστάνουν πράγματα, τα
οποία δεν μπορούν να διδαχθούν θεωρητικά. Ιδιαίτερα στα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής, οι εικόνες αποτελούν αφόρμηση για συζήτηση και διάλογο γύρω από θέματα της
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Εξαρτάται από τη θέληση και διάθεση του κάθε
εκπαιδευτικού το εάν θα χρησιμοποιήσει την εικόνα ως βοήθημα τόσο στην έναρξη, όσο και κατά τη
διάρκεια και λήξη της διδασκαλίας, προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να
δώσει μία διαφορετική διάσταση στο μάθημα (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2005).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεματική με τη σύγκριση των εικόνων με άλλα μέσα
διδασκαλίας (θεματική Κ4). Στα γραπτά κείμενα των υποψήφιων εκπαιδευτικών διαβάζουμε: «…εγώ
προσωπικά προτιμώ την εικόνα από οποιοδήποτε άλλο μέσο γιατί σίγουρα και πιο εύκολα τη
βρίσκεις και δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις για να χειριστείς άλλα μηχανήματα…» και «…μπορεί ο
δάσκαλος να βρει άπειρες εικόνες για κάθε μάθημα, αρκεί να ψάξει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή …
υπάρχουν τα πάντα…».
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Από τις παραπάνω δηλώσεις διαβλέπουμε ότι η ευκολία χρήσης είναι ένας σημαντικός
παράγοντας που καθιστά την εικόνα δημοφιλή στις προτιμήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Με
τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει μία πληθώρα εικόνων στο
μάθημά του και να προσδώσει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον στη διδασκαλία του. Οι εικόνες είναι
εύκολες στη χρήση τους και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους διδάσκοντες, όπως
συμβαίνει με τη χρήση άλλων εποπτικών μέσων. Επιπρόσθετα, οι εικόνες είναι εύκολα ανανεώσιμες
και το κόστος εκτύπωσης και αναπαραγωγής τους από τους εκπαιδευτικούς θεωρείται μηδαμινής
αξίας. Έτσι μπορούν, με μία σχετική ευκολία, να διανέμουν έντυπο υλικό στους μαθητές και να το
χρησιμοποιούν στις διδασκαλίες τους.
4. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας2 καταδεικνύουν ότι οι εικόνες αποτελούν ένα σπουδαίο οπτικό
μέσο διδασκαλίας και συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
μορφωτική τους αξία άλλωστε αναγνωρίστηκε ήδη από τον 17ο αιώνα, με την αρχή της εποπτείας
(Βασιλόπουλος, 1977; Κανάκης, 1999; Χατζηδήμου, 2011), γεγονός που επιβεβαιώθηκε με το
πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Η παρουσία τους μέσα στα
σχολικά εγχειρίδια καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, αφού είναι πρόδηλη η πρόθεση της
μετατόπισης του ενδιαφέροντος από τις λέξεις στις εικόνες, μια και οι τελευταίες έχουν να
προβάλλουν περισσότερα μηνύματα από αυτά που αναδύονται μέσα από τις λέξεις ή τα κείμενα.
Οι εικόνες λειτουργούν επικουρικά και υποστηρικτικά στην προαγωγή και επίτευξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εικόνες παρακινούν και
παροτρύνουν τους μαθητές στο να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Μέσα από αυτές
τα παιδιά εμπλέκονται σε κριτικές διαδικασίες και μαθαίνουν να επεξεργάζονται μηνύματα με
διάφορους τρόπους (Δημητριάδου, 2007). Η εικονογράφηση βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση και
αντίληψη που προσφέρει κάθε λεκτική πληροφόρηση. Μία εικόνα πλάι σε ένα κείμενο ή γρατπό
λόγο παρέχει επιπλέον στοιχεία και δεδομένα, τα οποία, ενδεχομένως, δεν εκπορεύονται, κατ’
ανάγκη, από τα γραφόμενα.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, έχουν συμπεριλάβει τις εικόνες
στην πραγματοποίηση των διδασκαλιών τους και τις έχουν εντάξει στο top των προτιμήσεών τους.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι εικόνες αποτελούν «ζωντανά» κι «ενεργητικά» ερεθίσματα, τα οποία
προκαλούν αίσθηση και ισχυρή εντύπωση στους μαθητές. Μέσα από τις εικόνες η απόκτηση της
γνώσης γίνεται πιο φιλική και ελκυστική, ιδίως όταν πρόκειται για μικρά παιδιά (Χαλκιά &
Θεοδωρίδης, 2002). Άλλωστε, οι μαθητές των ηλικιών αυτών μαθαίνουν, κυρίως, μέσα από εικόνες
(Βασιλόπουλος, 1977).
2

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας και δεν μπορούν να
γενικευθούν λόγω του περιορισμένου δείγματος.
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Οι εικόνες, όμως, κατά τις δηλώσεις των Υποκειμένων της έρευνας, συμβάλλουν και στην
προαγωγή και επίτευξη της επικοινωνιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων,
η εικονογράφηση δημιουργεί θετικά συναισθήματα, τα οποία λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη
αμοιβαίας επαφής και σχέσεων μεταξύ των μαθητών της τάξης και του εκπαιδευτικού. Μία εικόνα
αποτελεί εφαλτήριο για συνομιλία, διάλογο και ομαδική συνεργασία μέσα στην τάξη. Ουσιαστικά
είναι ένα μέσο, από το οποίο εκπορεύονται μηνύματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο,
με τη μορφή νέων μεθόδων διδασκαλίας, να δημιουργήσει στρατηγικές επικοινωνίας, οι οποίες
συντελούν στην επίτευξη της επικοινωνιακής διάστασης της διδασκαλίας (Χρυσαφίδης, 1998;
Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2003).
Η μορφωτική αξία των εικόνων και η ανάγκη χρησιμοποίησης τους στη διδασκαλία των
μαθημάτων διαφαίνεται από το γεγονός ότι όλα τα σχολικά βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
εμπεριέχουν πλήθος εικόνων. Η συνύπαρξη λόγου και εικόνας υπαγορεύεται από πολλούς
παράγοντες,

κυρίως

όμως

ψυχολογικούς,

αισθητικούς,

κοινωνικούς

και

διδακτικούς

(Αναγνωστόπουλος, 1995). Τα μαθήματα «Μελέτη Περιβάλλοντος» και «Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή» είναι τα κατ’ εξοχήν μαθήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ερωτηθέντων
υποψήφιων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να συνοδεύονται από εικονογραφημένο υλικό. Το
κοινωνιολογικό και ιδεολογικό περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών δεν μπορεί να γίνει κατανοητό
στους μαθητές των ηλικιών αυτών χωρίς την ύπαρξη εικόνων. Έτσι, οι επιμέρους διδακτικές ενότητες
γίνονται πιο ελκυστικές στους μαθητές (Κουστουράκης, 1992). Αλλά και στη διδασκαλία των
μαθημάτων των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας η ύπαρξη εικόνων είναι
απαραίτητη, αφού αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο κατανόησης του Θείου με το ανθρώπινο, του εδώ με
το εκεί, του παρόντος με το παρελθόν (Κουτρουμπέλη, 2005).
Οι εικόνες, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Υποκειμένων της έρευνας, χρησιμοποιούνται
ευρέως στις διδασκαλίες των μαθημάτων, λόγω του ότι είναι ελκυστικές και θελκτικές στα μάτια των
μαθητών. Μία εικόνα λειτουργεί θετικά κι ευχάριστα στον αναγνώστη και κεντρίζει το ενδιαφέρον
και την προσοχή του. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εικόνες είναι ένα είδος εποπτικού υλικού το οποίο είναι εύκολο στη
χρήση, σε σχέση με άλλα διδακτικά μέσα. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί σήμερα, με τη βοήθεια της
τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσει ένα πλούσιο εικονογραφικό υλικό στις διδασκαλίες των μαθημάτων
του εύκολα και γρήγορα.
Ο εξεικονισμός στην εκπαίδευση παρουσιάζει έναν ολοένα και αυξανόμενο επεκτατικό
χαρακτήρα. Οι εικόνες αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία στα σχολικά εγχειρίδια, στερώντας χώρο από
το γραπτό λόγο (Πλειός, 2005). Ο καταιγισμός της πολυτροπικότητας αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη
παρουσία στη ζωή μας. Οι αποδέκτες των ερεθισμάτων που προσφέρουν τα οπτικοαουστικά μέσα
είναι πολλοί και τα μηνύματα που προβάλλουν ακόμη περισσότερα. Η ελπιδοφόρα σκέψη, όμως,
στην οποία αισιοδοξεί να καταλήξει κανείς είναι πως ό,τι εκπορεύεται μέσα από τους κόλπους του
σχολείου να θωρείται και να είναι, αν μη τι άλλο, ασφαλές και ευεργετικό για τους μαθητές.
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Summary
The development of technology and advances in technical know-how have led people to
devise ways of constructing and utilizing mediums through which communication is more direct and
effective. Communication is achieved through the exchange of messages. These messages are
sometimes visual, other times acoustic or, more often, a combination of the above.
Visual communication is considered perhaps the strongest form of communication. Looking
back in time, we can discern the primal human need to communicate amongst themselves through
images. Illustration was the most ancient means of communication. Over the years the image and the
ways by which it is projected evolved significantly and as a result, today we can talk about an entire
science that looks towards a single goal: fostering mutual contact between the transmitter and
receiver, making the second more receptive and «open» to the information and meanings that it is
trying to introduce.
The field of education and letters was never «indifferent» to anything that promoted the
advancement of knowledge. Thus, illustration became one of the oldest teaching aids and continues to
remain current. Indeed, schoolbooks were comprised of text and images and they were the most basic
teaching tool. But even today, the same motifs are reproduced in schoolbooks. The image deserves to
claim quite rightly an important role in the quest towards learning.
The use of the image alone or in combination with other teaching aids, assists the educator to
make teaching more efficient and effective. The usage and exploitation of new machinery and
information systems improved the pictorial representation and helped the work of the teacher, while at
the same time they established the image as a significant teaching aid.
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1. Συνεργατική Ηγεσία στην εκπαίδευση
1.1 . Από το άτομο στην ομάδα. Τυπολογία ομάδων
Η ομαδική εργασία ήταν πάντα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των
επιτυχημένων οργανώσεων, αλλά η αξιοποίηση των ομάδων σε μία ευρεία επιχειρησιακή
στρατηγική ήταν σχετικά σπάνια μέχρι τη δεκαετία του ΄80. Τώρα, στον 21 ο αιώνα, οι ομάδες
εργασίας έχουν γίνει κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα σε πολλές οργανώσεις παραγωγής και
ανάπτυξης προϊόντων, στις οργανώσεις παροχής υπηρεσιών, στις κυβερνητικές υπηρεσίες
κ.α. Πολλές προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης στους οργανισμούς έδειξαν ότι οι ομάδες
εργασίας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη στόχων.
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση των ομάδων ως βασικών δομικών
στοιχείων των οργανισμών είναι ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι συγχωνεύσεις
μονάδων και η ανάγκη για εφαρμογή καινοτομίας. Οι εξελίξεις αυτές στο οικονομικό και
πολιτικό πλαίσιο (διεθνοποίηση των διαδικασιών μέσω εξάπλωσης, συγχωνεύσεων,
εξαγορών και κοινοπραξιών) δημιουργούν πιέσεις που οδηγούν στην ανάγκη για ποικίλες
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες και απαιτούν ταχύτερες και ευέλικτες αντιδράσεις. Αυτά τα
χαρακτηριστικά ενεργοποιούνται κυρίως από τις ομάδες, οι οποίες σ’ αυτό το πλαίσιο είναι
πολλές φορές διαπολιτισμικές και ομάδες που επικρατούν μικτές κουλτούρες. Σήμερα οι
προηγμένες τεχνολογίες υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών παρέχουν καινούργια εργαλεία
για την καλύτερη σύνδεση των ατόμων με τις ομάδες τους σε πραγματικό χρόνο.
Σύμφωνα με τους Kozlowsky & Bell (2003: 333-375), οι ομάδες εργασίας είναι
σύνθετες κοινωνικές και δυναμικές οντότητες που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα μέλη
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τα οποία αναλαμβάνουν μια αποστολή, έχουν κοινό σκοπό και στόχο, μοιράζονται ένα κοινό
όραμα, και ανατροφοδοτούνται από την διάδραση μεταξύ τους αλληλεπιδρώντας σε τακτική
βάση. Συχνά οργανώνονται ιεραρχικά και κατά κανόνα έχουν έναν περιορισμένο κύκλο
ζωής, διανέμουν ρόλους και ενσωματώνονται σε ένα οργανωτικό περιβάλλον που επηρεάζει
τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των επιδόσεων.
1.2. Τύποι ομάδων εργασίας
Οι ομάδες εργασίας μπορούν να πάρουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών.
Ανάλογα με τον τύπο της ομάδας υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι παράγοντες και απρόβλεπτα
γεγονότα που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία της.
Αυτό το γεγονός απεικονίζεται στις πολλές προσπάθειες να περιγραφούν, να
ταξινομηθούν ή να διακριθούν με άλλο τρόπο οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Οι γενικά
αποδεκτές τυπολογίες κατηγοριοποίησης των ομάδων είναι αυτή που αναφέρεται από τους
Kozlowsky & Bell (2003): α) Παραγωγής, β) Υπηρεσιών, γ) Διαχείρισης, δ) Προγράμματος,
ε) Δράσης και εφαρμογής και στ) Συμβουλευτικές. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι ερευνητές είναι
πέντε τα χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν τις ομάδες κατά μήκος ενός συνεχούς από το
απλό προς το σύνθετο. Αυτά είναι: α) σκοποί β) στόχοι γ) ρόλοι δ) έμφαση στη διαδικασία
και ε) απαιτήσεις απόδοσης.
Σε αρκετές εργασίες γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ολιγομελείς και στις μεγαλύτερες
ομάδες.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της Patricia-Ann Marcellino (2006:441), αναδεικνύει ένα
μεγάλο εύρος ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τους ομίλους και τις ομάδες. Εδώ δε
κάνουμε διάκριση ανάμεσά στις ομάδες εργασίας και στους ομίλους εργασίας και
χρησιμοποιούμε τους όρους εναλλακτικά1.

1.3. Σύνθεση, μέγεθος, σχηματισμός, ανάπτυξη ομάδας. Μοντέλα κλασικών επιπέδων
Η σύνθεση και το μέγεθος της ομάδας έχει ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον γιατί
ο συνδυασμός των ιδιοτήτων των μελών μπορεί να έχει μια ισχυρή επιρροή στις διαδικασίες
και τα αποτελέσματα της ομάδας. Στη βιβλιογραφία μπορούμε να συναντήσουμε προτάσεις
σχετικά με το βέλτιστο μέγεθος για διάφορους τύπους ομάδων. Σύμφωνα με τους Nieva,
Fleishman & Reich (στο Kozlowsky & Bell, 2003: 338) το μέγεθος της ομάδας έχει μια
καμπυλόγραμμη σχέση με την αποτελεσματικότητα. Το κατάλληλο μέγεθος της ομάδας
1

Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία συναντούμε τους όρους group και team. Στο Oxford English-Greek Dictionary
(1998) οι όροι group και team ερμηνεύονται αντίστοιχα όμιλος και ομάδα. Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη
οι αντίστοιχοι ορισμοί είναι: όμιλος = (σύνολο προσώπων, ομάδα συγκεντρωμένων ανθρώπων) και ομάδα =
(σύνολο προσώπων τα οποία συνδέει κάτι κοινό και εκλαμβάνονται ως ενιαίο σύνολο).
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βρίσκεται σε εξάρτηση με το έργο, το στόχο και το περιβάλλον στο οποίο αυτή αναπτύσσει
τις δραστηριότητές της. Οι μεγαλύτερες ομάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
περισσότερους πόρους, (π.χ. χρόνος, ενέργεια, χρήματα και τεχνογνωσία) στοιχεία τα οποία
μπορούν όχι μόνο να διευκολύνουν την απόδοσή της σε πιο δύσκολες αποστολές, αλλά
μπορούν και να την κάνουν ικανότερη, ιδίως όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες
επιδεινώνονται.
Σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης της ομάδας και των αναπτυξιακών σταδίων που
διέρχεται αυτή, κλασική είναι η εργασία του Tuckman (1965). O Tuckman υποστηρίζει ότι οι
ομάδες περνούν από αναπτυξιακά στάδια, τα οποία ονόμασε: forming, storming, norming και
performing. Καταρχήν τα μέλη της ομάδας έρχονται κοντά κατά τη διάρκεια του σταδίου
σχηματισμού - forming – και αρχίζουν προσεκτικά να ερευνούν την ομάδα και να
προσπαθούν να καθιερώσουν κάποια μορφή κοινωνικής δομής. Τότε τα μέλη της ομάδας
συνειδητοποιούν ότι ο καθορισμός του στόχου είναι δυσκολότερος από ό,τι περίμεναν να
είναι. Αυτό τους οδηγεί προς το στάδιο καταιγισμού/ storming. Εδώ προκύπτουν διαφωνίες
για το είδος των δράσεων που πρέπει να κάνει η ομάδα. Καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται
μπορεί να σχηματιστούν διαφορετικές υποομάδες - φατρίες. Καθώς η ομάδα τελικά
καταφέρνει να συμφιλιώσει τα ανταγωνιστικά πιστεύω, αρχίζει να θεσπίζει σταθερά τους
βασικούς κανόνες, τους ρόλους και τις θέσεις. Κατά τη διάρκεια του κανονιστικού σταδίου /
norming τα μέλη μειώνουν τη συναισθηματική σύγκρουση και γίνονται πιο συνεργατικά
αναπτύσσοντας μια αίσθηση συνοχής και κοινών στόχων. Καθώς αυτές οι κανονιστικές
προσδοκίες παγιώνονται, η ομάδα κινείται προς το στάδιο της εκτέλεσης/ performing. Τα
μέλη είναι σε θέση να αποτρέψουν τα προβλήματα της ομάδας ή να εργαστούν ανεξάρτητα
από το εάν προκύπτουν τέτοια προβλήματα.
Οι Sanborn & Huszczo (2007) αναφέρουν ότι οι προσπάθειες για την οικοδόμηση της
ομάδας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ευθυγράμμιση γύρω από τους
στόχους. β) διευκρίνιση των ρόλων, γ) καθιέρωση των πολιτικών και των διαδικασιών και δ)
χτίσιμο αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων.
1.4. Η δυναμική των ομάδων. Θεωρίες της δυναμικής της ομάδας – «Groupthink»
Η δυναμική της ομάδας είναι μια έννοια που αναφέρεται στην ενέργεια και την
αλληλεπίδραση που δημιουργείται μέσω της αλληλεξάρτησης που προκύπτει από την
ομαδοποίηση δύο ή περισσότερων ατόμων για την επίτευξη ενός σκοπού ή ενός στόχου. Η
κατάλληλη ομαδοποίηση των ατόμων βοηθά την επίτευξη των σκοπών, την επιτυχία των
δραστηριοτήτων και των στόχων σε ένα οργανισμό. Οι ομάδες παρουσιάζουν εσωτερική και
εξωτερική δυναμική. Η εξωτερική εστιάζει στους στόχους απόδοσης ενώ η εσωτερική
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δυναμική ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των μελών της
ομάδας.
Σε έναν οργανισμό υπάρχουν τυπικές και άτυπες ομάδες. Μια τυπική ομάδα είναι
αυτή που ορίζεται επίσημα από τη διεύθυνση του οργανισμού αλλά έχει να κάνει και με την
εργασιακή κατάσταση. Τα μέλη της αλληλοεξαρτώνται μέσα από την τυπική εργασία που
εκτελούν. Μια άτυπη ομάδα εργασίας είναι αυτή που αναπτύσσεται λόγω των
διαπροσωπικών σχέσεων και την οικοδόμηση αυτών των σχέσεων μεταξύ των μελών. Μια
άτυπη ομάδα επεκτείνεται πέρα από τα εργασιακά οριζόμενα σύνορα από τη διοίκηση ή τα
καθήκοντα που θα εκτελούνται.
Επιπλέον, η έμφαση στη συνεκτικότητα του ομίλου μπορεί να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον που περιορίζει πραγματικά τα όρια των επιμέρους διαφωνιών και κριτικής,
περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργικότητα του ομίλου. Ως αποτέλεσμα της
μείωσης της ατομικότητας εντός της ομάδας και της επιθυμίας των μελών της να
φιλοξενηθούν σ’ αυτήν, μπορεί να είναι η απώλεια της λειτουργικής διαδικασίας της ομάδας.
Το αποτέλεσμα της επιθυμίας των μελών της ομάδας να υπογραμμίσουν τη σχέση μεταξύ
τους και να αναδείξουν την επιθυμία τους να προσαρμοστούν σε αυτήν είναι η εγκατάλειψη
επιθυμίας να παράγουν ή να εφαρμόσουν διαφορετικές ιδέες και έννοιες. Αυτή η κατάσταση
είναι γνωστή ως groupthink (ομαδική σκέψη).
Το groupthink είναι μια τάση για επιδίωξη γρήγορης συμφωνίας, η οποία
παρεμποδίζει τις συλλογικές διαδικασίες λήψης απόφασης και οδηγεί σε εύκολες αποφάσεις.
Η διανοητική αποδοτικότητα των μελών της ομάδας επιδεινώνεται εξαιτίας της πιεστικής
πραγματικότητας από τη μια και από την πίεση της ομάδας για να επιδιωχθεί η συναίνεση
από την άλλη. Όταν συμβεί αυτό, τη μέλη τείνουν να κάνουν απλοϊκές σκέψεις και δηλώσεις
για τα ζητήματα και θετικότερες αναφορές μέσα στην ομάδα από εκείνους που δεν έχουν
εμπλακεί στη διαδικασία του groupthink (ομαδικής σκέψης). Οι δυνατότητες για εφαρμογές
της δυναμικής της ομάδας στην εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλες και το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να αξιοποιήσει τη γνώση αυτή για να προωθήσει τους
στόχους του. Η αξιοποίηση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση των συνεργατικών ομάδων στην
τάξη, εκπαίδευση ευαίσθητων ομάδων, λειτουργία συλλόγου διδασκόντων, διαδικασία λήψης
αποφάσεων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ομάδες, διασπορά υπευθυνοτήτων, κ.α.
1.5. Αποτελεσματικότητα τηςομάδας - Χαρακτηριστικά επιτυχημένων ομάδων
Η αποτελεσματικότητα της ομάδας γίνεται αντιληπτή γενικά ως μια διαδικασία
πολύπλευρη, με έμφαση τόσο στα εσωτερικά κριτήρια (ικανοποίηση μελών, βιωσιμότητα
ομάδων) όσο και στα εξωτερικά (δηλαδή παραγωγικότητα, απόδοση) κριτήρια.
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Σύμφωνα με την Biech (2008) οι αποτελεσματικές, επιτυχημένες, υψηλής απόδοσης
ομάδες έχουν: α) σαφείς στόχοι, β) καθορισμένοι ρόλοι, γ) ανοικτή και σαφής επικοινωνία, δ)
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ε) ισόρροπη συμμετοχή, στ) εκτίμηση στην
ποικιλομορφία, ζ) διαχείριση των συγκρούσεων, η) θετική ατμόσφαιρα, θ) συνεργατικές
σχέσεις και ι) συμμετοχική ηγεσία.
1.6. Συνεργασία, ανάπτυξη ομάδων και σχολική κουλτούρα
Για να μιλήσουμε για συνεργασία πρέπει να καταλάβουμε το περιβάλλον της
κουλτούρας μέσα στο οποίο αυτή εμφανίζεται. Η σχολική κουλτούρα και το ψυχολογικό
κλίμα επηρεάζουν τη φυσική μορφή της συνεργασίας σε κάθε σχολείο. Οι Hargreaves και
Dawe (1989) ερεύνησαν το σχολικό περιβάλλον και κατατάσσουν τη σχολική κουλτούρα σε
τέσσερις τύπους: του διασπασμένου ατομικισμού, της βαλκανιοποίησης, της σκηνοθετημένης
συλλογικότητας και της αληθινής συνεργατική κουλτούρας.
Ο τύπος του διασπασμένου ατομικισμού αναφέρεται στην παραδοσιακή ιδέα της
διοίκησης και σε ένα σχολείο στο οποίο ο διευθυντής λειτουργεί σαν ένα πρόσωπο που
κατέχει την εξουσία και που επιβλέπει μια ομάδα δασκάλων. Οι δάσκαλοι δουλεύουν και
αυτοί μόνοι τους χωρίς να συνεργάζεται ο ένας με τον άλλο. Η ροή των πληροφοριών είναι
από πάνω προς τα κάτω και έχει τον τύπο της διοικητικής εντολής. Επικρατούν συνήθως
απρόσωπες και γραφειοκρατικές σχέσεις. Το άτομο είναι το υποταγμένο ανάγκες και τις
απαιτήσεις του οργανισμού.
Ο δεύτερος τύπος σχολικής κουλτούρας είναι αυτός της βαλκανιοποίησης. Μοιάζει
με τον προηγούμενο τύπο και λειτουργεί σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο
κυριαρχεί η λειτουργία των υποομάδων και οι οποίες, σε αυτό το πλαίσιο, ανταγωνίζονται για
την κυριαρχία στη διαχείριση της εξουσίας και των πόρων.
Έχουν

ονομάσει

σκηνοθετημένη

συλλογικότητα

(φτιαχτή

-

στημένη

συνεργατικότητα) τον τρίτο τύπο σχολικής κουλτούρας. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια
δημιουργίας μιας αίσθησης συνεργατικότητας. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά,
δεν διαρκούν πολύ και φυσικά δεν επηρεάζουν όλο το σχολείο.
Τελευταίος τύπος σχολικής κουλτούρας είναι της αληθινής συνεργατικής
κουλτούρας. Εδώ, δάσκαλοι και διευθυντής προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα το
οποίο θα βελτιώσει σημαντικά το σχολείο. Η προσπάθεια να λυθούν προβλήματα θεωρείται
ως υπευθυνότητα όλου του σχολείου. Γνωρίζουμε όλοι ότι, πολλές φορές, δεν υπάρχουν
εύκολες λύσεις. Όμως, μέσα από μια βαθιά προσωπική αφοσίωση σε μια κοινή προσπάθεια,
αναζητούνται και εφαρμόζονται οι καλύτερες για την περίσταση λύσεις.
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1.7. Καθορισμός και σημασία της ηγεσίας
Έχουμε παρακολουθήσει στη βιβλιογραφία να ασχολούνται πολλοί μελετητές και
ερευνητές για πολύ καιρό, με την προσπάθεια να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Ποιος
είναι ο ηγέτης; Πότε είναι οι ηγέτες είναι αποτελεσματικοί; Αυτές οι ερωτήσεις φαίνονται
απλές, αλλά οι απαντήσεις τους δεν είναι απλές και, κυρίως, δεν είναι αποδεκτές από όλους.
Είναι εύκολο να καθοριστεί η κακή ηγεσία. Συμφωνούμε σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός
κακού ηγέτη. Ο καθορισμός και η κατανόηση της αποτελεσματικής ηγεσίας, εντούτοις, είναι
πιο σύνθετος. Αναγνωρίζουμε τους αποτελεσματικούς ηγέτες όταν εργαζόμαστε μαζί τους ή
όταν τους παρατηρούμε. Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να
καθορίσουμε ποιοι ηγέτες είναι, και πότε, αποτελεσματικοί. Πιθανόν να μην υπάρχει άλλη
έννοια σαν αυτην της ηγεσίας, για την οποία να έχουν γραφτεί τόσα πολλά και να γνωρίζουμε
τόσο λίγα. Όπως αναφέρει ο Bennis (2009), η ηγεσία μοιάζει περισσότερο με την ομορφιά:
Είναι δύσκολο να την ορίσει κανείς, αλλά ο καθένας την αναγνωρίζει όταν την δει.
Ένας ηγέτης είναι οποιοσδήποτε επηρεάζει τα άτομα και τις ομάδες μέσα σε μια
οργάνωση, τους βοηθά στην καθιέρωση των στόχων και τους καθοδηγεί προς την επίτευξή
τους. Με αυτόν τον τρόπο τους διευκολύνει στο να είναι αποτελεσματικοί. Οι ηγέτες είναι
συχνά απαραίτητοι επειδή δημιουργούν τάξη και οργάνωση στις ομάδες και τους βοηθούν να
επιτύχουν τους στόχους τους. Βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον κόσμο και
χρησιμεύουν συχνά ως ιδανικά και ρομαντικά σύμβολα για τους οπαδούς τους. Για να είναι
αποτελεσματικοί, οι ηγέτες πρέπει να βοηθήσουν την οργάνωση να διατηρήσει την
εσωτερική υγεία και την εξωτερική προσαρμοστικότητα. Παρά την προφανή απλότητα των
ορισμών της ηγεσίας και της αποτελεσματικότητας, και οι δύο είναι δύσκολες έννοιες στην
εφαρμογή τους.
1.8. Ηγεσία ομάδας
Αν και το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών καταλήγει στο ότι πρέπει να υπάρχει ένας
ηγέτης της ομάδας, ωστόσο, υπάρχει ένα σώμα ερευνών που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο
και που ερευνά την έννοια της κοινής (διανεμημένης –shared/distributed) ηγεσίας. Η κοινή
ηγεσία επικεντρώνεται στην ηγεσία από την προοπτική της ομάδας και όχι από την οπτική
γωνία του μεμονωμένου ηγέτη που εργάζεται εντός του ομίλου (Marcellino, 2006).
Ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος των ηγετών ομάδων; Δύο είναι οι βασικές
κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν: α) ανάπτυξη και διαμόρφωση
διαδικασιών ομάδας και β) παρακολούθηση και διαχείριση της τρέχουσας απόδοσης της
ομάδας. Όσον αφορά την ανάπτυξη των ομάδων, οι ηγέτες είναι συχνά αντιμέτωποι με την
πρόκληση της οικοδόμησης μιας νέας ομάδας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο λειτουργικός
ρόλος ενός ηγέτη είναι να αναπτύξει τα άτομα σε μια συνεκτική, συμπαγή, καλά
ολοκληρωμένη μονάδα εργασίας. Σε άλλες περιπτώσεις (πολύ συνηθισμένο στην
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εκπαίδευση), οι ομάδες βιώνουν εισροές και εκροές προσωπικού με την πάροδο του χρόνου.
Καθώς το νέο προσωπικό αντικατάστασης του παλαιού που έφυγε, παρουσιάζεται στην
ομάδα, θα πρέπει να κοινωνικοποιηθεί και να αφομοιωθεί. Ο ρόλος του ηγέτη είναι κρίσιμος
σε αυτή την διαδικασία αφομοίωσης των νεοφερμένων.
Μια άλλη σημαντική αναπτυξιακή λειτουργία των ηγετών των ομάδων
επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του προσανατολισμού της ομάδας και στην εκπαίδευση
της ομάδας ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή της. Όπως αναφέρουν οι Kozlowsky & Bell
(2003), «ο προσανατολισμός της ομάδας περιλαμβάνει παράγοντες όπως την προώθηση της
δέσμευσης των κοινών στόχων, τη δημιουργία θετικής επιρροής και τη διαμόρφωση κλίματος
συναντίληψης. Η συνοχή της ομάδας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των συνδεδεμένων
ατομικών στόχων, μια γκάμα στρατηγικών στόχων της ομάδας, και συμβατών προσδοκιών
για τους ρόλους των μελών των ομάδων. Ο αναπτυξιακός ρόλος του ηγέτη είναι να
καθιερώσει και να διατηρήσει τη συνοχή μεταξύ των μελών της ομάδας. Η συνοχή τότε
επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να αυτοδιαχειριστούν κατά τη διάρκεια περιόδων έντασης
εργασίας».
Οι ηγέτες, για την οικοδόμηση της ομάδας, υπηρετούν τις λειτουργίες του
προγραμματισμού, του ξεκινήματος των προσπαθειών, του έλεγχου, της υποστήριξης, της
πληροφόρησης και της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Adair (2004) ο καλός ηγέτης πρέπει να
ενεργεί ως ενθαρρυντής, να είναι εναρμονιστής και συμβιβαστικός, να ενδιαφέρεται για τη
γρήγορη εφαρμογή των αποφάσεων, να θέτει τα πρότυπα, να είναι παρατηρητής αλλά και
σχολιαστής της ομάδας. Οι ηγέτες πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση των ιδιοτήτων των
ομάδων, των ρόλων που καθορίζονται στις ομάδες (στις οποίες αφήνουμε χώρο για την
ατομικότητα του καθενός), τις λειτουργίες των μελών ομάδας, για τα άτομα, για τη
χρησιμότητα να εξεταστούν οι επικαλυπτόμενες ανάγκες του στόχου, της ομάδας και των
ατόμων, για τις διαδικασίες της ομάδας και τέλος, για τις ομάδες μέσα στις ομάδες.
Οι δράσεις ενός ηγέτη μπορούν να σχεδιαστούν για να βελτιώσουν τη σημερινή
κατάσταση πραγμάτων, αξιοποιώντας υπάρχουσες δυνατότητες και ευκαιρίες ή να αποτρέψει
πιθανά επικίνδυνα προβλήματα. Αυτές οι συγκεκριμένες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν
τη διευκρίνιση ως προς την κατεύθυνση της ομάδας, την ενίσχυση του σχεδιασμού της, την
παροχή καθοδήγησης ή βοήθειας σχετικά με τις διαδικασίες ή τη διασφάλιση ότι η ομάδα
έχει επαρκείς πόρους για να ολοκληρώσει το έργο της.
Πολλά από τα χαρακτηριστικά του ηγέτη (π.χ. διανοητική διέγερση, σκέψη) αλλά και
άλλες προτάσεις άσκησης ηγεσίας (π.χ. μεταβίβαση αρμοδιοτήτων) που έχουν αποδειχθεί ότι
είναι αποτελεσματικά στην καθοδήγηση ατόμων, θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά
στην καθοδήγηση ατόμων στο πλαίσιο ομάδας. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε το πλαίσιο
της ομάδας από την προοπτική της ηγεσίας. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα μιας καλής
ηγεσίας, είναι μια καλή ομάδα. (Adair, 2004: 144)
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1.9. Ιδιότητες, ρόλοι και λειτουργίες των ηγετών. Συμπεράσματα για την ηγεσία
Ένας ηγέτης είναι το είδος προσώπου που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και την
ικανότητα να οδηγήσει μια ομάδα για να επιτύχει τον σκοπό της πρόθυμα. Η προσωπικότητα
και ο χαρακτήρας, δεν μπορεί να μείνει έξω από την ηγεσία. Υπάρχουν ορισμένα γενικά
γνωρίσματα ηγεσίας, εκ των οποίων, κατά τον Adair (2004), τα επτά σημαντικότερα είναι: 1.
Ενθουσιασμός, 2. Ακεραιότητα, 3. Ανθεκτικότητα, 4. Δικαιοσύνη / Εντιμότητα, 5. Ζεστασιά,
6. Ταπεινότητα και 7. Εμπιστοσύνη.
Άρα, η ηγεσία είναι μια σύνθετη διαδικασία, είναι ένα ταξίδι παρά ένας προορισμός.
Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και χαρούμενοι πρέπει να βρούμε ξανά το πάθος
μας. Μια ουσιαστική αφετηρία για τους επίδοξους ηγέτες είναι να μάθουν τον εαυτό τους, να
προσδιορίσουν τις αξίες τους, τα δυνατά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες τους. Να
πειραματιστούν με τις νέες καταστάσεις. Να είναι άνετοι με την αποτυχία. Όλοι οι ηγέτες
αποτυγχάνουν. Οι καλοί ηγέτες μαθαίνουν από τα λάθη τους και τα θεωρούν ευκαιρίες
μάθησης. Τα λάθη είναι πιθανότερο να συμβούν όταν βρισκόμαστε σε νέες προκλητικές
καταστάσεις, οι οποίες μας παρέχουν τις ευκαιρίες να μάθουμε. Να δίνουν προσοχή στο
περιβάλλον τους. Είναι πολύ ουσιαστικό για την αποτελεσματικότητα να κατανοούν όλα τα
συστατικά στοιχεία μιας κατάστασης ηγεσίας, και ιδιαίτερα τους υπαλλήλους. Να υποβάλουν
ερωτήσεις, να ακούνε προσεκτικά και να παρατηρούν με προσήλωση, έτσι ώστε να μπορούν
να καταλάβουν τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω τους. Τέλος, να μην είναι
άκαμπτοι και απομονωμένοι στις σχέσεις τους. Μια καλή αίσθηση του χιούμορ και η
διατήρηση μιας προοπτικής στις προτεραιότητές μας, θα μας βοηθήσει.
Να μην ξεχνούμε ότι δεν θα γίνουμε ποτέ τόσο καλοί όσο όλοι οι υποστηρικτές μας
πιστεύουν και ούτε τόσο σκάρτοι όσο οι επικριτές μας νομίζουν!
1.10. Σύγχρονες έρευνες για τη συνεργατική ηγεσία.
Πενήντα περίπου χρόνια θεωρίας και έρευνας ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι η
ποιότητα της ηγεσίας κάνει τη διαφορά στην ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, της
σχολικής ανάπτυξης και της μάθησης των μαθητών. Στο σημερινό πλαίσιο της παγκόσμιας
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ωστόσο, έρευνες έχουν εστιάσει στον προσδιορισμό των
τρόπων με τους οποίους οι συνεργατικές μορφές ηγεσίας συμβάλλουν στη βελτίωση του
σχολείου και των μαθητών.
Οι διακεκριμένοι ερευνητές Hallinger, P. και Heck R., δημοσίευσαν στο 2010 τα
συμπεράσματα μακροχρόνιων ερευνών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα των ερευνών αυτών, όπως δημοσιεύτηκαν σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά.
Έτσι, όπως αναφέρεται στο Hallinger, P. and Heck R., (2010a), οι μαθητές παρακολουθούν
συνήθως ένα σχολείο για μια περίοδο αρκετών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας
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διδάσκονται από πολλούς δασκάλους. Η μάθηση των μαθητών, επομένως, εξαρτάται
τουλάχιστον εν μέρει, από την ποιότητα της διδασκαλίας στις τάξεις. Από αυτήν την άποψη,
η βελτίωση του σχολείου αντιπροσωπεύει μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα
σχολεία επιδιώκουν να αναπτύξουν το εύρος και να βελτιώσουν τη διδακτική πείρα μεταξύ
των εκπαιδευτικών τους. Στο Hallinger, P. and Heck R., (2010b), γίνεται αναφορά σε μία
διαχρονική μελέτη η οποία εξετάζει τις επιπτώσεις της συνεργατικής ηγεσίας στα
επιτεύγματα στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών και στην βελτίωση του
σχολείου και των μαθητών και η οποία έγινε σε 192 δημοτικά σχολεία μιας πολιτείας των
Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων ετών. Η έρευνα διαπίστωσε
σημαντικές άμεσες επιπτώσεις της συνεργατικής ηγεσίας στην ανάγκη βελτίωσης της
σχολικής ακαδημαϊκής ικανότητας και έμμεσες επιπτώσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των
επιτευγμάτων στο γλωσσικό μάθημα. Τέλος, στο Hallinger, P. and Heck R. (2010c),
υποστηρίζεται η επικρατούσα άποψη ότι η συνεργατική ηγεσία στα σχολεία μπορεί να έχει
θετική επίδραση στη μάθηση των μαθητών στη γλώσσα και στα μαθηματικά μέσω της
οικοδόμησης της σχολικής ικανότητας για ακαδημαϊκή βελτίωση. Η έρευνα αυτή επεκτείνει
το παραπάνω εύρημα, προσφέροντας υποστήριξη με εμπειρικά δεδομένα για μια πιο
ξεκάθαρη κατανόηση, η οποία δίνει στην ηγεσία μια μορφή διαδικασίας αμοιβαίας επιρροής,
στην οποία η ικανότητα σχολείου διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τη συνεργατική
σχολική ηγεσία.
Τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών υποστηρίζουν την πεποίθηση ότι η
συνεργατική ηγεσία, σε αντίθεση με την ηγεσία από τον διευθυντή μόνο του, μπορεί να
προσφέρει ένα μονοπάτι προς μια περισσότερο βιώσιμη σχολική βελτίωση. Σημειώνουμε ότι
η συμπερίληψη ενός ευρύτερου φάσματος ηγετών (σύλλογος διδασκόντων) στη διαδικασία
της σχολικής βελτίωσης ανοίγει μεγάλους δρόμους αναμόρφωσης της ικανότητας της
σχολικής βελτίωσης ή δημιουργεί συνθήκες στο σχολείο οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη
διδασκαλία και μάθηση. Η σε πλήρη ανάπτυξη συνεργατική ηγεσία εξασφαλίζει ότι το όραμα
του σχολείου γίνεται «θεσμοποιημένο», (Sergiovanni & Starratt, 1988). Η συνεργατική
ηγεσία είναι μετασχηματιστική ηγεσία, που διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας
κουλτούρας εμποτισμένης στα δομικά, ανθρώπινα, πολιτικά και συμβολικά στοιχεία,
αλλάζοντας το σχολείο σε ένα σχολείο επιδόσεων και επιτυχίας.
2. Μεθοδολογία Έρευνας
21. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας
Κύριος σκοπός της παρούσας ποσοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με
τον οποίο λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα, ως βασικοί στόχοι τέθηκαν:
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i) η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
αναφορικά με:
1. τους στόχους και τους σκοπούς
2. τους πόρους
3. την εμπιστοσύνη και τη σύγκρουση
4. την ηγεσία
5. τον έλεγχος και τις διαδικασίες
6. τις διαπροσωπικές σχέσεις
7. τα προβλήματα και τις αποφάσεις
8. τον πειραματισμός και τη δημιουργικότητα
9. την αξιολόγηση
2.2. Εργαλεία της έρευνας και Διαδικασία της έρευνας
Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθηκε ως βάση το ειδικό
ερωτηματολόγιο για τη δυναμική της ομάδας του Jeffrey Glanz (2006)2. Το ερωτηματολόγιο
αποτελείται από εννιά άξονες, όπως αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε ερώτηση
χρησιμοποιήθηκε επταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 7 (το 1 σημαίνει
καθόλου και το 7 πάρα πολύ). Ακόμη το ερωτηματολόγιο εμπλουτίστηκε με πληροφορίες για
τα δημογραφικά στοιχεία του εκπαιδευτικού και πιο αναλυτικά με την περιοχή και το είδος
του σχολείου, τον αριθμό των τμημάτων της σχολικής μονάδας, το φύλο, την ηλικία, την
προϋπηρεσία, τις σπουδές και την οικογενειακή κατάσταση.
Η επιλογή του δείγματος του προς διερεύνηση πληθυσμού αποφασίστηκε να είναι το
νησί της Ρόδου. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά σχολικό
έτος 2011-2012. Τα ερωτηματολόγια μοιραστήκαν σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνολικά μοιράστηκαν στα Δωδεκάνησα 140 ερωτηματολόγια
και πήραμε συμπληρωμένα 122 ερωτηματολόγια. Η καταχώριση και ανάλυση των δεδομένων
έγινε με τη βοήθεια του SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences - Στατιστικό
Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες).
2.3. Περιγραφή του δείγματος - Συμμετέχοντες
Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 122 εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Από τα άτομα αυτά 38 (ή ποσοστό 31,1 %)
ήταν άντρες ενώ 84 (ή ποσοστό 68,9%) ήταν γυναίκες. Στο σχήμα 2.1 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η κατανομή ανδρών και γυναικών.

2

Την άδεια για την αξιοποίηση του στον Ελληνικό εκπαιδευτικό κόσμο την εξασφάλισε ο Ν. Ράπτης.
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Πίνακας 1: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με την ηλικία
ΗΛΙΚΙΑ

Συχνότητα (f)

Σχ. συχνότητα (rf)

Μέχρι 30 έτη

28

23,0

Από 31 έως 40 έτη

45

36,9

Από 41 έως 50 έτη

45

36,9

Πάνω από 50

4

3,2

122

100,0

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 1 από το δείγμα της έρευνας 28 (ή ποσοστό 23%)
άτομα είχαν ηλικία μέχρι 30 έτη, 45 (ή ποσοστό 36,9%) άτομα κυμαίνονταν μεταξύ 31 και 40
ετών, επίσης 45 (ή ποσοστό 36,9%) άτομα κυμαίνονταν μεταξύ 41 και 50 ετών και 4 (ή
ποσοστό 3,2%) άτομα ήταν πάνω από 50 έτη.
Πίνακας 2: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μέχρι 10 έτη
Από 11 έως 15 έτη
Από 16 έως 20 έτη
Πάνω από 20
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα (f)

Σχ. συχνότητα (rf)

58
24
16
24
122

47,5
19,7
13,1
19,7
100,0

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 2 από το δείγμα της έρευνας 58 (ή ποσοστό 47,5%)
άτομα είχαν προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη, 24 (ή ποσοστό 19,7%) άτομα είχαν προϋπηρεσία
μεταξύ 11 και 15 ετών, 16 (ή ποσοστό 13,1%) άτομα είχαν προϋπηρεσία μεταξύ 16 και 20
ετών και 24 (ή ποσοστό 19,7%) άτομα είχαν προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη.
Πίνακας 3: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με την περιοχή του σχολείου
ΠΕΡΙΟΧΗ
Αστική
Ημιαστική
Αγροτική
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα (f)
66
48
8
122
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Σχ. συχνότητα (rf)
54,1
39,3
6,6
100,0

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 3 από το δείγμα της έρευνας 66 (ή ποσοστό 54,1%)
σχολικές μονάδες ήταν σε αστική περιοχή, 48 (ή ποσοστό 39,3%) σχολικές μονάδες ήταν σε
ημιαστική περιοχή και επίσης 8 (ή ποσοστό 6,6%) σχολικές μονάδες ήταν σε αγροτική
περιοχή.
Πίνακας 4: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με το πτυχίο διορισμού
Πτυχίο διορισμού
Ακαδημία
Παιδαγωγικό Τμήμα
Άλλο ΑΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα (f)
48
64
10
122

Σχ. συχνότητα (rf)
39,3
52,5
8,2
100,0

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4 από το δείγμα της έρευνας 48 (ή ποσοστό 39,3%)
άτομα έχουν ως πτυχίο διορισμού την Παιδαγωγική Ακαδημία, 64(ή ποσοστό 52,5%) έχουν
ως πτυχίο διορισμού Παιδαγωγικό Τμήμα και 10 (ή ποσοστό 8,2%) άτομα έχουν πτυχίο
διορισμού άλλο ΑΕΙ.
Πίνακας 5: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με τις σπουδές
Σπουδές
Διδασκαλείο
ΤΕΙ
2ο πτυχίο ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό

Συχνότητα (f)
25
10
13
25

Σχ. συχνότητα (rf)
20,5
8,2
10,7
20,5

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5 από το δείγμα της έρευνας 25 (ή ποσοστό 20,5%)
άτομα είναι κάτοχοι διδασκαλείου, 10 (ή ποσοστό 8,2%) είναι κάτοχοι πτυχίου ενός ΤΕΙ, 13
(ή ποσοστό 10,7%) άτομα είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ και 25 (ή ποσοστό 20,5%)
άτομα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού.
Πίνακας 6: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του
ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμος
Άγαμος
Διαζευγμένος
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα (f)
71
45
4
120
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Σχ. συχνότητα (rf)
59,2
37,5
3,3
100,0

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6 από το δείγμα της έρευνας 71 (ή ποσοστό 59,2%)
άτομα είναι έγγαμοι, 45 (ή ποσοστό 37,5%) άτομα είναι άγαμοι και 4 (ή ποσοστό 3,3%)
άτομα είναι διαζευγμένοι.
3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων (Ενδεικτικά)
Πριν προβούμε στην παρουσίαση των διερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας
παραθέτουμε στον πίνακα 2.19 τους περιγραφικούς στατιστικούς δείκτες και δείκτες
αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής των επιδόσεων των ατόμων της έρευνας αναφορικά με το
ερωτηματολόγιο της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων.
Πίνακας 7. Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες και δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής
των επιδόσεων των ατόμων της έρευνας αναφορικά με το ερωτηματολόγιο της
λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων
Διαστάσεις λειτουργίας του

Ν

Συλλόγου Διδασκόντων

Μικρότερη

Μεγαλύτερη

τιμή

τιμή

Μ.Ο.

Τ.Α.

alpha

Στόχοι και σκοποί

266

6

35

22,11

6,34

0,83

Πόροι

266

3

21

13,08

3,86

0,72

Εμπιστοσύνη και σύγκρουση

266

4

28

19,36

4,90

0,77

Ηγεσία

266

5

35

24,02

5,75

0,77

Έλεγχος και διαδικασίες

266

4

28

18,72

4,68

0,75

Διαπροσωπικές σχέσεις

266

5

35

23,30

5,77

0,82

Προβλήματα και αποφάσεις

266

6

42

27,09

6,16

0,74

Πειραματισμός και

266

7

49

25,94

8,01

0,77

Αξιολόγηση

266

3

21

12,44

3,90

0,63

Συνολική Διάσταση

266

9

294

186,06 29,62

0,76

δημιουργικότητα
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Πίνακας 8: Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας του

1

Σύνολο

απόλυτα

Συλλόγου Διδασκόντων)

Συμφωνώ

(Διαστάσεις λειτουργίας του

απόλυτα

Κεντρικοί άξονες

Διαφωνώ

ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες.

1

2

3

4

5

6

7

5

5

17

35

30

16

13

121

f

4,1

4,1

14,0

28,9

24,8

13,2

10,7

100,0

%

1

8

14

25

35

30

9

122

f

0,8

6,6

11,5

20,5

28,7

24,6

7,4

100,0

%

2

16

14

30

24

25

7

118

f

1,7

13,6

11,9

25,4

20,3

20,5

5,9

100,0

%

1

10

7

32

33

16

23

122

f

0,8

8,2

5,7

26,2

27,0

13,1

18,9

100,0

%

6

14

9

22

23

28

17

119

f

5,0

11,8

7,6

18,5

19,3

23,5

14,3

100,0

%

1

3

13

15

26

34

29

121

f

0,8

2,5

10,7

12,4

21,5

28,1

24,0

100,0

%

15

16

16

24

26

13

9

119

f

12,6

13,4

13,4

20,2

21,8

10,9

7,6

100,0

%

4

14

14

22

22

31

15

118

f

3,3

11,5

11,5

18,0

18,0

25,4

12,3

100,0

%

Έλεγχος και

1

8

16

30

28

20

18

121

f

διαδικασίες

0,8

6,6

13,2

24,8

23,1

16,5

14,9

100,0

%

Ο Σύλλογος θέτει
στόχους και σκοπούς
Μ.Ο.=4,49 / S=1,484

2

Ο Σύλλογος κάνει
χρήση των πόρων της
σχολικής μονάδας
Μ.Ο.=4,73 / S=1,367

3

Εμπιστοσύνη και
σύγκρουση
Μ.Ο.=4,36 / S=1,512

4

Προβλήματα και
αποφάσεις
Μ.Ο.=4,85 / S=1,498

5

Ο Σύλλογος ασκεί
ηγεσία
Μ.Ο.=5,63 / S=1,746

6

Διαπροσωπικές
σχέσεις
Μ.Ο.=5,31 / S=1,438

7

Αξιολόγηση
Μ.Ο.=3,88 / S=1,776

8

Πειραματισμός και
δημιουργικότητα
Μ.Ο.=4,61 / S=1,678

9

Μ.Ο.=4,72 / S=1,484
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Στον πίνακα 8 δίνεται η κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με
τους άξονες που θέσαμε. Αναφορικά με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, από τα στοιχεία
του πίνακα διαπιστώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους κινούνται θετικά
απέναντι στους άξονες που θέσαμε. Ο μέσος όρος για κάθε άξονα είναι πάνω τεσσεράμισι
στην επταβάθμια κλίμακα. Απόκλιση από την παραπάνω θέση παρατηρούμε στον άξονα της
αξιολόγησης όπου ο μέσος όρος είναι κάτω από τέσσερα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε
συμπερασματικά είναι πως αν και η πλειοψηφία του δείγματος κινείται θετικά σε όλες τις
προτάσεις μας, υπάρχει μια αξιοσημείωτη μερίδα των εκπαιδευτικών που κινείται αρνητικά.
Εάν θεωρήσουμε ως αρνητική στάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών από 1 έως 3, τότε
διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 1) αναφορικά με τους στόχους και τους σκοπούς το ποσοστό
αρνητικής τοποθέτησης είναι πάνω από 18%, 2) στη χρήση πόρων το ποσοστό ανέρχεται στο
19%, 3) στην έλλειψη εμπιστοσύνης και στη σύγκρουση ανεβαίνει στο 27%, 4) στην επίλυση
προβλημάτων και λήψη αποφάσεων κατεβαίνει στο 15%, 5) ένας στους τέσσερις
εκπαιδευτικούς αναφέρει πως δεν ασκεί ηγεσία, 6) στις διαπροσωπικές σχέσεις το 14%
αναφέρει πως δεν είναι σε καλό επίπεδο, 7) ποσοστό πάνω από 26% του δείγματος αναφέρει
πως διαφωνεί με την καινοτομικότητα, 8) ποσοστό 20% αναφέρει πως δεν υπάρχει έλεγχος
στις διαδικασίες της σχολικής μονάδας και 9) και ποσοστό γύρω στο 40% αναφέρει πως
διαφωνεί με την αξιολόγηση.
4. Συμπεράσματα
Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης επέφεραν σημαντικές αλλαγές
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές τείνουν να ανατρέψουν εκ βάθρων τη
συνοχή στη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Στα νέα Δημοτικά σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του
οργάνου αυτού κατά 30% περίπου, εν μια νυκτί, με ειδικότητες εκπαιδευτικών που λίγο ή
καθόλου δεν είχαν σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε ήταν πιθανόν να υπάρχει
κάτι τέτοιο στον ορίζοντα προσδοκιών τους. Αυτή η εξέλιξη καθιστά επιτακτικό ζήτημα την
αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων. Επιβάλλεται η ανάπτυξη του
προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου αυτού, η διενέργεια
σχετικών σεμιναρίων, ο ορισμός διευκολυντή - βοηθού για την ανάπτυξη ομάδων (ο ρόλος
αυτός μπορεί να ανατεθεί στον υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή σε κάποιον με
ανεπτυγμένη την αίσθηση της συνεργατικότητας).
Η συνεργασία δεν είναι απλά μια πράξη βούλησης. Είναι μια προσεκτικά
σχεδιασμένη και καλά εκτελεσμένη διαδικασία που προκύπτει και εξελίσσεται ως απάντηση
σε ιδιαίτερες ανάγκες. Κάθε τέτοια προσπάθεια είναι μοναδική, γιατί κάθε μία είναι
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κοινότητας (και της σχολικής). Υπάρχει έναν
διαρκώς αυξανόμενο σώμα μελετών και ερευνών σχετικά με το τι κάνει τη συνεργασία να
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λειτουργεί και μας πληροφορεί για την πρακτική της. Η πρόταση για συνεργασία και οι αρχές
που προέρχονται από αυτήν, διαμορφώνει τη διαδικασία και οδηγεί στη δράση.
Όπως σε όλες τις άλλες συλλογικές προσπάθειες του ανθρώπου, η ποιότητα και το
είδος της ηγεσίας που ασκείται θα καθορίσει τελικά το αν η συνεργασία θα λειτουργήσει. Η
συνεργασία δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν οι άνθρωποι που νοιάζονται βαθιά για τις
κοινότητες που ζουν και εργάζονται, δεν αναγνωρίσουν ότι μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι
τρόποι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, από το να αξιοποιούν μόνο τις ατομικές
ηγετικές τους ικανότητες.
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Summary
Compared to the past, the contemporary environment of educational institutions,
worldwide, is highly demanding and is characterized by increasing

uncertainty,

complexity and competitiveness. Such an environment requires sophisticated educational
leadership. It is widely believed that the key word for a successful and effective
leadership is "cooperation". Through cooperation knowledge and experience, both
necessary for educational effectiveness, are shared dynamically, producing a
multiplicative outcome and promoting new knowledge. Cooperation involves not only
school management, but all those dealing with educational activities and processes.
Collaborative leadership is a style of leadership that gains attractiveness among
modern leaders, especially in the field of education (school counselors, directors, deputy
directors, teachers and parents). Leadership is present in everyday life. To be a
collaborative leader is a personal challenge that deserves to become everyone’s target. It
is a satisfying experience to watch groups of collaborating teachers or students achieving
things together, that could not achieve on their own.
After a theoretical analysis of the subject, in this paper an attempt is made to
evaluate empirically the extent to which the Board of Teachers on a school level develops
and operates as a team aiming at improving efficiency of the school, or whether
schoolteachers in each unit operate simply as a sum of individuals each one working on
his/her own.
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1. Εισαγωγή
Το παρόν άρθρο αναλύει μία διάσταση των μεταπτυχιακών σπουδών των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκείνη της επίδρασής τους στην επαγγελματική
εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αρχικά, αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο, όπως αυτό
διαμορφώνεται με βάση τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και, στη συνέχεια, παρουσιάζεται
μέρος των αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας που αφορά στην επίδραση των μεταπτυχιακών
σπουδών στην ολική εξέλιξη (επαγγελματική, παιδαγωγική, προσωπική, οικονομική,
κοινωνική) των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την ποσοτική
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει μια σειρά συμπερασμάτων, με πιο
σημαντικά τα ακόλουθα: (α) οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν τις
μεταπτυχιακές σπουδές ως το σημαντικότερο τρόπο μέσω του οποίου μπορούν να εξελιχθούν
επαγγελματικά, (β) μετά τις μεταπτυχιακές τους σπουδές δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι
περισσότερο παραγωγικοί και αποδοτικοί στην εργασία τους, (γ) η απόκτηση του
μεταπτυχιακού

τους

τίτλου

σπουδών συνετέλεσε στο

να αποκτήσουν επιπλέον

επαγγελματικές ευθύνες και υποχρεώσεις στην εργασία τους, (δ) μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία
τους και έχουν περισσότερες επαγγελματικές φιλοδοξίες.
2. Επαγγελματική Ανάπτυξη
Η επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου αναφέρεται στις δεξιότητες και τις γνώσεις
που απαιτούνται για να επιτευχθεί τόσο η επαγγελματική του βελτίωση όσο και η εξέλιξη της
σταδιοδρομίας του. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί αν επιτευχθεί μέσα από εκπαιδευτικές
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και μαθησιακές δραστηριότητες και περιλαμβάνει όλες τις ευκαιρίες μάθησης, από τις
πανεπιστημιακές σπουδές έως τα συνέδρια και τις πρακτικές ασκήσεις (Speck & Knipe,
2005).
Δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει διαχωρισμός της επαγγελματικής ανάπτυξης από τις
λοιπές μορφές ανάπτυξης. Η Δασκολιά (Γκρίτζιος, 2006) αναφέρει ότι ο όρος επαγγελματική
ανάπτυξη αφορά σε πολλές λειτουργίες και δραστηριότητες, τελικός σκοπός των οποίων
είναι η επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη ατόμων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο
επαγγελματικό κλάδο ή επαγγελματικό χώρο. Η επαγγελματική ανάπτυξη ως μια δια βίου
διαδικασία δεν διακρίνεται από τις άλλες διαστάσεις της ανάπτυξης, όπως την προσωπική και
την κοινωνική. Στη γενικευμένη της χρήση τις ενσωματώνει, καθώς υπονοεί ότι για την
επιτέλεση του επαγγελματικού έργου επιστρατεύονται όλες οι γνώσεις και οι πλευρές της
προσωπικότητας του ατόμου (Παπαναούμ, 2003). Έτσι, μια ανάλυση της επαγγελματικής
ανάπτυξης πρέπει να εξετάζει κατά το δυνατόν και τις λοιπές μορφές ανάπτυξης.
Υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων για την επίτευξη της επαγγελματικής ανάπτυξης,
όπως για παράδειγμα η συμβουλευτική (consultation), η προπονητική καθοδήγηση
(coaching), οι κοινότητες πρακτικής άσκησης (communities of practice), η επαγγελματική
καθοδήγηση (mentoring), η στοχαστική εποπτεία (reflective supervision), η τεχνική βοήθεια
(technical assistance) και η μελέτη (National Professional Development Center on Inclusion,
2008).
Τα άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την επαγγελματική
ανάπτυξή τους παρωθούμενα από ποικίλα κίνητρα: άλλα επειδή ενδιαφέρονται για τη διά
βίου μάθηση, άλλα γιατί διακατέχονται από ένα αίσθημα ηθικής υποχρέωσης, άλλα για να
διατηρήσουν και να βελτιώσουν την επαγγελματική επάρκειά τους, άλλα για να ενισχύσουν
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, άλλα για να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και
πρακτικές και άλλα για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς των επαγγελματικών
οργανώσεών τους (Golding & Gray, 2006; Jasper, 2006).
Συμπερασματικά, η επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου είναι μια διαδικασία κατά
την οποία ενισχύονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τα χαρακτηριστικά του
επαγγελματισμού και της επαγγελματοποίησής του (Evans, 2002). Και πιο συγκεκριμένα, ο
επαγγελματισμός

(Φωτεινός

&

Μπαρτζάκλη,

2007)

αναφέρεται

σε

προσωπικό

χαρακτηριστικό του ατόμου, το οποίο εκφράζεται ως στάση (attitude), αλλά και ως
προσέγγιση προς την επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλού
επιπέδου εξειδικευμένη γνώση, επιδεξιότητα και κρίση, ακεραιότητα ήθους, υπευθυνότητα,
διάθεση κοινωνικής προσφοράς και αποτελεσματικότητα.
Στον 21ο αιώνα, η επαγγελματική πορεία ενός ατόμου είναι πλέον ευμετάβλητη και
για αυτό το λόγο η επαγγελματική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από κατάρτιση, συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική μετακίνηση – και για εκείνους που
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εργάζονται ήδη είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουν την ήδη υπάρχουσα θέση τους ή να
προάγουν την καριέρα τους (Otto et al, 2009).
3. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
3.1 Προσδιορισμός του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η βελτίωση της σχολικής φοίτησης αποτελούν
ζητήματα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε κοινωνίας. Με
την έλευση της «κοινωνίας της γνώσης» και της «κοινωνίας της πληροφορίας», το σχολείο
πιθανόν να διαδραματίσει ρόλο καίριας σπουδαιότητας. Καθώς η ποιότητα στην εκπαίδευση
φαίνεται να εξαρτάται από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη και αναβάθμιση της
σχολικής εκπαίδευσης εξαρτάται από την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
(Hansen & Simonsen, 2001).
Σύμφωνα με τη Φώκιαλη και τους συνεργάτες της (2005), ο όρος «επαγγελματική
ανάπτυξη», παρά τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του τις τελευταίες δύο δεκαετίες (1990 και
2000) δεν εμφανίζεται πάντα με το ίδιο εννοιολογικό εύρος. Παρά τις όποιες διαφορές, όμως,
οι διαθέσιμοι ορισμοί συγκλίνουν στην ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης με τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματός του. Σύμφωνα με τους Φωτεινό
και Μπαρτζάκλη (2007), έρευνες μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες έδειξαν ότι είναι πλέον
δεδομένη η μεγάλη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και η σχέση
της με την ποιότητα στην εκπαίδευση.
Ήδη από το 1980 ο Schubring (Καλδρυμίδου, Καστάνης & Οικονόμου, 1993)
προσπαθώντας να ορίσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και τη σχέση του με την
επιστημονική κοινότητα με την οποία συνδέεται, έγραψε ότι το επάγγελμα χαρακτηρίζεται
από:


την εξειδικευμένη γνώση που κατέχουν τα μέλη της επαγγελματικής ομάδας,



την επαγγελματική κοινότητα που συγκροτούν,



την αυτονομία τους σε σχέση με τα συναφή επαγγέλματα και τον
αυτοπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων τους και



την εφαρμογή της γνώσης που κατέχουν

ενώ ο επιστημονικός κλάδος χαρακτηρίζεται από:


την επιστημονική κοινότητα,



το σύνολο της θεωρητικής γνώσης που έχει συσσωρευτεί και είναι
κωδικοποιημένη και καταγραμμένη σε κείμενα με τρόπο που την καθιστούν
επικοινωνήσιμη,



το ειδικό πλαίσιο προβληματισμού,



το σύνολο των μεθόδων έρευνας και επίλυσης προβλημάτων και
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την εξασφάλιση της μεταφοράς των προτύπων της μέσα από θεσμοθετημένες
διαδικασίες, κοινωνικά αποδεκτές, σε επιλεγόμενους κάθε φορά υποψήφιους
(Καλδρυμίδου, Καστάνης & Οικονόμου, 1993).

Η ανάλυση και εξειδίκευση αυτών των εννοιών, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών,
θέτει ζητήματα σχετικά με:


την αυτονομία του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον κοινωνικό
έλεγχο,



τον αυτοπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων τους,



τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ειδικής γνώσης τους,



τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου τους,



τη σχέση έρευνας και διδακτικής πρακτικής, στην οποία στηρίζεται η κοινή
θεώρηση για το επάγγελμα και τη συνεκτικότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, και στοχευμένα στους εκπαιδευτικούς, ο όρος επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται για να περιγράψει: «κάθε δραστηριότητα ή
διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της διαρκούς
απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων του εκπαιδευτικού που αφορούν
τόσο τη διδακτική πράξη όσο και το σύνθετο επαγγελματικό του ρόλο με τις κοινωνικές του
προεκτάσεις και συνέπειες» (Γκρίτζιος, 2006: 154).
Όμως δόθηκαν και άλλοι ορισμοί για την επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού. Έτσι, οι Fullan και Hargreaves (1992) ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη
ως την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων
που έχουν αποκτηθεί, τη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας
συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ενώ ο
Ματσαγγούρας (2005) ορίζει ως: «επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τη σταδιακή
απόκτηση, μέσω φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων,
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι αποτελεσματικές στη
διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης, όπως επίσης και την απόκτηση προσωπικών σχημάτων
κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και ικανοτήτων διακριτικής παρέμβασης, ώστε
να

προβαίνει

στη

στοχαστικοκριτική

ανάλυση

των

εκπαιδευτικών

καταστάσεων»

(Ματσαγγούρας, 2005: 79).
Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί στην επαγγελματική του σταδιοδρομία μια εξελικτική
πορεία, που αρχίζει με τη φάση της προετοιμασίας για το επάγγελμα (πανεπιστημιακές
σπουδές), περνά στο στάδιο του αρχάριου (ως αναπληρωτής ή πρωτοδιόριστος) και
ολοκληρώνεται (ενδεχομένως) με τη φάση του έμπειρου και καταξιωμένου ειδικού της
διδακτικής πράξης.
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Φυσικά δεν περνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί από αυτές τις φάσεις, ούτε φτάνουν
υποχρεωτικά

στην

τελευταία.

Πολύ

περισσότερο

όταν

η

επαγγελματοποίηση

(professionalism) του εκπαιδευτικού συνδέεται, σύμφωνα με τον Popkewitz (1994), με την
αξιολόγησή του, τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας του, την «τεχνική» γνώση
που αποκτά και εφαρμόζει ή τη λογοδοσία του στο σχολείο και στην κοινωνία και
πιστοποιείται (όταν πιστοποιείται) από φορείς δράσης, οι οποίοι έχουν έναν ισχυρό λόγο στην
κοινωνία.
Στη διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συμμετέχουν και
συνυπολογίζονται το σύνολο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, δηλαδή
σκέψεις, αντιλήψεις, ερμηνείες, πεποιθήσεις και αξίες του, οι οποίες επιδρούν και
διαμορφώνουν την πρακτική του (King, 1999).
Στόχοι της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού είναι κυρίως η απόκτηση ή
η διεύρυνση των γνώσεών του γύρω από ένα θέμα ή η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με τη
διδασκαλία (Δημητρόπουλος, 1998). Δεν περιορίζεται όμως σε αυτούς, καθώς αποτελεί μια
διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη, μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός αποκτά και αναπτύσσει
κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη του, στοιχεία
απαραίτητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, την
υιοθέτηση ορθής επαγγελματικής σκέψης και τη συνεργασία με τους συναδέλφους του σε
κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Ο Griffin (1983) συνδέει την προσδοκία
επαγγελματικής ανάπτυξης με την προσδοκία αλλαγών στις εκπαιδευτικές πρακτικές και
πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού, τη δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης στο χώρο
εργασίας και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια δια βίου διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει
ένα μεγάλο φάσμα μαθησιακών ή/και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από τη μηκατευθυνόμενη μάθηση μέσω της εμπειρίας και τις άτυπες ευκαιρίες μάθησης στο χώρο
εργασίας, μέχρι τις πιο τυπικές ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται μέσω συστηματικών
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το βέβαιο είναι ότι, από τον προσανατολισμό
του στο συγκεκριμένο επάγγελμα μέχρι τη συνταξιοδότησή του, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται
σε ένα συνεχές επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, μέρος μόνο της οποίας μπορεί να γίνει
αντικείμενο συστηματικών παρεμβάσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα της Φώκιαλη και συνεργατών της (2005), οι συνιστώσες της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αντιστοιχούν σε διακριτά επίπεδα στόχων και
προτεραιοτήτων ως εξής:


1ο επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου δεν αλλάζει η θέση (τυπικό
status) του εκπαιδευτικού, ο οποίος επιδιώκει νέες γνώσεις που θα
βελτιώσουν το παιδαγωγικό του έργο και θα αναβαθμίσουν την διδασκαλία
του, καθώς επίσης και προσωπική ικανοποίηση,
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2ο επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου αλλάζει η θέση (τυπικό status)
του εκπαιδευτικού στο εργασιακό του περιβάλλον και επιδιώκει ανέλιξη
στην εκπαιδευτική ιεραρχία και επιπρόσθετες οικονομικές απολαβές και
τέλος,



3ο επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου αλλάζει η θέση (τυπικό status)
του εκπαιδευτικού εκτός σχολείου και επιδιώκει κοινωνικό κύρος και αλλαγή
επαγγέλματος. (Φώκιαλη & συν., 2005)

Ο Γκρίτζιος (2006) μελετώντας την εργασία του 2002 των Rodgers και Pinnell και
την εργασία του 1997 των Mac Gilchrist, Myers και Reed, οι οποίοι εξέτασαν τις ευκαιρίες
μάθησης και γνωστικής ανανέωσης, αλλά και τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών, κατέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται:


διαβάζοντας καινούργιες ιδέες,



ανασυνθέτοντας τις εμπειρίες τους από την τάξη,



πειραματιζόμενοι με την πρακτική τους,



μέσα από την επαφή με γνώστες σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης,



παρακολουθώντας μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών και συμμετέχοντας σε
επιμορφωτικά σεμινάρια,



από την αλληλεπίδραση με τους μαθητές, παίρνοντας ανατροφοδότηση για
τη διδασκαλία και την αποδοτικότητα των μεθόδων και των υλικών,



από συναδέλφους.

3.2. Φάσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο εκπαιδευτικός στην επαγγελματική του
σταδιοδρομία ακολουθεί μια εξελικτική πορεία έχοντας ως αφετηρία τη φάση του
νεοδιόριστου χωρίς προϋπηρεσία και ως τελική φάση εκείνη του έμπειρου και καταξιωμένου
εκπαιδευτικού. Οι φάσεις που χαρακτηρίζουν αυτή την πορεία είναι οι ακόλουθες έξι (6), οι
οποίες αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένα χρόνια προϋπηρεσίας του εκάστοτε εκπαιδευτικού
(Ματσαγγούρας, 2005):
Η Φάση της Προσαρμογής, η οποία αντιστοιχεί στα πρώτα 1 έως 3 χρόνια του
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται κυρίως από το έντονο άγχος του να
ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο του εκπαιδευτικού, προσφέροντας αποτελεσματική
διδασκαλία και συντονίζοντας επιτυχώς μια σχολική τάξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της
Φάσης Προσαρμογής, ο εκπαιδευτικός καταβάλλει προσπάθειες να επιτύχει ένα συνδυασμό
των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του και των
απαιτήσεων της σχολικής πραγματικότητας, με σκοπό να επιβιώσει επαγγελματικά και να
διαχειριστεί ικανοποιητικά τη διδακτική του καθημερινότητα.
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Η Φάση της Ένταξης, η οποία αντιστοιχεί στα 4 μέχρι 6 χρόνια του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται κυρίως από την απόκτηση μιας σχετικής άνεσής του στη
διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της εργασίας του (ζητήματα διδακτικής και
οργανωτικής φύσεως), καθώς επίσης και από την ανάγκη του να γίνει αποδεκτός από τον
επαγγελματικό του περίγυρο. Ο εκπαιδευτικός στη Φάση Ένταξης λειτουργεί πιο
αποτελεσματικά από την προηγούμενη φάση και έχει βελτιωμένη επαγγελματική αυτοεικόνα
και αρχίζει να εκφράζεται το ενδιαφέρον του για διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα, μέσα
από τα οποία πιστεύει ότι θα μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα διάφορες καταστάσεις στη
σχολική τάξη, αλλά και να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας του.
Η Φάση του Πειραματισμού, η οποία αντιστοιχεί στα πρώτα 7 μέχρι 11 χρόνια της
υπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται κυρίως από την αποδοχή και ασφάλεια
που αισθάνεται πλέον ο εκπαιδευτικός στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Έτσι, επιχειρεί να
διευρύνει τις γνώσεις του, να πειραματιστεί εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία του, να
ενημερωθεί σχετικά με τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη μέσα από
τη συμμετοχή του σε δράσεις επιμόρφωσης.
Η Φάση της Επαγγελματικής Κρίσης, η οποία αντιστοιχεί στα 12 με 19 χρόνια
υπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται έντονα από αισθήματα αμφισβήτησης της
επαγγελματικής του αξίας, πλήξης από τη σχολική καθημερινότητα, καθώς επίσης και
απαισιοδοξίας σχετικά με τις προοπτικές της εκπαίδευσης. Ωστόσο, υπάρχει και μια μερίδα
εκπαιδευτικών που ξεπερνάει αυτή τη φάση είτε μέσα από την επιδίωξη ανάληψης
διευθυντικών και συμβουλευτικών καθηκόντων, είτε μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε
δραστηριότητες μη-επαγγελματικές που τους προσφέρουν προσωπική ευχαρίστηση.
Η Φάση της Επαγγελματικής Ωριμότητας, η οποία αντιστοιχεί στα 20-30 χρόνια
υπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται κυρίως από το σύνδρομο του
«εξουθενωμένου εκπαιδευτικού (burnout teacher) (Schwab, 1995) ή από την προσπάθεια
συντήρησής του στο επάγγελμα. Οι ομάδες των εκπαιδευτικών που δείχνουν να ξεπερνούν
επιτυχώς τα «συμπτώματα» αυτής της φάσης είναι οι ίδιες που το επιτυγχάνουν και στην
αμέσως προηγούμενη φάση, εκείνη της Επαγγελματικής Κρίσης.
Η Φάση της Ψυχολογικής Αποστασιοποίησης, η οποία αντιστοιχεί στα 31 με 35
χρόνια προϋπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζεται κυρίως από την τάση
συνταξιοδότησης των ώριμων εκπαιδευτικών, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που αυτή η
φάση τους βρίσκει ως στελέχη στον διοικητικό κορμό της εκπαίδευσης και εξακολουθούν να
είναι ενεργοί και δραστήριοι.
3.3. Στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού
Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού, οι Bell και Gilbert (1994) διέκριναν τρία (3)
στάδια στην επαγγελματική ανάπτυξή του:
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Στο πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός αναλύει ένα-ένα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει στην τάξη και προσπαθεί να κατανοήσει τις αιτίες τους. Κατανοεί ότι η
επίλυσή τους είναι μια διαδικασία μάθησης στην οποία πρέπει να εμπλακεί εργαζόμενος ως
δάσκαλος-ερευνητής. Δοκιμάζει νέες μικρές δραστηριότητες και αλλαγές στην δουλειά του
στην τάξη και στο βαθμό που επιτυγχάνει, αντιμετωπίζει σιγά-σιγά τα συναισθήματα
ανικανότητας, ακαταλληλότητας και δυσανεξίας που βιώνει. Η μεταγνώση που αποκτάει
μέσα από αυτή τη συνειδητή διαδικασία τον βοηθάει να κατανοήσει τι ακριβώς του
συμβαίνει. Κατανοεί τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης όχι μόνον θεωρητικά, αλλά και
στη δική του ανάπτυξη. Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί σε ένα
περιβάλλον υποστηρικτικό, στο οποίο ενθαρρύνεται να εισάγει στα μαθήματά του νέες ιδέες,
η ανατροφοδότηση (feedback) που λαμβάνει είναι βοηθητική και δεν αισθάνεται τελικά να
απειλείται από τις αλλαγές που προκύπτουν.
Στο δεύτερο, αναπτύσσει ιδέες και εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη. Συνεχίζει να
αναπτύσσει τις ιδέες του για τις επιστήμες και τη διδασκαλία τους, την επαγγελματική του
ανάπτυξη και τις δραστηριότητες που εισάγει στην τάξη. Όσον αφορά την γνωστική του
ανάπτυξη ξεκαθαρίζει τις έννοιες και τις πεποιθήσεις του σχετικά με την επιστήμη της
εκπαίδευσης: διδασκαλία, μάθηση, ρόλοι του δασκάλου, μαθητές, τα προγράμματα σπουδών,
η φύση των επιστημών. Ακούγοντας και διαβάζοντας αποκτάει νέες πληροφορίες, τις οποίες
συνδυάζει με την υπάρχουσα γνώση του κατασκευάζοντας έτσι νέα γνώση, την οποία, στη
συνέχεια, αξιολογεί για να την υιοθετήσει ή να την απορρίψει, και στην πρώτη περίπτωση
την εφαρμόζει σε διάφορα πλαίσια. Όσον αφορά την πρακτική του στην τάξη, ο
εκπαιδευτικός δέχεται υποδείξεις για νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οργανώνει σε
σχέδιο δράσης για χρήση τους στην τάξη, τις εφαρμόζει, τις συζητάει με άλλους, ώστε να έχει
μία ανατροφοδότηση, τις αξιολογεί και δέχεται βοήθεια, όταν τη χρειάζεται. Στο στάδιο αυτό
δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό, μέσω της εισαγωγής νέων δραστηριοτήτων που
εφαρμόζει στην τάξη, να αλληλεπιδράσει με τη σκέψη των μαθητών του. Όμως, έχει
περισσότερο στο νου του το ερώτημα αν οι πράξεις του ταιριάζουν με τη θεωρία και λιγότερο
τη διαχείριση της τάξης και τους περιορισμούς που το σχολείο, στο οποίο εργάζεται, του
θέτει. Ενδιαφέρεται να διευρύνει το ρεπερτόριό του με νέες δραστηριότητες και στρατηγικές
που τις εφαρμόζει σε διάφορα πλαίσια. Σιγά-σιγά ο τρόπος του πλησιάζει σε αυτόν ενός
εκπαιδευτικού που σκέφτεται και συμπεριφέρεται βασιζόμενος στη θεωρία οικοδόμησης της
γνώσης. Από εκπαιδευτικός - τεχνίτης γίνεται σιγά-σιγά εκπαιδευτικός - δημιουργός.
Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός εισάγει στη δουλειά του και άλλες
δραστηριότητες. Εμπλέκεται ενεργά στη διοίκηση του σχολείου, σε ομάδες εργασίας για
εκπαιδευτικά θέματα, σε τοπικές και εθνικές συζητήσεις/διαβουλεύσεις συμμετέχει σε
συνέδρια, επιδιώκει επαγγελματικά ταξίδια κ.ά. Μπορεί να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες
που θα βελτιώσουν περισσότερο την επαγγελματική του ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα ένα
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ερευνητικό πρόγραμμα, τη συμμετοχή ως διδάσκοντα ή ως συνεργάτη σε ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών ή τη συγγραφή ενός οδηγού για εκπαιδευτικούς σε ένα συγκεκριμένο
θέμα, αλλά και τη βοήθεια σε έναν αρχάριο εκπαιδευτικό να μυηθεί στο επάγγελμα (Bell &
Gilbert, 1994).
Τα προαναφερθέντα στάδια αποτελούν μια μάλλον χαλαρή και ευέλικτη ακολουθία
που ολοκληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αισθανθεί υπεύθυνος για τη
συνεχή αυτοβελτίωσή του και τη συνολική ανάπτυξή του και υποστηριχτεί στο έργο αυτό
από τις δομές που πλαισιώνουν το επάγγελμά του.
4. Εμπειρική Διερεύνηση
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη σύνδεση
των μεταπτυχιακών τους σπουδών και της επαγγελματικής τους εξέλιξης διερευνήθηκαν
εμπειρικά με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς με
πανελλαδική γεωγραφική διασπορά. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και περιελάμβανε 4
μέρη, τον πυρήνα των οποίων αποτελούσε η δέσμη των κλειστών ερωτημάτων (σε 9βάθμια
κλίμακα τύπου Likert) που αφορούσαν στην επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στην επαγγελματική, προσωπική, κοινωνική, παιδαγωγική και
οικονομική τους εξέλιξη. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου απομονώνεται η διάσταση
της

επαγγελματικής

εξέλιξης

των

εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης

με

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Στο τελικό δείγμα μετείχαν 244 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους
οποίους το 59,4% (145) ήταν γυναίκες. Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων κυμάνθηκε
από 26 ετών έως 57 ετών, με την υψηλότερη όμως συγκέντρωση στις ηλικίες από 40 έως 46
ετών (45,5% - δηλαδή 111 εκπαιδευτικοί).
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας τα βασικά ευρήματα συνοψίζονται στα
παρακάτω:
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας δηλώνουν ότι η σημερινή τους θέση εργασίας είναι
σχετική με το γνωστικό αντικείμενο των μεταπτυχιακών σας σπουδών (Μ.Ο.=4,7) και ότι
αυτές τους βοήθησαν στον επαγγελματικό τους τομέα (Μ.Ο.=5,5) χωρίς όμως να
συντελέσουν στην απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών ευθυνών και υποχρεώσεων
(Μ.Ο.=3,9).
Στη συνέχεια, δηλώνουν ότι μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις οι ίδιοι από τον εαυτό τους αναφορικά με τις επαγγελματικές
τους επιδόσεις (Μ.Ο.=5,8) και όχι οι συνάδελφοί τους από αυτούς (Μ.Ο.=4,0). Μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι περισσότερο αποδοτικοί και
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παραγωγικοί στην εργασία τους (Μ.Ο.=5,4), ενώ η απόκτησή του δεν συνετέλεσε στο να
κάνουν περισσότερα ταξίδια είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό (Μ.Ο.=2,9).
Ωστόσο, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους ενδιαφέρονται
και παρακολουθούν περισσότερα σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα ή άλλες
δραστηριότητες κατάρτισης σε σχέση με το παρελθόν (Μ.Ο.=5,0), παρόλο που η
παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων δεν αποτελεί τρόπο μέσω του οποίου μπορεί να
εξελιχθεί επαγγελματικά ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας (Μ.Ο.=3,4), αλλά ούτε και η
εκμάθηση ξένων γλωσσών (Μ.Ο.=3,8), καθώς πρώτα η μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο
(Μ.Ο.=4,9) και έπειτα η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δηλώνονται ως
σημαντικότεροι τρόποι επαγγελματικής εξέλιξης (Μ.Ο.=4,6).
Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι πιο ικανοποιημένοι με
την εργασία τους (Μ.Ο.=5,1) και έχουν μεγαλύτερες επαγγελματικές φιλοδοξίες (Μ.Ο.=5,4),
ενώ πιστεύουν ότι η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορεί να βοηθήσει έναν
εκπαιδευτικό να αλλάξει καριέρα (Μ.Ο.=5,0), παρά το γεγονός ότι η πρόθεση για αλλαγή
καριέρας δεν αποτέλεσε κίνητρο για την απόκτησή του (Μ.Ο.=2,8).
Στα Γραφήματα (1 έως 15) που ακολουθούν στο Παράρτημα οπτικοποιούνται οι
κατανομές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε ερώτηση.
5. Συμπεράσματα
Μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων καταγράφεται ότι ο μέσος όρος
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι τα 15 χρόνια, με τους 2 στους 3
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να βρίσκονται σε σχολικές αίθουσες διδασκαλίας
και ο 1 στους 3 να εργάζεται ως διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης. Το 31,6% του
δείγματος (77 εκπαιδευτικοί) δήλωσε ότι ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές κατά τα 2
πρώτα χρόνια μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, ενώ η πλειονότητα του δείγματος,
δηλαδή το 47,1% (115 εκπαιδευτικοί) από 11 μέχρι 16 και πλέον χρόνια από την απόκτηση
του πρώτου πτυχίου. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν
μεταπτυχιακές σπουδές βρίσκονταν στις ακόλουθες φάσεις της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας:
α) Φάση της Προσαρμογής. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που ξεκίνησε να
παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αμέσως μετά σχεδόν την απόκτηση του
βασικού της πτυχίου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της φάσης καθώς δεν
είχαν ακόμη τη δυνατότητα να προβλέπουν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις της σχολικής
τους τάξης, να έχουν ανάγκη από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, μέσα από τις οποίες
πίστευαν ότι θα επιτύχουν πιο αποτελεσματική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2005),
β) Φάση του Πειραματισμού και της Επαγγελματικής Κρίσης. Η ομάδα που άρχισε
τις μεταπτυχιακές της σπουδές από 11 μέχρι και 16 χρόνια μετά την απόκτηση του πρώτου
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της πτυχίου. Η ύπαρξη αυτής της μεγάλης ομάδας (47,1%, 115) μπορεί να δικαιολογηθεί με
δεδομένο το γεγονός ότι στη φάση αυτή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους οι
εκπαιδευτικοί αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς στην τάξη τους και αποδεκτοί από τους
συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα να παύσει να είναι αυτό το βασικό τους ζητούμενο και να
γίνει η διεύρυνση των διδακτικών τους προσεγγίσεων, ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους και
οι νέοι πειραματισμοί με μεθόδους και υλικά. Όλες αυτές οι αναζητήσεις και οι επιδιώξεις
τους δείχνουν να μετουσιώνονται στην επιλογή παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ρωτήθηκαν στην
παρούσα έρευνα, οι μεταπτυχιακές σπουδές τους τούς βοήθησαν πολύ στον επαγγελματικό
τους τομέα, ενώ η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους συνετέλεσε στο να
αποκτήσουν επιπλέον επαγγελματικές ευθύνες και υποχρεώσεις -μέσα σε αυτές, ωστόσο, δεν
περιλαμβάνονται περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια εντός ή εκτός της χώρας.
Επιπλέον, δηλώνουν ότι μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους τόσο οι
ίδιοι, όσο και οι συνάδελφοί τους έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από εκείνους όσον αφορά
τις επαγγελματικές επιδόσεις τους.
Ακόμη, πιστεύουν ότι μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους οι ίδιοι είναι
περισσότερο αποδοτικοί και παραγωγικοί στην εργασίας τους, ενώ ενδιαφέρονται πλέον να
παρακολουθούν περισσότερα σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα ή άλλες δράσεις
κατάρτισης σε σχέση με το παρελθόν –μέσω των οποίων, όμως, δεν θεωρούν ότι μπορούν να
εξελιχθούν επαγγελματικά.
Επίσης, αξιολογούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ως το σημαντικότερο τρόπο μέσω του
οποίου μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
θέτοντας αμέσως μετά τη μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο και έπειτα την εκμάθηση ξένων
γλωσσών.
Υποστηρίζουν ότι μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία τους και έχουν μεγαλύτερες επαγγελματικές
φιλοδοξίες.
Τέλος, πιστεύουν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές θα μπορούσαν να βοηθήσουν έναν
εκπαιδευτικό να αλλάξει σταδιοδρομία, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί για τους ίδιους κίνητρο
για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, παρά το γεγονός ότι όσο
υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο φαίνεται να αυξάνεται και η επαγγελματική
κινητικότητα (Otto et al, 2009).
Συμπερασματικά, οι μεταπτυχιακές σπουδές επηρεάζουν θετικά την επαγγελματική
εξέλιξη του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάνοντάς τον πιο υπεύθυνο, αλλά και
έτοιμο να αναλάβει ευθύνες, πιο απαιτητικό όχι μόνον από τους άλλους, αλλά και από τον
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ίδιο του τον εαυτό, πιο παραγωγικό, πιο φιλομαθή, πιο φιλόδοξο, αλλά και περισσότερο
ικανοποιημένο από τη δουλειά του.
Διαπιστώνεται, δηλαδή και μέσα από αυτή την έρευνα ότι τα άτομα που αποκτούν
επιπλέον τυπικά προσόντα (πτυχία υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων) επιθυμούν να τα
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και όχι μόνον για να αυξήσουν το εισόδημά τους ή να
κάνουν απόσβεση της ιδιωτικής τους επένδυσης στην εκπαίδευση, αλλά για να αναπτύξουν
πλήρως όλες τις δυνατότητες που αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μπορούν να τους
εξασφαλίσουν. Η απόκτηση και αξιοποίηση πτυχίων ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια μακράς πνοής σταδιοδρομία των ατόμων, τα οποία θα
είναι σε θέση να ελέγχουν την επαγγελματική τους κινητικότητα, ώστε να καταλαμβάνουν
θέσεις με κλιμακωτά περισσότερες υλικές απολαβές, γεγονός που δίνει την αίσθηση της
επιτυχίας και της κατάκτησης ενός στόχου (Rose, 2005).

Βιβλιογραφικές Αναφορές / References
Bell, B. and Gilbert, J. (1994). Teacher development as professional, personal, and social
development. Teaching and Teacher Education, 10, 483-497.
Collinson, V. et al. (2009). Professional development for teachers: a world of change.
European Journal of Teacher Education, 32 (1), 3-19, Routledge.
Collinson, V., & Yumiko, O. (2001). The Professional Development of Teachers in the
United States and Japan. European Journal of Teacher Education, 24 (2), 223-248,
Routledge.
Evans, L. (2002). What is Teacher Development? Oxford Review of Education. 28 (1): pp.
122-137.
Fullan, M. and Hargreaves, A. (1992). Teacher Development and Educational Change.
London: Falmer.
Golding, L. & Gray, I. (2006). Continuing professional development for clinical
psychologists: A practical handbook. The British Psychological Society. Oxford: Blackwell
Publishing.
Griffin, G. A. (1983). Implications of research for staff development programs. Elementary
School Journal. 83, 4, pp. 414-425.

661

Hansen, A. and Simonsen, B. (2001). Mentor, Master and Mother: the professional
development of teachers in Norway. European Journal of Teacher Education. Vol. 24, No. 2,
2001.
Jasper, M. (2006). Professional development, reflection, and decision-making. Oxford:
Blackwell Publishing.
King, E. (1999). Education Revised for a World in Transformation. Comparative Education,
Vol. 35, n. 2.
MacGilchrist B., Myers K. & Reed J. (2004). The Intelligent School. 2nd Edition. London:
SAGE Publications.
National Professional Development Center on Inclusion (2008). What do we mean by
professional development in the early childhood field? Chapel Hill: The University of North
Carolina. FPG Child Development Institute.
Otto, K., Dette-Hagenmeyer, D.E. and Dalbert, C. (2009). Occupational mobility in members
of the labor force: Explaining the willingness to change occupations. Journal of Career
Development, 36(3), pp. 262-288, Sage Publications.
Popkewitz, Th. (1994). Professionalization in teaching and teacher education: some notes on
its history, ideology and potential. Teaching and teacher education. Vol. 10, no 1, pp. 1-14.
Rodgers, E. and Pinnel, G. (2002). Learning from Teaching in Literacy Education.
Heinemann, Portsmouth.
Rose, Michael (2005). Do rising levels of qualification alter work ethic, work orientation and
organizational commitment for the worse? Evidence from the UK, 1985-2001. Journal of
Education and Work. Vol. 18, No. 2, June 2005, pp. 131-164, Routledge Publications.
Speck, M. and Knipe, C. (2005). Why can't we get it right? Designing high-quality
professional development for standards-based schools. 2nd ed. Thousand Oaks: Corwin
Press.
Schwab, R.L. (1995). Teacher stress and Burnout. In Anderson, L. (ed.) International
Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon.
Γκρίτζιος, Βάιος (2006). Το κίνημα του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών.
Επιστημονικό Bήμα, τ. 6., Ιούνιος 2006.

662

Δημητρόπουλος, Ε. Γ. (1998). Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και οι σχετικές
θεωρίες.

Στο

Κασσωτάκης,

Ι.

Μ.

(2004).

Συμβουλευτική

και

Επαγγελματικός

Προσανατολισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Δαρδανός.
Καλδρυμίδου Μαρία, Καστάνης Νίκος και Οικονόμου Ανδρέας (1993). Μόρφωση και
Επαγγελματική Κατάρτιση των Δασκάλων των Μαθηματικών. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου
Συνέδριου της ΕΜΕ.
Ματσαγγούρας, Η. (2005). Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο Μπαγάκης Γ.
(επιμ.) (2005). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Εκδόσεις
Μεταίχμιο.
Παπαναούμ, Ζωή (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Εκδόσεις: τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδανός.
Φώκιαλη, Π., Κουρουτσίδου Μ., & Λέφας Ε. (2005). Ζήτηση για επιμόρφωση: Οι
συνιστώσες της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.).
Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ. 131-138). Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Φωτεινός και Μπαρτζάκλη (2007). Η σχέση «εμψυχωτή – φοιτητή» στη διαμόρφωση της
επαγγελματικής

ανάπτυξης

του

δευτέρου.

On

line

στη

σελίδα:

http://www.scribd.com/doc/24946789/Foteinos-D-Bartzakli-M-2007-Practicum-On-the-Roleof-Supervisor-During-the-Students-School-Practice.

663

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς ερωτήσεων που συνδέουν την
επαγγελματική εξέλιξη με τις μεταπτυχιακές σπουδές
Ερωτήσεις

Μ.Ο.

Δ.Τ

Τ.Α

.

.

1. Η σημερινή σας θέση εργασίας είναι σχετική με το γνωστικό
αντικείμενο των μεταπτυχιακών σας σπουδών.

4,7

5,0

5,5

6,0

3,9

5,0

5,8

6,0

5,4

6,0

1,9

2,9

2,0

2,6

5,0

5,0

2,2

4,6

5,0

2,3

3,4

3,0

2,1

2,7

2. Πόσο πιστεύετε ότι σας βοήθησαν οι μεταπτυχιακές σας
σπουδές στον επαγγελματικό σας τομέα.

2,0

3. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών
συνετέλεσε στο να αποκτήσετε επιπλέον επαγγελματικές
ευθύνες και υποχρεώσεις.

2,7

4. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών
έχετε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό σας αναφορικά με
τις επαγγελματικές σας επιδόσεις.

1,8

5. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών
είσαστε περισσότερο αποδοτικός και παραγωγικός στην
εργασία σας.
6. Η κατοχή του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών συνετέλεσε
στο να κάνετε περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια είτε στο
εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.
7. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών,
σας ενδιαφέρουν και παρακολουθείτε περισσότερα σεμινάρια,
επιμορφωτικά προγράμματα ή άλλες δραστηριότητες
κατάρτισης σε σχέση με το παρελθόν.
8. Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι ο
σημαντικότερος τρόπος μέσω του οποίου μπορεί να εξελιχθεί
επαγγελματικά ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αποτελεί έναν
ακόμη τρόπο, εξίσου σημαντικό με εκείνο του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, μέσω του οποίου μπορεί να εξελιχθεί
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επαγγελματικά ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
10. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί έναν ακόμη τρόπο,
εξίσου σημαντικό με εκείνο του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, μέσω του οποίου μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά

3,8

4,0

2,1

4,9

5,0

2,0

5,1

6,0

1,9

5,4

6,0

2,2

5,0

5,0

2,0

2,8

2,0

2,6

ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
11. Η μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο αποτελεί έναν ακόμη τρόπο,
εξίσου σημαντικό με εκείνο του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, μέσω του οποίου μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά
ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
12. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών
είσαστε περισσότερο ικανοποιημένος/η με την εργασία σας.
13. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών
έχετε μεγαλύτερες επαγγελματικές φιλοδοξίες.
14. Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα μπορούσε
να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό να αλλάξει καριέρα.
15. Η πρόθεση για αλλαγή καριέρας αποτέλεσε κίνητρο για την
απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών.
**Μ.Ο.: Μέσος Όρος, μέγιστο 8, ελάχιστο 0 .

665

Πίνακας 2: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις που συνδέουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την επαγγελματική εξέλιξη
ΚΑΘΟΛΟΥ

1

Συχνότητα
%

2

Συχνότητα
%

3

Συχνότητα
%

4

Συχνότητα
%

5

Συχνότητα
%

6

Συχνότητα
%

7

Συχνότητα
%

8

Συχνότητα
%

9

Συχνότητα
%

ΑΠΟΛΥΤΑ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Σύνολο

27

18

16

16

22

26

26

48

41

240

11.3%

7.5%

6.7%

6.7%

9.2%

10.8%

10.8%

20.0%

17.1%

100.0%

7

16

5

10

13

46

59

62

25

243

2.9%

6.6%

2.1%

4.1%

5.3%

18.9%

24.3%

25.5%

10.3%

100.0%

43

34
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Summary
The present study investigates theoretically and empirically the contribution of
postgraduate studies to teachers’ pedagogical, personal, economic, social and professional
development in the Greek context.
The theoretical framework starts from a consideration of the effect of education on
teachers' development and continues focusing on the role of postgraduate studies in teachers'
education and the motives for obtaining a master degree. On the basis of the theoretical part
lies the typical definition of teachers’ professional development as a combination of
pedagogical, cognitive, professional and personal factors, the latter connected with selfunderstanding (Collinson & Yumiko, 2001). The establishment of this definition in the mid
eighties coincides with the time in which professionalization of teaching and teachers’
professionalism started being considered as a vehicle for the improvement of education and
the safeguard of teaching’s quality (Papanaoum, 2003). During the 1990’s more research was
undertaken for a better understanding of professional development, establishing its role in
school’s improvement and its function as a powerful vehicle of change (Collinson & Yumiko,
2001). According to Bell and Gilbert (1994) the above mentioned factors of

teachers’

development are not independent with each other and professional development is related to
teachers’ personal and social development. Along similar lines, Matsaggouras (2005) refers
to the teachers’ professional phases of development that are related with their personality’s
development phases.
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Today the new roles of teachers oblige them to learn in a continuum. More than ever
before they realize that they should be educators and at the same time learners (Papanaoum,
2003). So maybe it is not a coincidence that nowadays Greek teachers decide, more than ever
before, to participate in master degree’s programmes. Teachers are encouraged to continue
their studies in order to improve their teaching methods and to offer upgraded qualitative
educational services to their pupils. This can explain the fact that in theoretical and conceptual
context teachers’ professional development, during the last decades, has been removed from
teaching to studying and learning for themselves (Collinson et al., 2009).
With respect to the empirical part, a quantitative research was conducted based on a
questionnaire divided into five (5) sections each containing questions with 8 grades Likert’s
scale. The research tool was addressed to teachers all over Greece that contained a master’s
degree (Sarvanaki, 2011). The results are based on 244 responses and concern the
contribution of postgraduate studies to the pedagogical, personal, social, economic and
professional development of Greek teachers. Both factor analysis and reliability analysis were
provided.
The results of this study show that in general the postgraduate studies affected
positively teachers’ pedagogical, personal, social, professional development and to a certain
extent economic development, but not in a balanced way. Teachers’ opinion about the
influence of their master degree on their personal and pedagogical development was highly
positive. The pedagogical development was highly correlated with personal development
probably showing that pedagogical development made them better teachres and probably
better people. Moreover, the main findings demonstrate that the postgraduate studies
contributed moderately in their social development and very little in their economic
development, since: (a) teachers declare that their master degree did not lead to higher
earnings, (b) they estimate that postgraduate studies will not lead to any returns or any other
financial benefits in the future. However they claim that after their postgraduate studies they
earned prestige in their professional and social circles.
To sum up, the results revealed that teachers strongly believe that postgraduate
studies helped their pedagogical development by enriching their knowledge, upgrading their
skills for using new teaching methods, feeling more confident with their knowledge and
approaching more effectively their pupils. However, Greek teachers do not claim to be
satisfied either by the contribution of their postgraduate studies to their economic
development, since they didn't reach better earnings, nor by the contribution of their
postgraduate studies to their social development. Nevertheless, the participating in the
research sample stated that postgraduate studies contributed much to their personal
development by obtaining self-esteem and being more satisfied with themselves, whereas they
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also claimed that postgraduate studies helped much their professional development, since they
became more productive and effective on their job after obtaining their master degree.
The originality or/and value of this research is noteworthy, while no prior study has
attempted to address these issues in the Greek context, so the effect that the master studies
may have on the teacher’s profession needed to be further investigated.
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Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται επτά άρθρα, που αφορούν σε διδακτορικές
έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, του εργαστηρίου Μαθησιακής
Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τομέα ΔΙ.Θ.Ε.ΝΕ.Τ.
Το πρώτο άρθρο του Πέτρου Χαβιάρη (επιβλ. Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης)
αναφέρεται στο μεταδιαλογικό αναστοχασμό των μαθητών στα Μαθηματικά. Στο πλαίσιο της
διδακτορικής διατριβής «Τύποι κοινωνικομαθηματικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη
των μαθηματικών: η παρατήρηση μαγνητοσκοπημένης συνεργασίας και το παιχνίδι ρόλων ως
περιβάλλοντα αναστοχασμού», μελετήθηκε πώς οι μαθητές μιας Ε΄ τάξης Δημοτικού
επιχειρούσαν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στα Μαθηματικά καθώς αναστοχάζονταν
τους διαλόγους, τις ενέργειες και την επικοινωνία που ανέπτυσσαν κατά τη μαθηματική τους
δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της έρευνας στηρίχθηκε στη μέθοδο
της μελέτης περίπτωσης. Οι μαθητές σε ζευγάρια συνεργάζονταν 4 φορές την εβδομάδα στη
διδασκαλία των Μαθηματικών ενώ μία φορά την εβδομάδα παρατηρούσαν, παρουσία του
ερευνητή, μία μαγνητοσκοπημένη συνεργασία τους, την αξιολογούσαν, συζητούσαν για
θέματα που αφορούσαν τη μαθηματική τους δραστηριότητα και έθεταν στόχους για τη
βελτίωσή της. Οι συζητήσεις των μαθητών στην ομάδα αναλύθηκαν ως προς: α) τον τρόπο
που οι μαθητές αξιολογούσαν τη συνεργασία τους (αυτοαξιολόγηση), β) τις κρίσιμες στιγμές
της αλληλεπίδρασής τους που επέλεγαν να συζητήσουν (αναστοχασμός) και γ) τους στόχους
που έθεταν για την επόμενη συνεργασία τους στην τάξη (συν-ρύθμιση). Τα αποτελέσματα
της έρευνας αποκάλυψαν τρία επίπεδα εξέλιξης του μεταδιαλογικού αναστοχασμού των
μαθητών στα Μαθηματικά: α) εστιάζοντας σε προσωπικούς στόχους της μαθηματικής
δραστηριότητας, β) εστιάζοντας στην ευθύνη του συνεργάτη και γ) εστιάζοντας στη συνευθύνη των μελών της ομάδας. Τα δύο περιβάλλοντα (η παρατήρηση μαγνητοσκοπημένων
συνεργασιών και το παιχνίδι ρόλων) έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να στοχαστούν
πάνω στις συνέπειες των ενεργειών τους, στην κατανόηση των συναισθημάτων των
συνομιλητών τους και στην εξέλιξη (ιστορικότητα) της συνεργασίας τους στα Μαθηματικά.
Επιπλέον, φάνηκε να διαμορφώνονται διαφορετικές ταυτότητες ομάδων με συγκεκριμένες
δυσκολίες στο μεταδιαλογικό τους αναστοχασμό και με συγκεκριμένες πρακτικές συνρύθμισης της μαθηματικής τους δραστηριότητας.
Το δεύτερο άρθρο του Γιώργου Κρητικού (επιβλ. Καθηγήτρια Αγγελική
Δημητρακοπούλου) με θέμα «Αναστοχασμός σε δραστηριότητες μοντελοποίησης φυσικής σε
τεχνολογικό περιβάλλον σύγχρονης συνεργατικής μάθησης» μελετά τη συνεισφορά του
αναλογικού αναστοχασμού στη μεταγνώση των μαθητών σε σχέση με τον ιδιο-αναστοχασμό,
κατά τη διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων μοντελοποίησης. Παράλληλα, διερευνώνται
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ζητήματα που βασίζονται σε τρεις άξονες: (Α) Μοντελοποίηση, (Β) Συνεργασία, (Γ)
Μεταγνώση. Το κεντρικό ερώτημα είναι: «Πώς επιδρά ο αναλογικός αναστοχασμός στην
ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων

στο

πλαίσιο

συνεργατικών δραστηριοτήτων

μοντελοποίησης;» Κατά τη διάρκεια διερευνητικών δραστηριοτήτων μοντελοποίησης σε
τεχνολογικό περιβάλλον, οι μαθητές συχνά καθοδηγούνται να ακολουθήσουν διάφορα
βήματα και, εν τέλει, να αναστοχαστούν. Στη φάση του αναστοχασμού, οι μαθητές
καλούνται να μελετήσουν τις ενέργειές τους, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, δηλαδή, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και
παράλληλα να είναι σε θέση να αναθεωρούν. Αν ο μαθητής παρατηρήσει τις ενέργειες ενός
τρίτου στην ίδια δραστηριότητα, αντί των δικών του ενεργειών, τότε υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα αναγνώρισης των δικών του λαθών (Elbers, 2003). Στο ερευνητικό πεδίο του
αναστοχασμού κατά τη διάρκεια διερευνητικών δραστηριοτήτων, ο αναστοχασμός
διακρίνεται σε δύο είδη, ανάλογα με το αν οι μαθητές αναστοχάζονται στις ενέργειές τους ή
σε ενέργειες τρίτων. Ο αναστοχασμός που παρατηρείται σε προηγούμενες έρευνες προκύπτει
μέσα από τις ενέργειες του ίδιου του μαθητή (Cimolino et al., 2003; Hansen & McCalla,
2003; Tsaganou et al., 2004; Tsovaltzi & Fiedler, 2003) και ονομάζεται ιδιο-αναστοχασμός
(self-reflection) ή προκύπτει από ενέργειες τρίτων (Elbers, 2003; White et al., 1999) και
ονομάζεται συγκριτικός αναστοχασμός (comparative reflection). Ως ειδική περίπτωση
συγκριτικού αναστοχασμού, προτείνεται ο αναστοχασμός που προκύπτει από αντιπαραβολή
των ενεργειών του μαθητή με αναλογίες και αυτό το είδος αναστοχασμού ονομάζεται
«αναλογικός αναστοχασμός» (analogical reflection). Κατά την αντιπαραβολή, ο μαθητής
καλείται να συσχετίσει την πηγή (αναλογικό μοντέλο) με τον στόχο (μοντέλο που μελετάει).
Έτσι, ο μαθητής αναστοχάζεται μέσα από ένα οικείο γνωστικό πεδίο υποστηριζόμενος από
αναλογίες. Η βασική υπόθεση της έρευνας ήταν η εξής: Στον ιδιο-αναστοχασμό, είναι πολύ
πιθανό κάποιο λάθος να μην αναγνωριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό-μαθητή, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λανθασμένο στερεότυπο. Με τον συγκριτικό αναστοχασμό η
πιθανότητα αυτή είναι μικρότερη, αφού ενδεχομένως οι τρίτοι (συμμαθητές) να μην έχουν
κάνει το ίδιο λάθος. Ακόμα μικρότερη πιθανότητα μπορεί να υπάρξει με τον αναλογικό
αναστοχασμό, αφού είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί η παράξενη συμπεριφορά στο οικείο
γνωστικό πεδίο μιας αναλογίας, της οποίας η κανονική συμπεριφορά είναι γνωστή. Ωστόσο,
με τον αναλογικό αναστοχασμό υπάρχει και το ενδεχόμενο παρανοήσεων λόγω «αρνητικών»
αναλογιών (Else et al., 2002; Harrison, 2002).
Το τρίτο άρθρο της Ελένης Πάνου-Παπαθεοδώρου (επιβλ. Καθηγήτρια Αγγελική
Δημητρακοπούλου) με θέμα «Δυναμικές συνεργασίας μέσω διαδικτύου. Ανάλυση της
συνεργατικής και κοινωνικά κατανεμημένης μάθησης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών»
αναφέρεται στη μελέτη των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων μιας διδακτικής
παρέμβασης που αξιοποιεί εκπαιδευτικά τη συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από
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υπολογιστή (Computer-Supported Collaborative Learning- CSCL) στη διδασκαλία ξένων
γλωσσών ως προς τις εξής διαστάσεις: το κοινωνικό-συναισθηματικό κλίμα της τάξης, το
επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης και το επίπεδο ενεργούς συμμετοχής των μαθητών. Το
ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζει στο γεγονός ότι απουσιάζουν στη σύγχρονη βιβλιογραφία
καταγεγραμμένα αποτελέσματα ερευνητικών παρεμβάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της
συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή στο πλαίσιο της ξενόγλωσσης
τάξης. Το θεωρητικό πλαίσιο θα αναπτυχθεί γύρω από τους εξής άξονες : α) Παρουσίαση
θεωριών συνεργατικής μάθησης, β) Ανάλυση εννοιών συνεργατικής μάθησης και
συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή (CSCL), γ) Συγκριτική παρουσίαση
συνεργατικής και συλλογικής μάθησης, δ)Διδακτική ξένων γλωσσών και συνεργατική
μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή, ε)Ανάλυση αλληλεπιδράσεων : παρουσίαση των
εργαλείων και των δεικτών μέτρησης και ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων (ποιοτική και
ποσοτική ανάλυση), χρησιμότητα των δεδομένων που προκύπτουν στ)Αυτορρύθμιση
μαθητών : εάν η πρακτική της συνεργατικής μάθησης με τη χρήση εργαλείων του διαδικτύου
ενισχύει την αυτορρύθμιση των μαθητών και την αυτονομία της μάθησης. Στόχος είναι η
επεξεργασία και ένταξη διδακτικών σεναρίων, στο πλαίσιο της διδασκόμενης ύλης που
απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αντιμετώπιση
συγκεκριμένων δυσκολιών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και η ανάδειξη των
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, με προτάσεις συνεργατικών δραστηριοτήτων,
αξιοποιώντας παράλληλα τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου.
Το τέταρτο άρθρο του Ευάγγελου Μώκου (επιβλ. Αναπλ. Καθηγήτρια Σόνια
Καφούση) αναφέρεται στη διερεύνηση των μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την επίλυση
διαφορετικών τύπων μαθηματικών προβλημάτων σε μαθητές ηλικίας 10 – 11 ετών. Το
θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας στηρίζεται στη θεωρία των Nelson και Narens (1990) η οποία
επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μεταγνωστικών λειτουργιών: της
παρακολούθησης (monitoring) και του ελέγχου (control). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην
Ε΄ τάξη ενός τυπικού δημόσιου δημοτικού σχολείου στην Αττική, το σχολικό έτος 2009 –
2010 και αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις: α) στη Φάση Α΄ οι μαθητές έλυσαν διαφορετικού
τύπου προβλήματα σε ατομικό επίπεδο, β) στη Φάση Β΄ οι μαθητές έλυσαν διαφορετικού
τύπου προβλήματα σε μικρές ομάδες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της φωναχτής σκέψης. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
Ερωτηματολόγιο Μεταγνωστικής Αξιολόγησης (Metacognitive Assessment Inventory, MAI,
Schraw και Dennison, 1994) και το εργαλείο των Goos and Galbraith (1996). Τα βασικά
συμπεράσματα που προέκυψαν είναι: α) όταν οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή ομαδικά
αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές πράξεις ελέγχου και παρακολούθησης, οι οποίες
διαφοροποιούνται στα διαφορετικού τύπου μαθηματικά προβλήματα, β) όταν οι μαθητές
εργάζονται σε μικρές ομάδες αναπτύσσουν αυθόρμητα κυρίως μεταγνωστικές πράξεις
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παρακολούθησης, ενώ όταν εργάζονται ατομικά αναπτύσσουν κυρίως μεταγνωστικές
πράξεις ελέγχου. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από
τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να ενισχύσει τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών του,
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών με μια μεταγνωστικού
τύπου διδασκαλία.
Το πέμπτο άρθρο του Ιωάννη Νούλη (επιβλ. Αναπλ. Καθηγήτρια Σόνια Καφούση)
έχει θέμα «Διδασκαλία μαθηματικών σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: το
σύνδρομο

Asperger».

Σκοπός

της

διδακτορικής

διατριβής

είναι

η

διερεύνηση πολλαπλασιαστικών έργων που είναι πρόσφορα για παιδιά με ΣΑ ηλικίας 9-10
ετών ώστε να αναπτύσσουν αυθόρμητα στρατηγικές γινομένων για την κατανόηση της
σχέσης μέρους-όλου. Το Σύνδρομο Asperger (ΣΑ) είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
και ανήκει στο Φάσμα του Αυτισμού (APA, 1994). Οι χαρακτηριστικές δυσκολίες του ΣΑ
οφείλονται κυρίως σε κοινωνικές διαταραχές (Wing, 1981). Η έρευνα επικεντρώνεται στο
θέμα του πολλαπλασιασμού καθώς: α) Οι περισσότερες έρευνες που στηρίζονται σε
ψυχομετρικά τεστ ακαδημαϊκών επιδόσεων έδειξαν ότι τα άτομα με ΣΑ έχουν μέσου όρου
μαθηματική επίδοση και παρουσιάζουν δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων (Chiang &
Lin, 2007). Σχεδόν τα μισά έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και
ιδιαίτερα στις αριθμητικές πράξεις (Reizel & Szatmari, 2003 ; Griswold et al., 2002). β) Η
γνώση του πολλαπλασιασμού είναι σημαντική στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Η
ανάπτυξη της πολλαπλασιαστικής συλλογιστικής απαιτεί από τον μαθητή να δημιουργεί
«σύνθετες» μονάδες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιεί ως υλικό σε άλλες νοητικές ενέργειες
(Steffe, 1988). γ)Δεν υπάρχουν συστηματικές ερευνητικές εργασίες για παιδιά με ΣΑ και τον
πολλαπλασιασμό. Λόγω της μεγάλης ετερογένειας των ατόμων με ΣΑ, η έρευνα στηρίζεται
στη μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων (multiple-case studies). Συγκεκριμένα θα επιλεγούν
τέσσερα παιδιά με ΣΑ, ηλικίας 9-10 ετών, μαθητές της Δ΄ τάξης, τα οποία θα αποτελέσουν
την πειραματική ομάδα. Παράλληλα θα επιλεγούν και τέσσερα παιδιά της τυπικής
εκπαίδευσης που θα αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου. Τα πολλαπλασιαστικά έργα
σχεδιάστηκαν με βάση τις σχετικές έρευνες στη Διδακτική των Μαθηματικών και
χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες: α)Χειραπτικό υλικό, β) Εικονικές Αναπαραστάσεις, γ)
Λεκτικά Προβλήματα και δ) Αριθμητικοί Υπολογισμοί.
Το έκτο άρθρο της Μαρίας Κόζα (επιβλ. Επικ. Καθηγήτρια Χρυσάνθη
Σκουμπουρδή), με θέμα «Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Απτικού Υλικού για τη διδασκαλία των
Μαθηματικών σε τυφλούς μαθητές», αναφέρεται στην παραγωγή εκπαιδευτικού – απτικού
υλικού για την υποστήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας/μάθησης μαθηματικών εννοιών και
διαδικασιών σε τυφλά παιδιά. Η τύφλωση δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο ιατρικά και
εκπαιδευτικά. Για την εκπαίδευση τυφλός θεωρείται εκείνος που, ύστερα από την καλύτερη
δυνατή ιατρική διορθωτική παρέμβαση, δεν είναι σε θέση να διαβάζει έντυπο λόγο με
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συμβατική γραφή και είναι απαραίτητο να διδαχθεί ανάγνωση και γραφή με τη μέθοδο
Braille ή να χρησιμοποιεί ακουστικές μεθόδους για την κατάκτηση της γνώσης
(Κρουσταλάκης, 1997; Πολυχρονοπούλου, 2003). Η μελέτη της λειτουργίας του ματιού, των
ασθενειών που οδηγούν στην τύφλωση, το είδος και η ποιότητα της όρασης σε κάθε
ασθένεια, καθώς και οι ιατρικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της όρασης θα διευκολύνουν στην
καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μερικώς βλέποντες και οι τυφλοί
μαθητές. Ιστορικά οι τυφλοί δεν αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο από την κοινωνία, και
κατά συνέπεια και από την εκπαίδευση. Σήμερα, οι τυφλοί έχουν δικαίωμα εκπαίδευσης και
παροχής ίσων ευκαιριών με αυτές των βλεπόντων. Οι θεωρίες για το πώς μαθαίνουν τα τυφλά
παιδιά και η ανάλυσή τους θα αποτελέσουν τη θεωρητική βάση της διατριβής. Προκειμένου
να μπορούν οι τυφλοί να εκπαιδευτούν και να μάθουν ισότιμα με τους βλέποντες, προτείνεται
η αντικατάσταση των παραδοσιακών υλικών και μέσων με άλλα (Healy & Fernandes, 2011),
τα οποία θα διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης. Μέσα από τη διερεύνηση, την
καταγραφή και την αξιολόγηση των υλικών και των μέσων που προτείνουν τα Α.Π.Σ. των
Μαθηματικών για τα τυφλά παιδιά, καθώς και εκείνων που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, θα
παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση η οποία θα αποτελέσει τη βάση του σχεδιασμού και
της ανάπτυξης καινοτόμου εκπαιδευτικού – απτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση των
μαθηματικών σε τυφλά παιδιά.
Τέλος, το τελευταίο άρθρο της Εμμανουέλας Σκανδαλάκη (επιβλ. Επικ. Καθηγήτρια
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή) αναφέρεται στην αξιοποίηση εικονιστικών αναπαραστάσεων στην
επίλυση μαθηματικού προβλήματος (ΕΜΠ). Σύμφωνα με τον Schoenfeld (1992) η διαδικασία
ΕΜΠ αποτελεί τη βάση της μαθηματικής εκπαίδευσης, καθώς περιέχει τρεις διακριτές
πτυχές: α) τη διδασκαλία περιεχομένου κατά την ΕΜΠ, β) τη διδασκαλία της διαδικασίας της
ΕΜΠ, με στρατηγικές και ευρετικές μεθόδους, και γ) τη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω
της ΕΜΠ, δηλαδή την εισαγωγή πραγματικών καταστάσεων προβληματισμού για τη
διδασκαλία νέων εννοιών (Stacey, 2005). Η μελέτη της ΕΜΠ και του τρόπου που μπορεί να
ενισχύσει η εικονιστική αναπαράσταση την ανάδειξη στρατηγικών και ευρετικών μεθόδων ή
την ευχερέστερη κατανόηση εννοιών αποτελεί τη βασική προβληματική της διατριβής. Η
ιστορική ανασκόπηση των αναπαραστάσεων στα Μαθηματικά θα συντελέσει στην
πληρέστερη κατανόηση της συμβολής της αναπαράστασης στη μαθηματική εκπαίδευση,
αλλά και στην ανάδειξη των διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων που έχουν
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στα Μαθηματικά. Η μελέτη του ρόλου της αναπαράστασης
κατά τη διαδικασία διδασκαλίας/ μάθησης των Μαθηματικών θα εξυπηρετήσει θεωρητικούς
και πρακτικούς σκοπούς. Οι πρώτοι θα αποτελέσουν τη θεωρητική βάση της διατριβής και οι
δεύτεροι θα βοηθήσουν να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με
συγκεκριμένες αναπαραστάσεις, καθώς και στη μετάφραση από τη μια αναπαράσταση των
μαθηματικών εννοιών στην άλλη. Η ανασκόπηση και η ανάλυση των ερευνών που έχουν
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γίνει μέχρι σήμερα για τη λειτουργικότητα των εικόνων στα σχολικά βιβλία των
μαθηματικών, καθώς και για το ρόλο των εικονιστικών αναπαραστάσεων κατά την ΕΜΠ, θα
συντελέσουν στο να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής.
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Εισαγωγή
1.
Ας παρακολουθήσουμε με συνοπτικό τρόπο την εξέλιξη της μεθοδολογίας της Διδακτικής
των Μαθηματικών, από το καρτεσιανό στο συστημικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα
νοηματοδοτηθεί ασφαλέστερα η σημασία, το ενδιαφέρον και η συμβολή των μεταγνωστικών
διαστάσεων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη φαινομενολογική μελέτη της διδασκαλίας
και μάθησης των μαθηματικών.
Σε μια πρώτη φάση, η αντίληψη ότι η μάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών
αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζεται από αυτόνομους παράγοντες οδήγησε την
έρευνα στον εντοπισμό ανεξάρτητων μεταβλητών και στην ανάπτυξη δράσεων για τη
βελτίωσή τους:
- H μαθηματική γνώση, η επιστημολογία και οι διδακτικοί μετασχηματισμοί της,
- ο μαθητής, τα βιώματα, οι άτυπες γνώσεις, οι ικανότητές και οι δεξιότητές του,
- ο εκπαιδευτικός, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η επιμορφωτική του επάρκεια,
- τα curricula και οι στρατηγικές διδασκαλίας,
- οι μαθησιακές δραστηριότητες, το βιβλίο και το διδακτικό υλικό,
- η παιδαγωγική διαχείριση, ο ρόλος του φύλου, η συνεργατικότητα.
αποτέλεσαν τα βασικά θέματα διακριτών ερευνητικών εργασιών με σημαντικά
συμπεράσματα στον προσδιορισμό της φύσης και της ερευνητικής μεθοδολογίας του κάθε
παράγοντα. Υπήρξαν διαμάχες σχετικά με την ιεράρχηση αυτών των παραγόντων και
αναπτύχθηκε η πεποίθηση ότι δρώντας με μια σωστή σειρά στους παραπάνω παράγοντες θα
επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης.
Σε μια δεύτερη φάση, η αντίληψη αυτή άρχισε να εγκαταλείπεται καθώς
διαπιστώθηκε η έλλειψη αυτονομίας του κάθε παράγοντα, ισχυροποιήθηκε δηλαδή η
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υπόθεση ότι η εξέλιξη του κάθε παράγοντα εξαρτάται και από την επίδραση κάποιου άλλου.
Έτσι, οδηγηθήκαμε σε ερευνητικές προσεγγίσεις του φαινομένου μέσα από μελέτες σχέσεων
παραγόντων όπως η σχέση των δυσκολιών κατανόησης του μαθηματικού περιεχομένου από
τον μαθητή, με τα επιστημολογικά εμπόδια, με την παρουσίαση της ύλης στο βιβλίο, καθώς
και με τις αναπαραστάσεις των διδασκόντων για τη σημασία και τις συνδέσεις του
συγκεκριμένου περιεχομένου. Η σχεσιοδυναμική αυτή αντίληψη της μάθησης και της
διδασκαλίας των μαθηματικών έδωσε σημαντικά αποτελέσματα στη μελέτη περιπτώσεων και
σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις αλλά δεν επαρκεί για να ερμηνεύσει διαφορετικές
συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.
Άρχισε έτσι η ισχυροποιείται η αντίληψη ότι το φαινόμενο της διδασκαλίας και
μάθησης των μαθηματικών είναι περισσότερο από περίπλοκο, είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν
μπορεί να ερμηνευτεί με την καρτεσιανή λογική της ανάλυσης-σύνθεσης, αλλά με την
αναλυτική-συστημική μέθοδο της ανακατασκευής (deconstruction, reconstruction) και της
παρατήρησης των ρυθμών και παραγόντων της εξέλιξής του σε καλά ορισμένες συνθήκες. Τη
θέση της ντετερμινιστικής ερμηνείας πήρε η ερμηνεία της αλληλεπίδρασης των παραγόντων
υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η μάθηση των μαθηματικών μελετάται πλέον στο
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται μέσα από ολιστικές ερευνητικές
δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τη φύση της μαθηματικής γνώσης, αλλά και τις
κοινωνικές- οικογενειακές αντιλήψεις για την αξία και τη χρήση των μαθηματικών, την
λογικομαθηματική εμπειρία του μαθητή καθώς και την ψυχο-κοινωνική του προσωπικότητα
(Καλαβάσης, 2003α).
2.
Στο πλαίσιο αυτό πολλές έρευνες στη Διδακτική των Μαθηματικών έχουν στραφεί στη
μελέτη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του μαθητή με τα άλλα μέλη της σχολικής τάξης, η
οποία επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Πώς, όμως,
η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτέλεσε βασική έννοια στη μελέτη της μάθησης και της
διδασκαλίας των μαθηματικών;
Σύμφωνα με τον Piaget, η κοινωνική αλληλεπίδραση βοηθάει το παιδί να αναπτύξει
τη λογική του, καθώς η επιθυμία του είναι να γίνει κατανοητό και να ανταλλάξει απόψεις με
άλλους ανθρώπους. Οι νεο-πιαζετικοί ψυχολόγοι επικεντρώνοντας τις έρευνές τους στη
σχέση κοινωνικής αλληλεπίδρασης και νοητικής ανάπτυξης, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα
ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση, μέσω της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης, διευκολύνει την
ανάπτυξη συνθετότερων συλλογισμών. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη αυτή μπορεί
να συμβεί εφόσον το άτομο έχει ήδη αποκτήσει το επίπεδο ωριμότητας που θα του επιτρέψει
τη συμμετοχή του στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Kamii & De Clark, 1995). Η έμφαση της
νεοπιαζετικής παράδοσης βρίσκεται στην αυτόνομη ανάπτυξη του ατόμου, καθώς αυτό
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συμμετέχει στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η διαδικασία της αυτορρύθμισης, ως η
ενδιάμεση διαδικασία εξισορρόπησης μεταξύ ενδογενών παραγόντων του ατόμου και
παραγόντων του περιβάλλοντος, προσδιορίζει τελικά το φαινόμενο της μάθησης και της
μεταγνωστικής αξιολόγησης τόσο του μαθηματικού περιεχομένου όσο και του μανθάνοντος
υποκειμένου (του εαυτού) (Καλαβάσης, 2003β).
Σύμφωνα με τον von Glasersfeld, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης τα άτομα
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των γνώσεών τους. Χρησιμοποιεί τον όρο δεύτερης τάξης
βιωσιμότητα (second order viability) για να περιγράψει τον παραπάνω ρόλο της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης.
«Εάν ένα άλλο άτομο κάνει αυτό που προβλέπουμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το
κομμάτι της γνώσης βρέθηκε να είναι βιώσιμο όχι μόνο στη σφαίρα των δικών μας
ενεργειών (πρώτης τάξης βιωσιμότητα), αλλά και σ’ αυτή του άλλου. Αυτή η
προβλεψιμότητα απονέμει μια δεύτερης τάξης βιωσιμότητα στη γνώση...Είναι φανερό ότι
αυτή η δεύτερης τάξης βιωσιμότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της
εμπειρικής μας πραγματικότητας. Βοηθάει να δημιουργηθεί εκείνο το διυποκειμενικό
επίπεδο με βάση το οποίο κάποιος οδηγείται να πιστέψει ότι οι έννοιες, οι σκοποί και σε
τελευταία ανάλυση τα συναισθήματά του, μοιράζονται με τους άλλους και ως εκ τούτου
είναι περισσότερο αληθινά από οτιδήποτε βιώνεται μόνο από τον εαυτό του....» (von
Glasersfeld, 1995, βλ. Steffe & Thompson, 2000: 194).
Στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις που έχουν τη βάση τους στη θεωρία του
Vygotsky, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις θεωρούνται προϋπόθεση της νοητικής ανάπτυξης
του ατόμου. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτών των προσεγγίσεων, οι κοινωνικές
συνθήκες και όχι η πνευματική ετοιμότητα του ατόμου κατευθύνουν την ανάπτυξη, καθώς
αυτή συντελείται μέσω της εσωτερικοποίησης των πολιτισμικά παραχθέντων συμβολικών
συστημάτων. Σχηματικά θα λέγαμε ότι για τον Vygotsky τα παιδιά μαθαίνουν
εσωτερικοποιώντας τις κοινωνικές σχέσεις, ενώ για τον Piaget, εσωτερικοποιώντας την
ατομική τους δραστηριότητα (Cobb et al.,1996).
3.
Η μελέτη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη και η σχέση της με τη μάθηση
των μαθηματικών οδήγησε σε θεωρητικές κατασκευές που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την
παραπάνω σχέση. Ο Brousseau χρησιμοποιεί την έννοια του διδακτικού συμβολαίου
προκειμένου να προσδιορίσει το σύνολο των άτυπων και των θεσμοθετημένων
(εκπεφρασμένων ή υπονοούμενων) κανόνων που προσδιορίζουν τη λειτουργία μιας
διδακτικής κατάστασης καθορίζοντας τη σχέση δασκάλου και μαθητών (Καλαβάσης, 1994).
Οι Yackel & Cobb (1996) αναφέρονται στις κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές νόρμες ως
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ένα σύνολο συμφωνημένων αρχών συνύπαρξης και συνδιαλλαγής των ατόμων μιας ομάδας
που επιτελεί ένα σκοπό, οι οποίες καθοδηγούν την κοινωνική συμπεριφορά των μελών της
τάξης και κατευθύνουν τους τύπους αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται στην τάξη.
Εγκαθιδρύονται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων μελών, η οποία
συντελείται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των μαθηματικών τους ιδεών. Η Sfard (2000)
στην επικοινωνιακή προσέγγιση της μάθησης των μαθηματικών αναφέρεται στους μεταδιαλογικούς κανόνες που μπορούν να κατανοηθούν ως κανονικότητες που διέπουν την
επικοινωνιακή διαδικασία και παραμένουν σταθερές, όταν αλλάζει το περιεχόμενο της
επικοινωνίας. Οι κανόνες αυτοί θεωρούνται ως οι «σιωπηροί» ρυθμιστές των διαπροσωπικών
και ενδοπροσωπικών συνδιαλλαγών, προσδιορίζουν τις επιλογές των συμμετεχόντων για
δράση και καθορίζουν την ανάπτυξη αξιών και αντιλήψεων.
4.
Στη διαδικασία, κατά συνέπεια, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αναδύεται η μεταγνώση και
ενεργοποιείται είτε για τη βιωσιμότητα της γνώσης είτε για την επικοινωνιακή
αλληλεπίδραση του μαθητή- ερευνητή με τον συνάδελφό του (Νεγρεπόντης, 1992). Σε αυτό
το πλαίσιο αναδεικνύεται η σημασία και η συμβολή της έρευνας της ανάπτυξης
μεταγνωστικών διαδικασιών των μαθητών κατά τη μαθηματική τους δραστηριότητα. Η
συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση είναι συνέπεια της έμφασης που έχει δοθεί στο ρόλο
της απόκτησης συνείδησης από τους ίδιους τους μαθητές των ενεργειών τους καθώς
μαθαίνουν μαθηματικά και των διαδικασιών αυτορρύθμισής τους (Kilpatrick,1985). Η
αυτοαξιολόγηση ή η αξιολόγηση της σκέψης του άλλου, η οργάνωση ενός σχεδίου δράσης, η
επιλογή στρατηγικών και ο έλεγχος της προόδου των ενεργειών του από τον ίδιο το μαθητή
αποτελούν μεταγνωστικές διαδικασίες στις οποίες έχουν εστιάσει αρκετοί ερευνητές
δείχνοντας τις θετικές συνέπειες της ανάπτυξής τους στη μάθηση των μαθηματικών (Goos et
al.,2002; Dekker et al.,2006; Mokos et al., 2009).
Η έννοια της μεταγνώσης παραπέμπει στην ικανότητα του υποκειμένου να γνωρίζει
και να ελέγχει, ως ένα βαθμό, την ατομική του γνωστική πορεία. Ο αντίστοιχος όρος
εμφανίζεται για πρώτη φορά στα κείμενα του Flavell το 1976 για να περιγράψει «τη γνώση
του υποκειμένου για τις οικείες γνωστικές διαδικασίες, τα προϊόντα τους και ό,τι αναφέρεται σε
αυτές». Από την τοποθέτηση αυτή και την κατεύθυνση που εισήγαγε, άρχισαν να αναδύονται
σοβαρά επιστημολογικά ερωτήματα. Να γνωρίζει το υποκείμενο τη γνωστική του πορεία, δεν
σημαίνει άραγε ότι μπορεί και να την περιγράψει, σε πεπερασμένο χρόνο και με κατανοητό
τρόπο; Είναι κάτι τέτοιο δυνατόν; Υπό ποιες συνθήκες, με ποια εκφραστικά μέσα; Η
περιγραφή μιας πορείας δεν προϋποθέτει μια ερμηνεία αυτής της πορείας, κατά συνέπεια μια
«εγγενή θεωρία αυτογνωσίας»; Αλλά και εάν υποθέσουμε ότι το υποκείμενο μπορεί να
ελέγχει αυτή την πορεία, σημαίνει άραγε ότι μπορεί και να επεμβαίνει, να την διορθώνει; Με
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ποια κριτήρια, προς ποια κατεύθυνση; Ο Wolfs (1992) θυμίζοντας το περίφημο «γνώθι σ’
αυτόν» δείχνει ότι το νόημα της μεταγνώσης έχει την προέλευσή του στην ελληνική
γραμματεία, ενώ οι ιδρυτές της σύγχρονης θεωρίας της μάθησης προσεγγίζουν με ιδιαίτερη
προσοχή το μεταγνωστικό επίπεδο, ο μεν Vygotsky από το 1934, αποδίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στις γνώσεις που το υποκείμενο έχει για τις δικές του γνωστικές διαδικασίες, ο δε
Piaget, κυρίως το 1977, προσεγγίζει το ίδιο νόημα με συστηματικό τρόπο μέσα από την
θεμελιώδη έννοια της αναστοχαστικής αφαίρεσης (d'abstraction réfléchissante).
Πριν τον όρο μεταγνώση όμως υπήρξε ο πιο εξειδικευμένος όρος των
μεταμαθηματικών, για να περιγράψει τη δυνατότητα περιγραφής και ελέγχου της ορθότητας
ενός μαθηματικού συλλογισμού. Τον όρο εισήγαγε ο David Hilbert, ο οποίος στην περίφημη
διάλεξή του στο διεθνές συνέδριο των μαθηματικών στο Παρίσι (1900) πρότεινε έναν
κατάλογο με τα 23 πιο σημαντικά μη -λυμένα έως τότε μαθηματικά προβλήματα, κατάλογος
που αποτέλεσε τρόπον τινά το πρόγραμμα εργασίας των μαθηματικών του 20 ου αιώνα. Το
δεύτερο εξ’ αυτών αφορούσε τη «συνέπεια της αριθμητικής» δηλαδή να αποδειχθεί η μη
αντιφατικότητα της αξιωματικής θεμελίωσης της αριθμητικής.
Εισάγουμε αυτή την ιστορική αναφορά για να σημειώσουμε την κατ’αναλογία
δυσκολία διάκρισης μεταξύ γνώσης και μεταγνώσης: Ο Hilbert έθεσε ένα μετα-μαθηματικό
πρόβλημα μέσα στον κατάλογο των μαθηματικών προβλημάτων. Από τη διαδικασία αυτή
είδαμε να αναδύονται κορυφαία αποτελέσματα της λογικής και των μαθηματικών με
ευρύτερες επιδράσεις στην κατανόηση των ορίων και των κατασκευαστικών δυνατοτήτων
της ανθρώπινης σκέψης.
Η συσχέτιση ή διάκριση μαθηματικής και μετα-μαθηματικής σκέψης οδήγησε σε
σημαντικές επιστημολογικές διενέξεις που είναι ακόμα χρήσιμες για την έρευνα των
μεταγνωστικών διαδικασιών στη μαθηματική εκπαίδευση.

Ο Shanker (1987, 1988) επί

παραδείγματι μας αναφέρει ότι ο Wittgenstein, έχοντας μια διαφορετική, γλωσσο-λογική
προσέγγιση της λογικής, είχε σημειώσει: « Τα «μεταμαθηματικά» του Hilbert θα
αποκαλυφθούν ότι είναι μεταμφιεσμένα μαθηματικά. Διότι αυτό που κάνει είναι στην
πραγματικότητα μαθηματικά και όχι μετα-μαθηματικά. Πρόκειται για έναν ακόμη διαφορετικό
τύπο λογισμού, όπως και τόσοι άλλοι. Οι μεταμαθηματικές αποδείξεις του Hilbert δεν είναι
ένας ανώτερος τύπος λογισμού, αλλά απλά ένας διαφορετικός τύπος». Και διευκρινίζει:
«Μπορώ να παίξω με τα πιόνια του σκακιού σύμφωνα με τους κανόνες. Αλλά μπορώ επίσης να
επινοήσω ένα παιχνίδι όπου να παίζω με τους κανόνες καθεαυτούς. Πιόνια του παιχνιδιού μου
είναι τώρα οι κανόνες του σκακιού και κανόνες αυτού του παιχνιδιού είναι, ας πούμε, οι
κανόνες της λογικής. Σε αυτή την περίπτωση έχω να κάνω με ένα επιπλέον παιχνίδι, όχι με ένα
μεταπαιχνίδι (Dans ce cas, j'ai à faire à un jeu supplémentaire, non pas à un métajeu) ».
Στην περίπτωση όμως των μεταμαθηματικών είχαμε να κάνουμε με τυπικές γλώσσες
και αυστηρούς συλλογισμούς, άρα με γλωσσικά συστήματα περιγράψιμα και συλλογισμούς
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που στηρίζονταν στους καθαρούς, λιτούς και απόλυτα γνωστούς κανόνες της μαθηματικής
λογικής. Τα μεταμαθηματικά βρήκαν τους δικούς τους συμβολισμούς, δανείστηκαν πολλούς
από τα ίδια τα μαθηματικά, κατάφεραν να περιγράψουν με αλγεβρικό τρόπο συγκεκριμένους
συλλογισμούς, αλγοριθμοποίησαν τους υπολογισμούς και ορισμένα είδη συλλογισμών,
οδήγησαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των «σκεπτόμενων μηχανών», στις γλώσσες
προγραμματισμού, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την τεχνητή ευφυΐα, τα νοήμονα
συστήματα προγραμματισμού.
Στην περίπτωση όμως της μάθησης των μαθηματικών, της μαθησιακής διαδικασίας
ευρύτερα, το ερώτημα παραμένει: πόσο περιγράψιμη είναι μια γνωστική διαδικασία;
Παράλληλα τίθεται κι ένα παιδαγωγικό ερώτημα, πόσο μπορεί να βοηθήσει (ή μήπως να
δυσκολέψει) έναν μαθητή μια ευθεία μεταγνωστική προσπάθεια, η παρακίνηση δηλαδή να
εργαστεί σε ένα ερώτημα που ίσως δεν έχει νόημα για τον ίδιο, του τύπου: «πώς το
σκέφτηκες αυτό;» Η μεταγνώση τελικά δίνει στο υποκείμενο – και εάν ναι υπό ποίες
συνθήκες, τη δυνατότητα μιας ευρύτερης θέασης, στην οποία μπορεί να δει τη γνώση μαζί με
τη διαδικασία κατασκευής της, τη γνώση μαζί με την επιστημολογία της και μαζί με τη
νοητική ανάπτυξη του υποκειμένου;
Διέξοδο από τα ενδογενή, άρα μονοδιάστατα αυτά ερωτήματα, δίνει η κοινωνιογνωστική αναπλαισίωση της μαθησιακής διαδικασίας, το πέρασμα δηλαδή από μια αντίληψη
αποκλειστικά εξατομικευμένης μαθησιακής πορείας, από την ψευδαίσθηση της ύπαρξης
αυτόνομης γνωστικής πορείας προς τη γνώση, στην αντίληψη ότι η μαθησιακή πορεία είναι
μια πορεία αλληλεπιδράσεων και σταδιακών εξισορροπήσεων μεταξύ πέντε κυρίως
δυναμικών συστημάτων: του υποκειμένου, της κοινωνίας, της οικογένειας, του σχολείου και
του γνωσιολογικού οικοδομήματος (Καλαβάσης, 2007).
Τα ερωτήματα πλέον για τη μεταγνώση, κινούνται περισσότερο στην κατεύθυνση της
μελέτης του γνωστικού αναστοχασμού σε ένα συνεργατικό περιβάλλον και έχουν όλο και
περισσότερο σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το μέγα ζήτημα της
περιγραψιμότητας μιας γνωστικής διαδικασίας, παρακάμπτεται πλέον με αυτή την αλλαγή
πλαισίου, καθώς μεταφέρεται στο παιχνίδι των ρόλων:
-

είτε θέτοντας το μαθητή Α στη θέση ενός άλλου Β ο οποίος θα πρέπει να
επικοινωνήσει με τον Α (άρα να κατανοήσει πώς σκέφτεται και να τον επηρεάσει).

-

είτε θέτοντας τον διδάσκοντα σε θέση μαθητή, στο πλαίσιο ειδικά κατασκευασμένων
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
Από εδώ και πέρα αναπτύσσονται πολλές δυνατότητες, τεχνικές και επίπεδα μελέτης

της μεταγνωστικής δραστηριότητας και αξιοποιούνται οι επιμέρους διαστάσεις της. Ο
Büchel (1990) διακρίνει δυο διαστάσεις της μεταγνώσης (métacognition): την μεταγνωστική
(métaconnaissance) και την ελεγκτική διάσταση (contrôle exécutif). Οι Allal et Saada-Robert
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(1992)

ονομάζουν

αυτές

τις

διαστάσεις

μεταγνωστικές

γνώσεις

(connaissances

métacognitives) και μεταγνωστικές ρυθμίσεις (régulations métacognitives).
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι όπως στην περίπτωση της «γνώσης» έτσι και στην
μεταγνώση έχουμε την εννοιολογική και την εργαλειακή ή διαδικαστική διάσταση: από τη
μια τις μεταγνώσεις που αφορούν τη γνώση που διαθέτει το υποκείμενο για τη γνωστική
προσέγγιση, τη δική του και των άλλων, έναντι ενός έργου, από την άλλη τη μεταγνώση που
αφορά την ικανότητα του υποκειμένου να ελέγχει τη λειτουργία του ώστε να την
προσανατολίζει κατάλληλα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός έργου. Εν ολίγοις, η μία
διάσταση παραπέμπει στο «γνωστικό τι» ενώ η δεύτερη στο «γνωστικό πώς». Στη σχέση
γνώσης-μεταγνώσης ξαναβρίσκουμε κατά κάποιον τρόπο τη δημιουργική δυσκολία
διάκρισης-συσχέτισης που είχαμε εν συντομία επισημάνει στην περίπτωση μαθηματικώνμεταμαθηματικών.
Η χρήση της μεταγνωστικής προσέγγισης στη διδασκαλία είναι ένα πολύ ευαίσθητο
εγχείρημα, επειδή ακριβώς συνδέεται τόσο με ενδογενείς συλλογιστικές διαδικασίες του
υποκειμένου όσο και με τη διαδικασία ψυχολογικών εξοσσοροπήσεων και συμπεριφορικών
επιλογών. Θα πρέπει να εντάσσεται πάντα σε μια σαφώς προσδιορισμένη παιδαγωγική
στρατηγική, θεμελιωμένη στην καλή εκτίμηση της συνθήκης του κάθε μαθητή, της
δυναμικής της ομάδας-τάξης, καθώς και στην επιστημολογική τεκμηρίωση του γνωστικού
αντικειμένου, εννοιολογικά, σε επίπεδο έκφρασης και στο πεδίο των εφαρμογών. Η εργασία
που παρουσιάζουμε θα πρέπει κατά συνέπεια να γίνει αντιληπτή στο πλαίσιο αυτών των
αυστηρών επιφυλάξεων.
5.
Είδαμε, κατά κάποιο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι
μεταγνωστικές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται σε διαφορετικές παραδόσεις (η
πρώτη επηρεασμένη από μια κοινωνιολογική θεώρηση της μάθησης, ενώ η δεύτερη από μια
ψυχολογική) συνδυάζονται στο πλαίσιο μιας αναλυτικής-συστημικής μελέτης του
φαινομένου και οδηγούν στην ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων, του τύπου:
-Πώς η κοινωνική αλληλεπίδραση συμμετέχει στη διαδικασία αυτορρύθμισης του κάθε
συμμετέχοντα σ’ αυτή;
-Πώς η επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας από το μαθητή συνδέεται με την κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας στην οποία ανήκει και διαπραγματεύεται τα
μαθηματικά του νοήματα;
Το πρώτο ερώτημα συνδέεται με την άποψη ότι κάθε συμμετέχοντας στην
αλληλεπίδραση ρυθμίζει τη δράση του σε συνάρτηση με αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι οι
προσδοκίες και οι γνώσεις των άλλων συμμετεχόντων(Voigt, 1995). Το δεύτερο ερώτημα
προκύπτει από την άποψη ότι η διαδικασία αυτορρύθμισης αν και σχετίζεται με
μεταγνωστικές διαδικασίες αποτελεί συνθετότερο φαινόμενο καθώς συνδέεται με το αυτο686

αναφερόμενο σύστημα αντιλήψεων του υποκειμένου: αυτοεικόνα, αξίες, απόψεις για τους
άλλους (Zimmerman, 1995).
Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία απόκτησης από τους μαθητές συνείδησης των
ενεργειών τους στα μαθηματικά πρέπει να μελετηθεί όχι μόνο κατά την ανάπτυξη του
αναστοχασμού τους πάνω σε γνωστικά στοιχεία της μαθηματικής τους δραστηριότητας αλλά
και πάνω σε στοιχεία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της τάξης: στις
απόψεις για το ρόλο το δικό τους και το ρόλο των άλλων, στις προθέσεις των συμμετεχόντων
στην αλληλεπίδραση (μεταδιαλογικός αναστοχασμός). Προς αυτή την κατεύθυνση, θα
παρουσιάσουμε αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς και
στην Ελλάδα και εστιάζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της τάξης στα
μαθηματικά.

Η έρευνα για την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά και
την ανάπτυξη του αναστοχασμού τους
Κύριος τόπος ανάπτυξης ερευνών που εστιάζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση
αποτελούν τα συνεργατικά περιβάλλοντα τα οποία εξ’ ορισμού επιτρέπουν την ανάπτυξη
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών μιας ομάδας (Χαβιάρης & Καλαβάσης, 2003). Τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί έρευνες που εστιάζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση
μεταξύ των μαθητών μέσα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:
1) Έρευνες που εστιάζουν στη μελέτη των σχέσεων της συνεργασίας με:
α) την επίδοση στα μαθηματικά,
β) την οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών, και
γ) την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων.
2) Έρευνες που εστιάζουν στον αναστοχασμό των μελών μιας τάξης πάνω στις
κοινωνικομαθηματικές τους ενέργειες κατά:
α) την ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών
β)

την

ανάπτυξη

μαθηματικών

συζητήσεων

στην

τάξη

(μεταδιαλογικός

αναστοχασμός).
1. Η έρευνα για την εργασία σε ομάδες στη σχολική τάξη των μαθηματικών
Οι έρευνες που αφορούν την εργασία σε ομάδες στην τάξη των μαθηματικών έχουν
αναπτυχθεί κυρίως γύρω από τρεις άξονες:
- ο πρώτος αφορά τη σχέση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με την επίδοση των
μαθητών στα μαθηματικά,
- ο δεύτερος εστιάζεται στο πώς οι μαθητές κατασκευάζουν τα μαθηματικά τους νοήματα
κατά την εργασία σε ομάδες, και
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- ο τρίτος εστιάζεται στο πώς οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται σε ομάδες στα
μαθηματικά.
1.1. Η σχέση της εργασίας σε ομάδες με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα σ΄ αυτή την ομάδα ερευνών αφορά τις διαφορές που
παρουσιάζει η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά ανάμεσα σε τάξεις που οργανώνονται
ομαδοσυνεργατικά και σε παραδοσιακές. Οι περισσότερες έρευνες εστιάστηκαν στο πώς η
διδασκαλία σε μικρές ομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει καλύτερα το
περιεχόμενο των παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών των μαθηματικών.
Σε αρκετές έρευνες μελετήθηκε η συμπεριφορά των δασκάλων όταν διδάσκουν σε
μεγάλες ομάδες εργασίας (η τάξη διαιρέθηκε σε 2 ή 3 ομάδες) και όταν διδάσκουν σε όλη την
τάξη (Gerleman, 1987; Good et al. ,1990). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η προσπάθεια
των δασκάλων να διευθύνουν την εργασία δύο ή τριών μεγάλων ομάδων δεν είχε θετικές
συνέπειες στη μάθηση. Αντίθετα, πολλές φορές ήταν λιγότερο αποτελεσματική από τη
διδασκαλία σε όλη την τάξη. Οι δάσκαλοι προσπαθούσαν να διδάξουν σε τρεις διαφορετικές
ομάδες μαθητών ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας χωρίς να επιτρέπουν
τους μαθητές μιας ομάδας να αυτοδιαχειριστούν τη μαθηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι
δάσκαλοι οι οποίοι δίδασκαν σε ολόκληρη την τάξη έδιναν περισσότερο χρόνο για
εξατομικευμένη διδασκαλία. Οι Good et al. (1989) μελέτησαν ένα μεγάλο αριθμό τάξεων1
στις οποίες οι δάσκαλοι εφάρμοζαν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους στη διδασκαλία των μαθηματικών. Σκοπός της έρευνάς τους ήταν να καταγράψουν
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εργασίας των παιδιών σε ομάδες στα
μαθηματικά και όχι να μελετήσουν τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας.
Ο Davidson (1985) σχολιάζοντας τις αρχικές έρευνες που αφορούσαν τη διδασκαλία
σε μικρές ομάδες (μέχρι 4 μαθητές) επισημαίνει ότι τα αποτελέσματά τους είναι αντιφατικά
σε σχέση με τις συνέπειες της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας τόσο στη μάθηση όσο και στα
συναισθήματα, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα μαθηματικά. Για
παράδειγμα, οι προτιμήσεις των μαθητών για την ύπαρξη ομάδων ή όχι στις τάξεις και η
επίδοσή τους στα μαθηματικά δεν συγκλίνουν πάντα. Σύμφωνα με την Pepitone (1985), ένα
βασικό πρόβλημα στις παραπάνω έρευνες είναι ότι δε λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των
μαθητών στη διαμόρφωση των σκοπών της ομάδας. Η συγκεκριμένη ερευνήτρια επισημαίνει
τρεις βασικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη μιας συνεργατικής
κατάστασης:
α) οι απαιτήσεις της διδακτικής δραστηριότητας,

1

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 δάσκαλοι σε 9 σχολεία αστικής περιοχής. Οι ομάδες ήταν ετερογενείς
και αποτελούνταν από 3-5 μαθητές.
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β) οι ρόλοι των μαθητών για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, έτσι όπως
προκύπτουν από την ίδια τη δραστηριότητα και
γ) οι ρόλοι των μαθητών, έτσι όπως προκύπτουν από την ίδια τη δυναμική της ομάδας.
Σύμφωνα με την ερευνήτρια καμία ομάδα μαθητών δεν μπορεί να κάνει σημαντικές
προόδους εάν τα μέλη της δεν είναι πρόθυμα να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν μία
μαθηματική δραστηριότητα. Επομένως, οι έρευνες δεν μπορούν να αγνοούν τη διάκριση
ανάμεσα στο σκοπό της ομάδας και των σκοπών των ατόμων της ομάδας ή τη διάκριση
ανάμεσα στους σκοπούς του σχολικού προγράμματος και τους σκοπούς των συγκεκριμένων
μαθητών.
Ανάλογες επισημάνσεις έχουν γίνει και από άλλους ερευνητές. Σύμφωνα με τον
Cohen (1986), καθοριστικό ρόλο για τη συνεργασία μεταξύ όλων των μαθητών στην ομάδα
παίζει η διδακτική δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων των παιδιών έτσι ώστε όλοι οι
μαθητές της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της
δραστηριότητας.

1.2. Η οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών κατά την εργασία σε ομάδες
Ο δεύτερος ερευνητικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν ερωτήματα για
τη συνεργασία σε ομάδες κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών αφορά το πώς μαθαίνουν τα
παιδιά μέσα από τη συνεργασία. Το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο αναπτύχθηκαν οι
έρευνες αυτές πηγάζει από τις απόψεις για το ρόλο της κοινωνικής μάθησης, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν κυρίως από τις θέσεις του Vygotsky, και έδειξαν ότι καθώς τα παιδιά
εργάζονται σε μικρές ομάδες ενεργοποιείται ο εσωτερικός τους λόγος. Ιδιαίτερα, φαίνεται να
ενισχύεται περισσότερο ο αυτοέλεγχος της συναισθηματικής τους κατάστασης (self- involved
inner speech) σε σχέση με τον έλεγχο των ενεργειών τους (task- involved inner speech)
(Bershon, 1987, βλ. Good et al., 1992). Τα παραπάνω ευρήματα οδήγησαν τους ερευνητές
στη διατύπωση της άποψης ότι το να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην εργασία μιας
ομάδας συνιστά από μόνο του δραστηριότητα μάθησης.
Αρκετές έρευνες έχουν γίνει για τη μελέτη του εάν η εργασία σε μικρές ομάδες
διευκολύνει ή όχι τη μάθηση για όλους τους μαθητές της ομάδας καθώς και τη μελέτη των
συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορεί να διευκολυνθεί η μάθηση. Προκειμένου να
απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, πολλοί ερευνητές επεσήμαναν την αναγκαιότητα έρευνας
πεδίου με παρατήρηση μέσα σε σχολικές τάξεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών των
ερευνών δε φαίνεται πάντα να συγκλίνουν.
Η Webb (1985,1989), συνοψίζοντας σχετικές έρευνες σημειώνει πως η εργασία σε
ομάδες είναι παραγωγική κυρίως όταν αυτές είναι ετερογενείς, δηλαδή αποτελούνται από
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μαθητές με διαφορετικές ικανότητες στα μαθηματικά. Πιο αναλυτικά, παραγωγικές μπορεί να
είναι οι ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν α) υψηλής και μέτριας ικανότητας μαθητές και β)
μέτριας και χαμηλής. Επίσης, αποτελεσματική φαίνεται να είναι η συνεργασία μεταξύ
μαθητών με μέτρια επίδοση. Αντίθετα, η εργασία σε ομάδες που αποτελούνταν από υψηλής,
μέτριας και χαμηλής ικανότητας μαθητές δεν ήταν παραγωγική για τους μέτριους μαθητές.
Ωστόσο, η σύνθεση της ομάδας εργασίας με βάση την ικανότητα των μαθητών δεν
αποτελεί τον μόνο παράγοντα που επηρεάζει τη μάθηση στα μαθηματικά. Η ίδια ερευνήτρια
αναφέρεται στο ρόλο της βοήθειας που παρέχει ο ένας συμμετέχοντας κατά τη συνεργασία
του με τον άλλον. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η συνεργασία είναι πιο εποικοδομητική όταν η
βοήθεια που παρέχεται: α) είναι σχετική με την παρανόηση που προέκυψε, β) δίνεται
έγκαιρα, γ) γίνεται κατανοητή από το μαθητή που τη ζήτησε και δ) χρησιμοποιείται άμεσα
από το μαθητή για τη λύση του προβλήματος.
Επιπλέον, όσον αφορά το μέγεθος της ομάδας εργασίας, έρευνες έχουν δείξει ότι
παραγωγική είναι και η συνεργασία μεταξύ των μελών ενός ζευγαριού μαθητών (Phels &
Damon, 1989; Cobb et al., 1991). Ο Cobb και οι συνεργάτες του επισημαίνουν ότι οι
δυσκολίες στη συνεργασία μεταξύ δύο μαθητών εμφανίζονται όταν υπάρχει εγωκεντρική
συμπεριφορά και μεγάλη διαφορά στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών στα μαθηματικά. Οι
μαθητές με ανάλογες ικανότητες στα μαθηματικά εύκολα μπορούσαν να επικοινωνήσουν και
να οδηγηθούν σε κοινά αποδεκτές λύσεις. Αντίθετα, μαθητές με μεγάλες διαφορές στις
ικανότητές τους μπορούσαν να συνεργαστούν μόνο στην περίπτωση που ο «καλός» μαθητής
συζητούσε τις μαθηματικές λύσεις προσπαθώντας να τις απλουστεύσει για να γίνουν
κατανοητές από το συμμαθητή του ή όταν πρώτα εργάζονταν ατομικά και στη συνέχεια
συνέκριναν τις λύσεις τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για την εργασία σε μικρές ομάδες της
Mulryan (1989) (βλ. Good et al., 1992). Η μελέτη της εστιάστηκε στην κατανόηση της
συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με τις ευκαιρίες μάθησης που παρείχε η εργασία σε
ομάδες. Συγκεκριμένα, μελέτησε την αλληλεπιδραστική συμπεριφορά μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης με διαφορετικές επιδόσεις στα μαθηματικά και διαφορετικές ικανότητες και επιθυμίες
ως προς τη συνεργασία σε ομάδες σε μια ποικιλία μαθηματικών δραστηριοτήτων. Η
συγκεκριμένη ερευνήτρια κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
 Όσον αφορά την συμπεριφορά των μαθητών σημειώνει, συμφωνώντας με άλλους
ερευνητές, ότι η εργασία σε ομάδες φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική ανάλογα με την
ενεργή δράση των μαθητών. Διέκρινε τρεις τύπους συμπεριφοράς: α) πλήρης απορρόφηση
της προσοχής γύρω από τη δραστηριότητα β) μέτρια συγκέντρωση της προσοχής και γ)
ελάχιστη προσοχή. Οι μαθητές με υψηλή επίδοση στα μαθηματικά εμφάνιζαν τις
περισσότερες φορές τη συμπεριφορά του πρώτου τύπου από ότι οι χαμηλής επίδοσης
μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές με υψηλή επίδοση εμφάνιζαν καλύτερης ποιότητας
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συμπεριφορές πρώτου και δεύτερου τύπου από ότι οι χαμηλής επίδοσης μαθητές, ενώ η
ποιότητα της συμπεριφοράς των υψηλής επίδοσης μαθητών ήταν καλύτερη στην εργασία
σε ομάδες από ότι στην εργασία σε όλη την τάξη.
 Σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών στην αλληλεπίδραση, παρατηρήθηκε ότι οι
υψηλής επίδοσης μαθητές συμμετείχαν στην αλληλεπίδραση περισσότερο μέσα από
διευκρινήσεις και υποδείξεις ενώ αντίθετα οι χαμηλής επίδοσης μαθητές μέσα από
ερωτήσεις.
 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις απόψεις των μαθητών για τα μαθηματικά και τις
διαφορετικές συμπεριφορές που εμφανίζουν κατά την εργασία σε ομάδες. Επιπλέον, οι
απόψεις των μαθητών για το ρόλο της συνεργασίας στη διδασκαλία των μαθηματικών
επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά την εργασία σε ομάδες. Οι απόψεις των υψηλής
επίδοσης μαθητών για τη συνεργασία παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με
αυτές των μαθητών χαμηλής επίδοσης. Για παράδειγμα, οι χαμηλής επίδοσης μαθητές
ανέφεραν ως σκοπό της εργασίας σε ομάδες ότι «έτσι μαθαίνουμε περισσότερα και
καλύτερα», «μαθαίνουμε να δουλεύουμε με τους άλλους». Αντίθετα οι υψηλής επίδοσης
μαθητές εστιάζονταν περισσότερο σε γνωστικές διαδικασίες : «μαθαίνουμε διαφορετικούς
τρόπους για να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα». Σύμφωνα με την ερευνήτρια, οι μαθητές
υψηλής επίδοσης φαίνεται να είναι ευκολότερα προσαρμοστικοί σε συνεργατικές μορφές
διδασκαλίας, ίσως λόγω των ποικίλων επιχειρημάτων που αναφέρουν γι αυτές.
 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις απόψεις των μαθητών για το ρόλο και τις προθέσεις των
συμμαθητών τους με τη συμπεριφορά που εμφανίζουν κατά τη συνεργασία. Για
παράδειγμα, οι χαμηλής επίδοσης μαθητές δικαιολογούσαν την περισσότερο ενεργητική
συμμετοχή των καλών μαθητών ως αποτέλεσμα της επιθυμίας τους να ελέγχουν την
ομάδα, της αυξημένης αυτοεκτίμησής τους και της επιθυμίας τους για αυτοπροβολή.
 Ένα άλλο εύρημα που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι οι περισσότεροι
μαθητές ενίσχυσαν το συναίσθημα της υπευθυνότητας για τη διεξαγωγή μιας
συνεργασίας. Για παράδειγμα, ενώ πολλοί μαθητές αρχικά αντιμετώπιζαν την παθητική
συμπεριφορά των συμμαθητών τους ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων, στο τέλος του
προγράμματος θεωρούσαν υπεύθυνους για την παθητική συμπεριφορά τους ίδιους τους
μαθητές.
 Οι μαθητές οι οποίοι φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην
προσαρμογή τους σε συνεργατικές μορφές μάθησης είναι αυτοί που έχουν χαμηλή
επίδοση στα μαθηματικά. Προσπαθώντας η Mulryan να ερμηνεύσει τις δυσκολίες αυτές
αναφέρεται σε τρεις παράγοντες:
α) οι προσδοκίες και η ιδιαίτερη μεταχείριση που βιώνουν από τους δασκάλους τους
και κατ’ επέκταση από τους συμμαθητές τους με υψηλή επίδοση. Για παράδειγμα, οι υψηλής

691

επίδοσης μαθητές πολλές φορές εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους να βοηθούν τους μαθητές
που δυσκολεύονται. Οι εμπειρίες αυτές πιθανώς οδηγούν τους χαμηλής επίδοσης μαθητές να
νιώθουν αβεβαιότητα και μειωμένη αυτοεκτίμηση με συνέπεια να περιορίζουν τη συμμετοχή
τους στην ομάδα.
β) το κριτήριο της ταχύτητας στην πραγματοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας,
το οποίο φαίνεται να παρακινεί την ενεργοποίηση των μαθητών σε βάρος της ποιότητας της
συνεργασίας.
γ) η παγίωση συγκεκριμένων συμπεριφορών από τους μαθητές που αποτελεί σημαντικό
εμπόδιο για την ανάπτυξη παραγωγικής συνεργασίας. Για παράδειγμα, η συνέπεια που
φαίνεται να δείχνουν τόσο οι καλοί μαθητές στο ρόλο του βοηθού όσο και οι χαμηλής
απόδοσης μαθητές στο ρόλο του βοηθούμενου εμποδίζει την εποικοδομητική αλληλεπίδραση
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Ωστόσο, έχει φανεί ότι η οργάνωση της διδασκαλίας των μαθηματικών σε μικρές
ομάδες εργασίας βοηθά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των αδύνατων και μέτριων
μαθητών μέσα από σχέσεις αλληλοβοήθειας, αποδοχής και ενθάρρρυνσης (Παναγάκος,
2003). Επιπλέον, η δημιουργία συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στη σχολική τάξη
των μαθηματικών βελτιώνει τη συνεργατική συμπεριφορά όλων των μαθητών και ιδιαίτερα
των μαθητών που δε συμμετείχαν στις μαθηματικές συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης
(Πήλιουρας & Φακούδης, 2005).
Ένα, επίσης, σημαντικό ερώτημα που αφορά την εργασία σε ομάδες στα μαθηματικά
είναι το πότε μια συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική. Η έρευνα της Kieran (2001)
στηριζόμενη στη διαλογική προσέγγιση (discursive perspective) της μάθησης των
μαθηματικών επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της παραγωγικότητας στις συνεργατικές
μαθηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, μελετώντας τη συμπεριφορά 6 ζευγαριών
δεκατριάχρονων μαθητών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους σε προβλήματα που δεν
είχαν διδαχτεί, καθώς και την ενασχόληση κάθε μέλους της ομάδας μετά από τη συνεργασία
σε ανάλογες μαθηματικές δραστηριότητες, διαπίστωσε ότι η συνεργασία δεν ήταν
παραγωγική και για τα δυο μέλη της κάθε ομάδας. Το κριτήριο της παραγωγικής
αλληλεπίδρασης στηρίχτηκε στη θέση ότι παραγωγική εκπαιδευτικά είναι μια συνεργασία
που έχει επίδραση στη μελλοντική συμμετοχή του μαθητή σε ατομικές ή συνεργατικές
μαθηματικές δραστηριότητες.
Γενικότερα, με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών μπορεί να επισημανθεί
ότι οι ευκαιρίες για αποτελεσματική ενασχόληση των παιδιών με τα μαθηματικά στην εργασία
σε ομάδες διαφέρουν για κάθε μαθητή ανάλογα με την επίδοσή του, τις απόψεις του για τη
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μαθηματική δραστηριότητα και τις προσδοκίες του για το ρόλο το δικό του και το ρόλο των
άλλων στη συνεργασία.

1.3. Η απόκτηση συνεργατικών δεξιοτήτων κατά την εργασία σε ομάδες στα
μαθηματικά
Ο τρίτος ερευνητικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν ερωτήματα για τη
συνεργασία σε ομάδες κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών αφορά το πώς μαθαίνουν τα
παιδιά να συνεργάζονται.
Η Sfard (2001) παρουσιάζει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο για την επικοινωνία μεταξύ
των συμμετεχόντων σε μια ομάδα εργασίας, το οποίο στηρίζεται στις προθέσεις τους και
στον τρόπο που αυτές αποκαλύπτονται στο διάλογό τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε δυο
τύπους προθέσεων που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και κινητοποιούν τη
διαδικασία επικοινωνίας:
- τις αντικειμενικές προθέσεις (γνωστικές) που σχετίζονται με τους φανερούς σκοπούς του
ατόμου όταν ασχολείται με μια δραστηριότητα, για παράδειγμα, να βρει λύση σε ένα
μαθηματικό πρόβλημα και
- τις μετα-διαλογικές προθέσεις του ατόμου που σχετίζονται τόσο με τις απόψεις του για τον
τρόπο που πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας μαθηματικός διάλογος όσο και με τις σχέσεις του
με το συνομιλητή του.
Η εργασία σε ομάδες στα μαθηματικά, όπως σημειώνει η ίδια ερευνήτρια, μπορεί να
γίνει πιο αποτελεσματική όταν οι συνομιλητές παρουσιάζουν με σαφήνεια τις προθέσεις τους
και προτείνει να αποτελέσει στόχο της διδασκαλίας των μαθηματικών η εκμάθηση
συνεργατικών δεξιοτήτων (cooperative skills). Η δημιουργία από τον εκπαιδευτικό ευκαιριών
συζήτησης στην τάξη αντιλήψεων των μαθητών για τις πρακτικές συνεργατικής επίλυσης
ενός μαθηματικού προβλήματος βοηθά στην από κοινού οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών
καθώς αποκαλύπτει εμπόδια στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Τάτσης & Κολέζα,
2005).
Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αποκτούν συνεργατικές δεξιότητες, όπως, για
παράδειγμα, το να μάθουν να «ακούν» ο ένας τον άλλο, αποτελεί ανοιχτό ερώτημα. Η
Edwards (2002) μελέτησε τις επιπτώσεις στη μάθηση των μαθηματικών σε δύο σχολικές
τάξεις στις οποίες η διδασκαλία ήταν όμοια οργανωμένη σε μικρές ομάδες εργασίας και
στηριζόταν στη διαπραγμάτευση των νοημάτων μεταξύ των μελών των ομάδων, με
διαφορετική όμως προσέγγιση στον τρόπο που οι μαθητές αποκτούσαν συνεργατικές
δεξιότητες. Στη μια τάξη οι συνεργατικές δεξιότητες αναπτύσσονταν έμμεσα κατά την
ενασχόληση των μαθητών με μαθηματικές δραστηριότητες, δηλαδή μέσω των μαθηματικών
πρακτικών της ομάδας τους, ενώ στην τάξη ελέγχου οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονταν με
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άμεση διδασκαλία η οποία στόχευε στην απόκτηση προκαθορισμένων συνεργατικών
δεξιοτήτων. Αναλύοντας τυπολογικά τους διαλόγους2 που αναπτύχθηκαν στις δυο τάξεις, η
συγκεκριμένη ερευνήτρια οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η μάθηση των μαθηματικών ήταν
πιο παραγωγική στους μαθητές που ανέπτυσσαν συνεργατικές δεξιότητες μέσω των
μαθηματικών τους πρακτικών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της τάξης ελέγχου εστίαζαν την
προσοχή τους περισσότερο στην κοινωνική δραστηριότητα της ομάδας τους παρά στη
μαθηματική, ενώ οι μαθητές που δε δέχτηκαν άμεση διδασκαλία δεξιοτήτων φαίνεται να
θεωρούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της μαθηματικής δραστηριότητας ενσωματωμένο σ΄
αυτή.
2. Η έρευνα για τον αναστοχασμό των μαθητών κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών
Η έμφαση που έχει δοθεί στο ρόλο της απόκτησης συνείδησης από τους ίδιους τους
μαθητές των ενεργειών τους καθώς μαθαίνουν μαθηματικά και των διαδικασιών
αυτορρύθμισής τους οδήγησε την έρευνα για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών
στη μελέτη της ανάπτυξης μεταγνωστικών διαδικασιών των μαθητών κατά τη μαθηματική
τους δραστηριότητα. Οι έρευνες που έχουν αναπτυχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση στο χώρο
της Διδακτικής των Μαθηματικών εστιάζουν:
α) στη σχέση των μεταγνωστικών διαδικασιών με τη μάθηση και τη διδασκαλία των
μαθηματικών και
β) στη σχέση του αναστοχασμού πάνω στη μαθηματική συζήτηση με τη μάθηση και τη
διδασκαλία των μαθηματικών
2.1. Η ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών
Σε μελέτες που προσανατόλισαν το ενδιαφέρον τους σε μεταγνωστικές διαδικασίες,
αρκετοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στη θετική επίδραση της συνεργατικής διδασκαλίας στη
μάθηση των μαθηματικών όταν αυτή εστιάζεται σε μεταγνωστικές διαδικασίες (Schoenfeld,
1992; Mevarech & Kramarski, 1997). Κοινό στοιχείο των συνεργατικών διδασκαλιών που
εστιάζουν σε μεταγνωστικές διαδικασίες είναι η εκπαίδευση των μαθητών να αιτιολογούν με
μαθηματικό τρόπο τις απαντήσεις που δίνουν σε ερωτήματα που θέτουν στους εαυτούς τους
(self addressed questions). Τέτοια ερωτήματα αφορούν: α) την κατανόηση ενός προβλήματος
(π.χ. ποιο είναι το όλο πρόβλημα;), β) την κατασκευή συνδέσεων μεταξύ προηγούμενων και
νέων γνώσεων (π.χ. ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές του συγκεκριμένου
προβλήματος με προβλήματα που έχουν ήδη λυθεί;), γ) τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών
επίλυσης του προβλήματος (π.χ. ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση του
2

Η τυπολογική ανάλυση των διαλόγων στηρίχτηκε σε κατηγορίες που αφορούσαν: οργανωτικά
θέματα, εσωτερικούς μονολόγους, βοηθητικές παρεμβάσεις, εξηγήσεις- δικαιολογήσεις, προβλέψεις
και υποθέσεις, αρνητικές συμπεριφορές(σιωπή, συζήτηση εκτός θέματος, θυμός κλπ.).
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προβλήματος και για ποιο λόγο;) και δ) τον στοχασμό πάνω στη διαδικασία και τη λύση του
προβλήματος (π.χ. τι έχω κάνει λάθος; έχει νόημα αυτή η λύση;).
Σε μια πρόσφατη έρευνα (Kramarski et al., 2002) μελετήθηκε η επίδραση των
μεταγνωστικών διαδικασιών στην μάθηση των μαθηματικών σε διαφορετικής επίδοσης
μαθητές, ηλικίας 13 ετών, στα πλαίσια της εργασίας σε ετερογενείς ομάδες. Συγκεκριμένα,
ερευνήθηκε η επίδραση της συνεργατικής μεταγνωστικής διδασκαλίας (cooperative
metacognitive instruction) στην ικανότητα των μαθητών να επιλύουν αυθεντικά (authentic
tasks) και συνήθη (standard tasks) προβλήματα. Ως αυθεντικά προβλήματα προσδιορίζονται
αυτά που αποτυπώνουν μια πραγματική προβληματική κατάσταση από την καθημερινή ζωή
των παιδιών, ενώ ως συνήθη αυτά που περιγράφουν απλουστευμένες καταστάσεις
εστιασμένες σε μια θεματική περιοχή των μαθηματικών και στα οποία προσδιορίζεται ο
αλγόριθμος επίλυσής τους. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν
ότι:
 Η συνεργατική μεταγνωστική διδασκαλία έχει περισσότερες θετικές επιδράσεις στη
μάθηση των μαθηματικών από ότι η ατομική μεταγνωστική διδασκαλία. η οποία με τη
σειρά της έχει θετικότερα αποτελέσματα από ότι η συνεργατική ή η ατομική διδασκαλία
που δεν εστιάζει σε μεταγνωστικές διδικασίες.
 Η συνεργατική μεταγνωστική διδασκαλία είναι αποτελεσματική στην επίλυση τόσο
αυθεντικών όσο και συνήθων προβλημάτων.
 Η επίδραση της συνεργατικής μεταγνωστικής διδασκαλίας είναι θετική τόσο στους
μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά όσο και στους μαθητές με υψηλή επίδοση.
Η ανάλυση των δεδομένων της παραπάνω έρευνας στηρίχθηκε στη σύγκριση
δεδομένων προ-ελέγχου και μετα-ελέγχου της διδασκαλίας. Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν πως
η έρευνα που αφορά τη συνεργατική μεταγνωστική διδασκαλία στα μαθηματικά χρειάζεται
να εμβαθύνει σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών των ομάδων προκειμένου να
διευκρινιστούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη θετική επίδραση ανάλογων συνθηκών στη
μάθηση των μαθηματικών.
Προς αυτή την κατεύθυνση η έρευνα της Goos και των συνεργατών της (2002) 3
επιχειρεί να προσδιορίσει στιγμές του διαλόγου μεταξύ μαθητών που εργάζονται σε μικρές
ομάδες στα μαθηματικά οι οποίες αποκαλύπτουν την κοινωνική διάσταση της μεταγνωστικής
διαδικασίας. Στηριζόμενοι στη θεωρία του Vygotsky και συγκεκριμένα στο ρόλο της ζώνης
επικείμενης ανάπτυξης στη μάθηση, μελέτησαν τις μεταγνωστικές διαδικασίες

3

4

που

Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από διδασκαλίες Μαθηματικών σε μια τάξη Γυμνασίου για 3
συνεχόμενα έτη.
4
Στη συγκεκριμένη έρευνα ως μεταγνωστικές διαδικασίες αναφέρονται: η δημιουργία νέας ιδέας, η
αξιολόγηση μιας στρατηγικής, η αξιολόγηση ενός αποτελέσματος και η αξιολόγηση της κατανόησης.
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αποκαλύπτονται στους διαλόγους των μαθητών με βάση τρεις διαφορετικές δομές της
συζήτησης (transactive structure):
- την αυτο-αποκάλυψη (self-disclosure), δηλαδή, στοιχεία και απαντήσεις που χρησιμοποιεί
κάποιος για να διευκρινίσει, να διερευνήσει, να αξιολογήσει και να δικαιολογήσει τη δική
του σκέψη.
- την αίτηση για ανατροφοδότηση (feedback request), δηλαδή ερωτήσεις που χρησιμοποιεί
κάποιος προκειμένου να ζητήσει κριτική για τη σκέψη του από το συνομιλητή του.
- τις παρατηρήσεις από άλλους (other monitoring), δηλαδή στοιχεία και ερωτήσεις που
αποκαλύπτουν την προσπάθεια κάποιου να κατανοήσει τη σκέψη του συνομιλητή του.

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές επιχείρησαν να προσδιορίσουν αιτίες που οδηγούν τόσο σε
παραγωγικές όσο και σε αποτυχημένες συνεργασίες στα μαθηματικά. Διαπίστωσαν πως βασικές
αιτίες παραγωγής λαθών και αποτυχίας μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών ήταν η
απουσία στις συζητήσεις τους των δομών που σχετίζονται με μεταγνωστικές διαδικασίες.
Συνοπτικά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες οι
μεταγνωστικές

δραστηριότητες

αναπτύσσονται

μέσα

από

τις

αλληλεπιδράσεις

των

συμμετεχόντων, καθώς ο ένας προσφέρει τη σκέψη του στον άλλο για αξιολόγηση και καθώς ο
ένας δρα ως κριτής της σκέψης του άλλου. Τα ευρήματά τους ενισχύουν την υπόθεση ότι η
ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών στο μαθητή προκαλείται μέσω των μεταγνωστικών
συζητήσεων μεταξύ των μαθητών μιας ομάδας.
Από τις παραπάνω μελέτες φαίνεται πως η ανάπτυξη από τους μαθητές
μεταγνωστικών διαδικασιών στα μαθηματικά συνδέεται με την κοινωνική αλληλεπίδραση
μεταξύ των μελών της τάξης. Ωστόσο, η σχέση αυτή της μεταγνώσης των μαθητών με την
κοινωνική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της σχολικής τάξης φαίνεται να είναι πολύπλοκη
καθώς επηρεάζεται και από το αυτο-αναφερόμενο σύστημα αντιλήψεων του κάθε μαθητή. Σε
πιο πρόσφατες έρευνες έγινε φανερό ότι η αυτοεικόνα του μαθητή στα μαθηματικά επηρεάζει
και επηρεάζεται από την ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργική
του μνήμη και την ικανότητα αυτό-ελέγχου των διαδικασιών που εφαρμόζει κατά τη
μαθηματική του δραστηριότητα (Panaoura & Philippou, 2006). Επιπλέον, οι μαθητές
συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες με αυθόρμητες μεταγνωστικές στρατηγικές
ακόμη και όταν δεν έχουν ανάλογες διδακτικές εμπειρίες (Mώκος, 2012).
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2.2. Η ανάπτυξη μεταδιαλογικού αναστοχασμού στα μαθηματικά
Η διερεύνηση της σχέσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της
σχολικής τάξης και των μεταγνωστικών διαδικασιών που αυτά αναπτύσσουν στα
μαθηματικά, όπως φάνηκε από τα ευρήματα σχετικών εργασιών που αναφέρθηκαν
προηγούμενα, απαιτεί μεθόδους και εργαλεία που να επιτρέπουν στους μαθητές και στον
εκπαιδευτικό να αναστοχαστούν πάνω στις ενέργειές τους στα μαθηματικά και να εστιάσουν
σε σχέσεις που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση όπως για παράδειγμα: αυτοεικόνα και
συμμετοχή στη συνεργασία, λήψη αποφάσεων και απόψεις για τις ικανότητες του
συμμαθητή, διαχείριση λαθών και αξιολόγησή τους κλπ. Οι διάλογοι που αναπτύσσονται
κατά την ενασχόληση με τα μαθηματικά φέρουν τις σχέσεις αυτές καθώς εξαρτώνται από
αυτές. Ο αναστοχασμός των συμμετεχόντων πάνω στο διάλογό τους στα μαθηματικά
(μεταδιαλογικός) επιτρέπει την αποκάλυψη σχέσεων, τον εντοπισμό δυσκολιών κατά την
επικοινωνία στα μαθηματικά και τον προσδιορισμό δράσεων για τη βελτίωσή της.
Προς αυτή την κατεύθυνση στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και
Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού

Σχεδιασμού

(Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

του

Πανεπιστημίου

Αιγαίου

έχουν

πραγματοποιηθεί μελέτες που αφορούν τον αναστοχασμό εκπαιδευτικών και μαθητών πάνω
στη μαθηματική τους δραστηριότητα.
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να παρέμβουν διδακτικά στη διαχείριση
του παραγόμενου από το μαθητή λάθους στα μαθηματικά και να βελτιώσουν τη διαδικασία
της αξιολόγησής του, ώστε η ερμηνεία και επαναδιαπραγμάτευση του λάθους να μη
συγχέεται με τη βαθμολόγηση της επίδοσης του μαθητή, σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε το
«Εργαλείο Αξιολόγησης Λαθών και Πρόληψης Διδακτικών Αποφάσεων» (Kalavassis et al.,
2005; Kafoussi & Skoubourdi, 2006).
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Ένα παράδειγμα από το Εργαλείο Αξιολόγησης Λαθών και Πρόληψης Διδακτικών
Αποφάσεων
Σε μία έρευνα που έγινε σε παιδιά 9-14 ετών (Fischbein et al. 1991) δόθηκε το παρακάτω
πρόβλημα:
Ο Λουκάς και ο Παύλος παίζουν με ένα ζευγάρι ζάρια. Αν το άθροισμα των
πόντων είναι 3 ο Λουκάς είναι ο νικητής. Αν το σύνολο των πόντων είναι 11 ο Παύλος
είναι ο νικητής. Ποιες από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή; Γιατί;
Α. Ο Λουκάς είναι το φαβορί.
Β. Ο Παύλος είναι το φαβορί.
Γ. Ο Λουκάς και ο Παύλος έχουν την ίδια πιθανότητα.
Τα παιδιά απαντούν λανθασμένα:
1. «Ο Παύλος έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα γιατί έχει το μεγαλύτερο αριθμό».
2. «Ο Παύλος γιατί με δύο ζάρια σχεδόν πάντα φέρνουμε αριθμούς μεγαλύτερους από 3».
3. « Ο Παύλος γιατί έχει 5 δυνατότητες να πάρει το 11 δηλαδή, 8+3, 10+1, 6+5, 9+2, 7+4
ενώ ο Λουκάς έχει μόνο μία δυνατότητα την 2+1»
 Με άριστα το 10, τι βαθμό θα βάζατε σε καθεμία από τις παραπάνω απαντήσεις;
Απάντηση
Βαθμός

1

2

3



Πού νομίζετε ότι οφείλεται καθεμία από τις απαντήσεις;
1.
2.
3.
 Με ποια διδακτική παρέμβαση θα βοηθούσατε το μαθητή στην κάθε περίπτωση;
1.
2.
3.
Στο εργαλείο αυτό, το οποίο έχει τη μορφή ενός ερευνητικού ερωτηματολογίου
παρουσιάζονται ορισμένες εναλλακτικές απαντήσεις μαθητών σε ειδικά επιλεγμένο θέμαπρόβλημα. Οι απαντήσεις αυτές είναι είτε όλες λανθασμένες, είτε όλες σωστές και έχουν
συστηματικά παρατηρηθεί από διαφορετικούς μαθητές σε συγκρίσιμες συνθήκες διδασκαλίας
και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:
- να βαθμολογήσουν ατομικά την κάθε απάντηση.
- να ερμηνεύσουν ατομικά την κάθε απάντηση.
- να περιγράψουν την διδακτική τους παρέμβαση σε κάθε περίπτωση,
- να συζητήσουν σε μικρές ομάδες τις βαθμολογίες, ερμηνείες, παρεμβάσεις τους για το
ίδιο θέμα-πρόβλημα, ανταλλάσσοντας απόψεις και να ανακοινώσουν στην ολομέλεια τις
αποφάσεις τους.
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Με τον τρόπο αυτό εξωτερικεύεται και συνειδητοποιείται η εσωτερική-αυτόματη
διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει ο κάθε εκπαιδευτικός, αναπτύσσεται μια λειτουργική
γνωστική επικοινωνία με το «μαθητή που μαθαίνει» και προλαμβάνονται διδακτικές
αποφάσεις και αξιολογικές κρίσεις που ενδεχομένως θα καθόριζαν αρνητικά τη σχολική του
πορεία. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία εφαρμογής του εργαλείου σε εκπαιδευτικούς,
παρατηρήθηκε η απόκλιση που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί-επιμορφούμενοι στη
βαθμολόγηση και την ερμηνεία των λαθών, σε σχέση με τη σύγκλιση στο ζήτημα της
διδακτικής παρέμβασης. Σημαντικό στάδιο του εργαλείου είναι η συζήτηση που
αναπτύσσεται καθώς οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στοχάζονται τους διαλόγους τους κατά
την εργασία τους σε ομάδες πάνω στα ερμηνευτικά μοντέλα που ο καθένας στηρίχτηκε για
την αξιολόγηση και ερμηνεία των λαθών των μαθητών στα μαθηματικά (βλ. Καλαβάσης κ.α.,
2002).
Όσον αφορά στο μεταδιαλογικό αναστοχασμό των μαθητών στα μαθηματικά,
διερευνήθηκε το πώς οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση
της συνεργασίας τους στα μαθηματικά (Χαβιάρης, 2006). Στη συγκεκριμένη έρευνα
συμμετείχαν οι μαθητές μιας Ε’ τάξης Δημοτικού, οι οποίοι παρατηρώντας τους
μαγνητοσκοπημένους διαλόγους τους κατά την εργασία τους σε ομάδες αξιολογούσαν τη
συνεργασία τους, συζητούσαν κρίσιμες στιγμές της μαθηματικής τους συζήτησης και
λάμβαναν αποφάσεις για τη βελτίωσή της. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:
- οι αρχικές απόψεις των μαθητών για τη συνεργασία στα μαθηματικά, η αυτοεικόνα και η
εικόνα που είχαν σχηματίσει για τις ικανότητες του συνομιλητή τους στα μαθηματικά
επηρέαζαν την ανάπτυξη των μεταδιαλογικών συζητήσεών τους.
 οι μεγάλες διαφορές στις ικανότητες των μελών μιας ομάδας στα μαθηματικά εμποδίζουν
την ανάπτυξη μεταδιαλογικών συζητήσεων μεταξύ των μελών της.
 ο αναστοχασμός των μαθητών πάνω στους διαλόγους τους και συγκεκριμένα ο εντοπισμός
κρίσιμων στιγμών της μαθηματικής τους συζήτησης, όπως η διαχείριση των διαφωνιών
τους και η ανάπτυξη μαθηματικών επιχειρημάτων για τη λήψη μιας απόφασης, βελτίωσε τη
μαθηματική τους δραστηριότητα.
 η συζήτηση πάνω σε απόψεις και συναισθήματα όπως αυτά αποκαλύπτονταν κατά την
παρακολούθηση από τους μαθητές των μαγνητοσκοπημένων τους διαλόγων οδήγησε στην
οικοδόμηση σχέσεων συνευθύνης για τη μαθηματική δραστηριότητα της ομάδας τους και
στη διαμόρφωση θετικών στάσεων για το ρόλο της συνεργασίας στα μαθηματικά.
(Χαβιάρης, 2006).

699

Συζήτηση
Η εστίαση των ερευνών γύρω από την κοινωνική αλληλεπίδραση και το ρόλο του
μεταδιαλογικού αναστοχασμού μεταξύ των μελών μιας τάξης των μαθηματικών, προκύπτει
από:


την εξέλιξη της μελέτης των φαινομένων της μάθησης και της διδασκαλίας των
μαθηματικών στο στάδιο των ολιστικών μεθόδων έρευνας-δράση, όπου τα φαινόμενα
διερευνούνται μέσα από την παρατήρηση της εξέλιξής τους σε καλά περιγραφόμενες
συνθήκες, μέσα από τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ παραγόντων που τα επηρεάζουν
(και που συχνά και οι ίδιοι αποτελούν σχέσεις άλλων παραγόντων, κοκ),



την αντίληψη ότι η μάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών αποτελεί μια μορφή
συλλογικής δραστηριότητας, όπου η αυτονομία του μανθάνοντος υποκειμένου
σχετικοποιείται από το πλέγμα αλληλεπιδράσεών του με γνωστικούς, παιδαγωγικούς,
κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, καθώς και



την αντίληψη ότι η μαθησιακή πορεία είναι μια πορεία αλληλεπιδράσεων και σταδιακών
εξισορροπήσεων μεταξύ των δυναμικών συστημάτων και ότι σημαντικό ρόλο στις
εξισορροπήσεις αυτές διαδραματίζει η ανάπτυξη συλλογισμών που αφορούν
μεταγνωστικές διαδικασίες.
Η εργασία των μαθητών σε ομάδες αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης των

ερευνών αυτών. Οι μελέτες επικεντρώθηκαν, αρχικά, στο πώς η αλληλεπίδραση των μαθητών
στην ομάδα επηρέαζε την επίδοσή τους στα μαθηματικά. Αργότερα, μελετήθηκε το πώς
οικοδομούνται οι μαθηματικές έννοιες κατά τη συνεργασία των μαθητών, ενώ παράλληλα
διερευνήθηκε και ο ρόλος των συνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών στη μάθηση των
μαθηματικών. Τελευταία, η έρευνα έχει στραφεί στη μελέτη του ρόλου του αναστοχασμού
των μελών μιας τάξης πάνω στη μαθηματική τους δραστηριότητα.
Συσχετίζοντας τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών μπορούμε να σημειώσουμε ότι
η οργάνωση της διδασκαλίας των μαθηματικών σε ομάδες εργασίας δεν οδηγεί από μόνη της
σε αλλαγή της φύσης της μάθησης των μαθηματικών διότι παράγοντες όπως οι παρακάτω
λειτουργούν αλληλεπιδραστικά και επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μάθησης:


η σύνθεση της ομάδας,



το γνωστικό επίπεδο των μαθητών,



οι απόψεις των μελών της ομάδας για τη φύση και τους σκοπούς της μαθηματικής τους
δραστηριότητας,



οι απόψεις των μαθητών για τη συνεργασία στα μαθηματικά,



οι σκοποί και οι προθέσεις των συμμετεχόντων σε μια αλληλεπίδραση,



οι προσδοκίες του κάθε μέλους για τη συνεισφορά του άλλου,



οι συνεργατικές δεξιότητες των μαθητών
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η ποιότητα των διδακτικών μαθηματικών δραστηριοτήτων.
Από την άλλη πλευρά τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάστηκαν στη σχέση

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με την ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών έδειξαν ότι η
ανάπτυξη αυτή συνδέεται με την ποιότητα των μεταγνωστικών μαθηματικών συζητήσεων
στη σχολική τάξη. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν γνωστικά στοιχεία της μαθηματικής
δραστηριότητας των συμμετεχόντων όπως η αξιοποίηση προηγούμενης γνώσης, η επιλογή
κατάλληλης στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος κλπ.
Οι μαθηματικές όμως συζητήσεις είναι κοινωνικά προσδιορισμένες και αφορούν
κοινωνικομαθηματικές ενέργειες των συμμετεχόντων. Προέκυψε, έτσι, η αναγκαιότητα
κατασκευής εργαλείων και μεθόδων που να επιτρέπουν τον αναστοχασμό των
συμμετεχόντων σε μια αλληλεπίδραση στα μαθηματικά. Προς αυτή την κατεύθυνση οι
έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση της
μαθηματικής τους συζήτησης αναστοχαζόμενοι τη γνωστική τους συμπεριφορά σε σχέση με
την κοινωνική τους συμπεριφορά στα μαθηματικά. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί γίνονται
ικανότεροι να λαμβάνουν διδακτικές αποφάσεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών
αναστοχαζόμενοι τόσο τις γνωστικές όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις μιας συμπεριφοράς Η
μεταγνωστική προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθηματικών καθώς συνδέεται τόσο με
ενδογενείς συλλογιστικές διαδικασίες του υποκειμένου όσο και με τη διαδικασία
ψυχολογικών εξοσσοροπήσεων και συμπεριφορικών επιλογών αποτελεί δύσκολο εγχείρημα.

Η ανάπτυξη εργαλείων και εκφραστικών μέσων που να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην
μαθηματική εκπαιδευτική διαδικασία να επικοινωνούν και να ανα-στοχάζονται τη
δραστηριότητά τους με στόχο τη βελτίωση της συνθήκης της μάθησης και του μανθάνοντος
υποκειμένου, αποτελεί το επόμενο βήμα στην έρευνα. Ο παράλληλος σχεδιασμός μαθησιακών
δραστηριοτήτων που θα αξιοποιούν τέτοια εργαλεία και μέσα, αποτελεί το επόμενο βήμα για τη
διδασκαλία. Αυτός ο συνδυασμός της έρευνας με τη διδασκαλία αποτελεί τη συνεισφορά της
Διδακτικής των Μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση.
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Introduction
1.
Let us follow in a concise way the development of the methodology of teaching mathematics
from the Cartesian to a systemic context. This way would be meaningful safely the
importance, interest and contribution of metacognitive aspect of social interaction in the
phenomenological study of the teaching and learning of mathematics.
In a first phase, the perception that the learning and teaching of mathematics is a
complex phenomenon influenced by autonomous factors led the investigation to identify
independent variables and to develop actions for their improvement:


The mathematical knowledge, its epistemology and its teaching transformations,



the student, his/her experiences, his/her informal knowledge, his/her abilities and
skills,



the teacher, his/her attitudes, perceptions and educational competence,



the curricula and teaching strategies,



the learning activities, books and teaching materials



the pedagogical management, the role of sex, the cooperativity

consisted the major themes of discrete research with important findings in determining the
nature of the research and methodology of each factor. There had been controversies about
the hierarchy of these factors and developed the belief that by acting in a proper sequence
above factors will achieve significant improvement of mathematical education.
In a second phase, this approach was abandoned as found out the lack of autonomy of
each factor, so strengthened the hypothesis that the evolution of each factor depends on the
influence of another. In consequence of this, we arrived in research approaches of the
phenomenon through studies on relations among factors such as the relationship of the
difficulties in understanding the mathematical content by the student, with the
epistemological obstacles presenting by the school textbook, as well as teachers’
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representations on the importance and the connections of the content. This conception of
learning and teaching of mathematics gave significant results in particular case studies and in
some classifications but it is not sufficient to interpret different behaviors observed in
different sociocultural contexts.
Thus began to be validated the perception that the phenomenon of teaching and
learning mathematics is more complicated, it is complex. That is, it cannot be interpreted by a
Cartesian perspective of the analysis-synthesis, but by an analytical-systemic method of
reconstruction (deconstruction, reconstruction) and by the observation of the rhythms and
factors of its evolution in well defined conditions. The deterministic interpretation gave way
to the interpretation of the interaction of factors in certain circumstances and learning of
mathematics now is studied in the sociocultural context in which it occurs through holistic
research activities that take into account not only the nature of mathematical knowledge, but
also social and parental perceptions about the value and use of mathematics, student’s logicomathematical experience and his/her psycho-social personality (Kalavasis, 2003a).

2.
In this context, many studies in Didactic of Mathematics have been focused on the study of
student’s social interaction with other members in the classroom, which allows the
investigation of the relationship between the above factors. But how social interaction became
a key concept in the study of learning and teaching mathematics?
According to Piaget, the social interaction helps children to develop their own logic,
as they desire to understand and to exchange ideas with other people. Neo-Piagetian
psychologists focusing their research on the relationship of social interaction and cognitive
development, concluded that social interaction through socio-cognitive conflict, facilitate the
development of more complex reasoning. However, noted that this growth can occur if the
person has already acquired a level of maturity that will allow his participation in social
interaction (Kamii & De Clark, 1995). The emphasis of neo-piazetian perspective is on the
autonomous development of the individual, as it participates in social interactions. The
process of self-regulation as an interim balance process between endogenous factors of
individual and environmental factors, ultimately determine the phenomenon of learning and
metacognitive assessment of both the mathematical content and the learning subject (himself)
(Kalavasis, 2003b).
According to von Glasersfeld, through social interaction individuals ensure the
sustainability of their knowledge. He introduces the term second order viability to describe
the above role of social interaction and points out that if another person doing what we predict
we could say that this piece of knowledge was found to be viable not only in the realm of our
own actions (first order viability), but also in that of another. This predictability conferred a
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second order viability knowledge. It is obvious that this second order viability plays an
important role in stabilizing our empirical reality. It helps to create that intersubjective level
based on which one is led to believe that the concepts, objectives and ultimately feelings
share with others and therefore are more real than anything experienced only by himself. (von
Glasersfeld, 1995, see Steffe & Thompson, 2000, p.194).
In sociocultural approaches based on the theory of Vygotsky, social interaction is a
precondition of mental development of the individual. According to this, social contexts and
not the spiritual readiness of the individual drive its development as it occurs through the
internalization of culturally produced symbolic systems. We schematically could say that for
Vygotsky, children learn internalizing social relationships, while for Piaget, internalizing their
individual activity (Cobb et al., 1996).
3.
The study of social interaction in the classroom and its relationship with the learning of
mathematics led to theoretical constructs that attempt to interpret this relationship. Brousseau
introduced the concept of the didactical contract in order to determine the set of informal and
institutionalized (explicit or implicit) rules that determine the function of a didactic situation
by defining the relationship between teacher and student (Kalavasis, 1994). Yackel & Cobb
(1996) refer to social and sociomathematical norms as a set of jointly agreed principles of
coexistence and interaction of members in a group performing a purpose that guide social
behavior of members in the classroom and direct the types of interactions. The norms are
established by the social interaction among the participants and occur during the negotiation
of their mathematical ideas. Sfard (2000) in a communicative approach of learning
mathematics refers to metadiscursive rules which can be understood as regularities that
govern the communication process and remain stable even then the content of communication
changes. These rules are regarded as the 'silent' regulators of intrapersonal and interpersonal
transactions that identify the participants’ decisions for action and determine the development
of values and attitudes.
4.
Therefore, in the process of social interaction emerges metacognition that activates either the
viability of knowledge or communicative interaction of the student-researcher with his/her
colleague (Negrepontis, 1992). In this context highlights the importance and contribution of
research on the development of metacognitive processes of students during their mathematical
activity. This direction of research is a consequence of the emphasis given to the role of
acquiring consciousness from students themselves of their actions as they learn mathematics
and their self-regulation procedures (Kilpatrick, 1985). Self-assessment or assessment of the
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other thinking, planning actions, selecting strategies and monitoring the progress of actions by
the student himself are the main metacognitive processes which several researchers have
focused on demonstrating the positive impact of their development in learning mathematics
(Goos et al., 2002; Dekker et al., 2006; Mokos et al., 2009).
The concept of metacognition refers to the ability of the subject to know and to
control to some extent his/her own cognitive process. The corresponding term appears first in
the writings of Flavell in 1976 to describe the subject's knowledge about their own cognitive
processes, their products, and what is stated in them. Based on this direction, began to emerge
serious epistemological questions. To know the subject its own cognitive course does not
mean that can to describe it in finite time and in a comprehensible way? Is that possible?
Under what conditions, with what way of expression? A description of a cognitive course
does not require an interpretation of this, thus a “inherent theory of self-awareness”? But if
we assume that the subject can control this process means that it can intervene to correct this?
With what criteria, in what direction? Wolfs (1992) reminiscent of the famous "know myself"
shows that the concept of metacognition has its origins in Greek literature, and the theorists of
modern learning theory approach the metacognitive level with attention: Vygotsky since
1934, giving significance in the knowledge that the subject has on its own cognitive
processes, and Piaget, mainly in 1977, approaching the same meaning in a systematic way
through the fundamental concept of reflective abstraction (d'abstraction réfléchissante).
Before the term metacognition, however, was the most advanced of metamathematics
term to describe the ability to describe and control the accuracy of a mathematical reasoning.
This term was introduced by David Hilbert, who in his famous lecture at the International
Congress of Mathematicians in Paris (1900) proposed a list of the 23 most important nonsolved mathematical problems by then, a list that was somehow the work program of the
mathematics in 20th century. The second problem of them concerned the "consistency of
arithmetic", that is to prove the non-contradictory nature of the axiomatic foundations of
arithmetic.
We introduce this historical reference to note proportionately the difficulty of
distinguishing knowledge and metacognition: Hilbert set a meta-mathematical problem in the
list of mathematical problems. By this process we saw to emerge top results of logic and
mathematics with broader effects on understanding of the limits of constructive capabilities of
human thought.
The correlation or discrimination of mathematical and meta-mathematical thinking
led to significant epistemological conflicts that are still useful for the investigation of
metacognitive processes in mathematical education. Shanker (1987, 1988), for example,
refers that Wittgenstein having a different linguistic approach to logic notes: “The Hilbert's
'metamathematics' will reveal that it is disguised mathematics. What it does is actually
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mathematics rather than meta-mathematics. It is another different type of calculus, like so
many others. The 'metamathematics' proof of Hilbert isn’t a superior type of calculus, but just
a different type." And he clarifies: "I can play with chess pieces according to the rules. But I
also can invent a game where I can play with the rules themselves. Pawns in my game are
now the rules of chess and rules of this game are, say, the rules of logic. In this case I do with
an extra game, not one metagame (Dans ce cas, j'ai à faire à un jeu supplémentaire, non pas à
un métajeu)”.
But in the case of metamathematics we were dealing with formal languages and
rigorous reasoning, therefore with linguistic describable systems and reasoning based on pure,
plain and absolutely known rules of mathematical logic. The metamathematics found their
own symbolic system, borrowed many symbols of mathematics, able to describe in algebraic
way certain reasoning, to construct algorithms for calculations and certain types of reasoning
led to the development of "thinking machines" in programming languages on computers,
artificial intelligence, intelligent systems programming.
But in the case of learning mathematics and learning process generally, remains the
question: how describable is a cognitive process? In parallel there is also a pedagogical
question that is how can help (or obstacle) a straight student’s metacognitive effort through
the motivation to work on a question that may not make sense for him, like "how did you
think that?" The metacognition finally gives to the subject - and if so, under what conditions,
the possibility of a wider viewing, in which the subject can “see” the knowledge with its
constructive process, the knowledge with its epistemology and with the mental development
of the subject?
Escape from endogenous, so one-dimensional questions, gives the socio-cognitive
recontextualization of the learning process, that is the transition from a perception entirely
personalized learning course, from the illusion of the existence of an autonomous cognitive
development, to the perception that the learning process is a process of interaction and
gradual rebalancing between five main dynamical systems: subject, society, family, school
and gnosiological construction (Kalavasis, 2007).
The questions now for metacognition move more in the direction of the study of
cognitive reflection in a collaborative environment and have more and more to do with the
decision making process. The big question of description capability of a cognitive process
bypassing with this change of context, as conveyed in the role playing:
- either setting the student A to the place of another B who should be communicating to A (so
to understand how he thinks and affect him).
- or setting the instructor to the place of the student, in specially constructed training activities
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From this point many possibilities, techniques and levels of study metacognitive
activity are developed and different dimensions are explored. Büchel (1990) distinguishes two
dimensions of metacognition (métacognition): the metacognitive (métaconnaissance) and the
control dimension (contrôle exécutif). Allal et Saada-Robert (1992) call these dimensions
metacognitive knowledge (connaissances métacognitives) and metacognitive regulation
(régulations métacognitives).
We therefore observe that, as in the case of "knowledge" so in metacognition there
are the conceptual and the instrumental or procedural dimension: the one the metacognition
knowledge that the subject has about the underlying cognitive approach, his own and others,
about a project, and the other metacognition that relate with the subject's ability to control his
operation in order to orient properly the design and execution of a project. In short, the one
dimension refers to 'know what' and the second to "know how". In the relation cognitionmetacognition we find somehow the creative correlation-discrimination difficulty we briefly
highlight in the case of mathematics-metamathematics.
The use of metacognitive approach to instruction is a very delicate effort, because it is
associated with both endogenous reasoning processes of the subject and the process of
psychological balances and behavioral choices. It should always be included into a clearly
defined pedagogical strategy grounded in good estimation of the conditions of each student,
group and class dynamics as well as the epistemological documenting of the cognitive object,
in terms of expression and field applications.
The work presented should therefore be understood in the context of these strict
quallifications.
5.
We discussed, in some way, the manner in which the social interaction and the metacognitive
functions, despite the fact that they refer to different perspectives (first influenced by a
sociological view of learning, and the second from a psychological) are combined in a frame
of analytical-systemic study of the phenomenon and lead to the development of research
questions, like:
-How the social interaction involved in the self-regulation process of each participant?
-How student’s awareness of the learning process related to social interaction between
members of the group in which he/she belongs and negotiate his/her meanings of
mathematics?
The first question is related to the point of view that each participant in an interaction
regulates his/her activity in connection with what he/she considers to be the expectations and
knowledge of other participants (Voigt, 1995). The second one arises from the view that the
process of selfregulation, although associated with metacognitive processes, is a more
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complex phenomenon and is associated with self-reported perceptions of the subject: selfimage, values, beliefs about others (Zimmerman, 1995).
Based on the above, the acquisition process of the students awareness of their actions
in mathematics should be studied not only in the development of their reflection on cognitive
aspects of mathematical activity, but also on elements of social interaction with other
members in the class: in beliefs about their own role and the role of others, the intentions of
the participants in the interaction (metadiscursive reflection). Towards this direction, we will
present results of research works have been developed internationally and in Greece and focus
on social interaction between members of the class in mathematics.

The research on the social interaction among students in mathematics and the
development of their reflection
Main place of developing studies that focus on social interaction are collaborative
learning environments that allow, by definition, the development of interaction among
members of a group (Chaviaris & Kalavasis, 2003). In recent years these studies have been
developed in two different directions:
1) Research focusing on the study of the relations of collaboration with:
a) students’ performance in mathematics,
b) construction of mathematical concepts, and
c) developing collaborative skills.
2) Research focusing on the class members’ reflection on their sociomathematical actions by:
a) developing metacognitive processes
b) developing mathematical discussions in class (metadiscursive reflection).
1. Research on collaborative setting in mathematics classroom
The related research work in teams in order of mathematics have been developed
primarily around three axes:
- the first concerns the relationship of collaborative teaching and students’ performance in
mathematics
- the second focuses on how students construct their math meanings as they work in groups
and
- the third focuses on how students learn to collaborate in mathematics.
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1.1. The relationship of collaborative teaching with students' performance in
mathematics
The main research question in this category concerns the differences in students'
performance in mathematics between classes organized collaboratively and traditional. Most
research focused on how teaching in small groups can be used to better support the content of
traditional mathematics curriculum.
In several studies investigated the behavior of teachers when teaching large
workgroups (the class was divided into 2 or 3 groups) and when they teach to the whole class
(Gerleman, 1987; Good et al., 1990). The results showed that the attempt of teachers to direct
the work of two or three large groups had not positive effects on learning. Instead many times
it was less effective than teaching the whole class. The teachers tried to teach three different
groups of students following the traditional way of teaching without allowing students of a
group to self-manage their mathematical activity. In addition teachers who taught the whole
class gave more time for individualized instruction. Good et al. (1989) studied a large number
of classes in which teachers practiced at least once a week group work in teaching
mathematics. The purpose of their research was to document the advantages and
disadvantages of working in groups of children in mathematics and not to study the behavior
of each member in group.
Davidson (1985) commenting on the initial surveys concerning teaching in small
groups (up to 4 students) pointed that their results are inconsistent in relation to the
consequences of working in groups both in students learning and feelings, attitudes and
perceptions in mathematics. For example students' preference for the existence or not of
groups in their class and their performance in mathematics does not always converge.
According to Pepitone (1985) a basic problem in these studies is that they do not take into
account the role of students in the formulation of the objectives of the group. The researcher
identified three key factors that must be taken into account in the design of a collaborative
situation:
a) requirements of the didactical activity,
b) the roles of students for the realization of an activity, as derived from the activity itself and
c) the roles of students, as they arise from the group dynamic.

According to the researcher any group of students cannot make significant progress if
its members are not willing to work together to perform a mathematical activity. Therefore
the research cannot ignore the distinction between the group purpose and goals of each
member of the group or the distinction between the aims of the curriculum and personal goals
of the student.
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Similar observations have been made by other researchers. According to Cohen
(1986) significant role for students’ collaboration play the didactical activity. Activities
should be designed in such a way as to cover a wide range of students’ abilities so that all
student of the group to have the opportunity to contribute to the completion of the activity.

1.2. Constructing mathematical meaning at working in groups
The second research axis in which developed questions concerning to how students
learn through collaboration in mathematics. The theoretical framework under which these
researches developed stems from the perceptions about the role of social learning, as
developed mainly by the theory of Vygotsky, and showed that as children work in small
groups activated their internal speech. In particular seems to be supported more self-control of
their emotional state (self-involved inner speech) in relation to the control of their actions
(task-involved inner speech) (Bershon, 1987, see Good et al., 1992). These findings led the
researchers to express that one to be able to participate in the work of a group constitute
learning activity by itself.
Several studies have been done to study whether the work in small groups or not
facilitate learning for all students of the group and to study the conditions under which it can
facilitate learning mathematics. In order to answer these questions many researchers pointed
out the necessity of investigation by observing the classroom life. However, the results of
these studies do not always seem to converge.
Webb (1985, 1989) summarizing relevant researches notes that the group work is
productive especially when they are heterogeneous namely composed of students with
different abilities in mathematics. More specifically productive may be the work in groups
which include a) students with high and moderate capacity and b) students with moderate and
low capacity. It also appears to be effective the collaboration between students with moderate
performance. Instead, work in groups consisting of high, medium and low ability students
were not productive for the moderate students.
However, the composition of the working group based on the ability of students is not
the only factor that influences learning in mathematics. The same researcher refers to the role
of the assistance provided by a participant with each other during their collaboration.
Concretely it is pointed out that cooperation is most fruitful when the assistance is provided:
a) is relevant to the misunderstanding occurred, b) is given promptly, c) is understood by the
student who asked it and d) is directly used by the student for the solution of the problem.
Furthermore, as regards the size of the working group studies have shown that
productive is the collaboration between members of a pair of students (Phels & Damon, 1989;
Cobb et al., 1991). Cobb and his colleagues point out that the difficulties in collaboration
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between students occur when there is self-centered behavior and a large difference in the
cognitive level of students in mathematics. Instead students with similar abilities in
mathematics could easily communicate and lead to mutually acceptable solutions. Students
with large differences in their abilities could collaborate only if the "good" student discus the
mathematical solutions trying to simplify it in order to understand his/her classmate or when
they work individually and then compare their solutions.
Of particular interest is the research work in small groups of Mulryan (1989) (see
Good et al., 1992). This study focused on understanding the behavior of students in relation
with learning opportunities provided by working in groups. Specifically was studied the
students’ interaction (6 th and 7th grade) with different performance in mathematics, different
abilities and desires to cooperation in groups during a variety of mathematical activities. This
research came to the following conclusions:
- As regards the behavior of the students is noted, agreeing with other researches that work
in groups appear to be more effective depending on the active participation of students.
Are distinguished three types of behavior: a) complete absorption of attention around the
activity b) moderate concentration and c) minimum attention. Students with high
achievement in mathematics showed mostly the behavior of the first type than the low
performance students. Additionally students with high performance showed most
qualitative behavior of first and second type than the low achievers and the quality of their
behavior were better in group work than in the work in whole class.
- Concerning the behavior of students in the interaction, it was observed that high
performance students participated more through clarifications and suggestions while the
low performance of students through questions.
- There is a relationship between the beliefs of students for mathematics and different
behaviors that appear when they worked in groups. In addition the students’ beliefs on the
role of collaboration in the teaching of mathematics affect their behavior when working in
groups. The beliefs of high performance students have significant differences compared
with those of low achievers. For example low achievers mainly reported that the purpose
of working groups is: "so we learn more and better", "learn to work with others". Unlike
the high performance students more focused on cognitive processes like "we learn
different ways to solve the same problem." According to the researcher, students with high
performance seems to be easily adaptable to collaborative forms of teaching, perhaps due
to the various of arguments mentioned by them.
- There is a relationship between the students' beliefs about the role and intentions of their
peers with the behavior that they occurred during collaboration. For example, the low
performance students justify more active involvement of the “good” students as a result of
their desire to control the group, increased self-esteem and their desire for self-promotion.
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- Another finding that emerged from this research is that most students have strengthened
the feeling of responsibility for the conduct of a partnership. For example, while many
students initially viewed the passive behavior of their peers as a result of external factors at
the end of the program they considered responsible for the passive behavior the students
themselves.
- The students who seem to have major problems in adapting to collaborative learning are
those that have low performance in mathematics. Trying to explain the Mulryan these
difficulties relates to three factors:
a) the expectations and special treatment experienced by their teachers and by their peers
with high performance. For example high-performance students often expressed their
dissatisfaction to help students who have difficulty. These experiences probably lead the
low performance students to feel uncertainty and reduced self-esteem consistently to
restrict their participation in the group.
b) the criterion of speed in making a mathematical activity, which seems to monitor the
activation of students in cost of the quality of their collaboration.
c) the consolidation of specific behaviors by students as an important obstacle to the
development of productive collaboration. For example the stable behavior of good
students in the role of helper and of low performance students in the role who helped
prevent the constructive interaction between participants.
However, it has been shown that the organization of mathematics teaching in small
groups work helps the improvement of the self-esteem of the weak and mediocre students
through relations based on mutual help, acceptance and encouragement (Panagakos, 2003).
Furthermore the creation of collaborative exploratory conditions in mathematics classroom
enhances collaborative behavior of all students, particularly students who did not participate
in mathematical discussions in the plenary of the class (Piliouras & Fakoudis, 2005).
One also important question related to working in groups in mathematics is when the
collaboration may be considered as productive. The investigation by Kieran (2001) based on
the discursive perspective of learning mathematics attempts to clarify the concept of
productivity in collaborative mathematical activities. Specifically studying the behavior of 6
pairs of thirteen years old students during their collaboration on problems that were not
taught, and the occupation of each member of the group after the collaboration in such
mathematical activities, found that their collaboration was not productive for both members in
each group. The criterion of productive interaction was based on the consideration that
productive is a collaboration when has an effect on the future of student participation in solo
or collaborative mathematical activities.
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Generally, based on the results of the above researches could be noted that τηε
opportunities for effective engagement of students with mathematics in collaborative setting
different for each student as it is depended on his/her performance, his/her beliefs on the
nature of mathematical activity and his/her expectations for his/her own role and the role of
others in collaboration.
1.3. Acquiring collaborative skills in working in groups in mathematics
The third research axis in which were developed questions for the collaboration in
teaching mathematics concerns how students learn to collaborate in mathematics.
Sfard (2001) presents an interpretive framework for communication between
participants in a working group which based on their intentions and how they are depicted in
their dialogue. Specifically, refers to two types of intentions are in constant interaction and
monitor the communication process:
- the objective intentions (cognitive) associated with the obvious purpose of individuals
when engaged in an activity, for example, to find a solution in a mathematical problem and
- the meta-discursive intentions of the person associated with both his beliefs on how it
should be done a mathematician dialogue and relations with the interlocutor.

Group work in mathematics, as noted by the same researcher, may be most effective
when the interlocutors clearly present their intentions and she suggests to be main goal of
mathematics teaching the learning of cooperative skills. The creation by the teacher of
discussion opportunities in the classroom of students' perceptions about collaborative practice
in problem solving helps in mutual construction of mathematical concepts as it reveals
obstacles in the communication among students (Tatsis & Koleza, 2005).
The way in which students acquire collaborative skills, for example to learn to hear
each other is an open question. Edwards (2002) studied the effects on learning of mathematics
in two classrooms in which instruction was similarly organized into small working groups and
based on the negotiation of meanings among members of groups with a different approach to
the way that students acquire cooperative skills. In first class the collaborative skills
developed indirectly during students' mathematical activities, namely through the
mathematical practices of their group while in control classroom skills are developed through
direct teaching which aimed at obtaining predefined collaborative skills. Analyzing
typological dialogues developed in two classes the researcher concludes that learning
mathematics was more productive in the students who were developing collaborative skills
through their practices in mathematics. Specifically students in the control class focuses more
on social activities of their group rather than mathematical, while students who received no
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direct teaching skills seem to consider the social nature of mathematical activity embedded in
it.
2. Research on students' reflection in mathematics
The emphasis on the role of acquiring consciousness from students themselves of
their actions as they learn mathematics and self-regulation processes has led research on the
learning and teaching of mathematics to the study of the development of metacognitive
processes of students in their mathematical activity. The researches have been developed in
this direction focused on:
a) the relationship of metacognitive processes with learning and teaching of mathematics and
b) the relationship of reflection on the mathematical discussion with the learning and teaching
of mathematics
2.1. The development of metacognitive processes
In studies that guide their interest in metacognitive processes, several investigators
have reported the positive effects of collaborative learning in learning of mathematics when it
focuses on metacognitive processes (Schoenfeld, 1992; Mevarech & Kramarski, 1997).
Common element of collaborative instructions that focus on metacognitive processes is to
educate students to justify mathematically on the responses to questions posed themselves
(self addressed questions). Such questions concerns: a) understanding of the problem (e.g.
what is the whole problem?) b) construction of connections between previous and new
knowledge (e.g. what are the similarities and differences of the problem with problems
already solved?), c) use appropriate strategies to solve the problem (e.g. what are the
appropriate strategies for solving the problem and why?) and d) reflection on the process and
the solution of the problem (e.g. What have I done wrong? Make sense this solution?).
In a recent research (Kramarski et al., 2002) studied the effect of metacognitive
processes in learning mathematics in different performance students, aged 13 years, in the
context of working in heterogeneous groups. Specifically, was investigated the effect of
cooperative metacognitive instruction on the ability of students to solve authentic tasks and
standard tasks. Problem identified as authentic one depict a real problematic situation from
everyday life of children and as usual they describe simplified conditions focused on a subject
area of mathematics in which the algorithm specified resolution. Briefly the findings of this
research were the following:
- The cooperative metacognitive instruction has more positive effects on learning of
mathematics than individual metacognitive instruction which in turn has more positive
effects than collaborative or individual instruction which does not focus on
metacognitive processes.
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- The cooperative metacognitive instruction is effective in solving both authentic and
standard tasks.
- The impact of cooperative metacognitive instruction is positive both for students with low
achievement in mathematics and students with high performance.

The analysis of the data of the above research was based on a comparison of data pretest and post-test instruction. The researchers point out that research on cooperative
metacognitive instruction in mathematics needed to deepen on interactions among group
members in order to clarify the factors that determine the positive impact of such conditions
on the learning of mathematics.
Towards this end, the research Goos and colleagues (2002) attempts to identify
moments of dialogue between students working in small groups in mathematics which reveal
the social dimension of metacognitive process. Based on Vygotsky's theory, namely the role
of the zone of proximal development in learning, studied the metacognitive processes
revealed in the dialogues of students in three different transactive structures:
- self-disclosure, i.e., data and answers someone uses to clarify, explore, evaluate and
justify his own thinking.
- feedback request, i.e. questions that someone uses to request review for his/her thought
from his/her interlocutor.
- other monitoring, i.e. data and questions that reveal someone effort to understand the
interlocutor’s thoughts.

The researchers attempted to identify causes that provoke both productive and failed
collaborations in mathematics. They found that root causes of production errors and failure of
an interaction among students was the absence in their discussion of the structures associated
with metacognitive processes. In summary, they conclude that in the context of working in
groups metacognitive activities developed through the interactions of the participants, as each
offers his thoughts to the other for evaluation and as one acts as reviewer of the thinking of
the other. Their findings reinforce the hypothesis that the student’s development of
metacognitive processes provoked through metacognitive discussion among students in a
group.
From the above studies emerges that the development of students’ metacognitive
processes in mathematics related to social interaction between members of the class.
However, this relationship seems to be complex and influenced by the self-reported
perceptions of the system each student. In recent researches it became apparent that the selfimage of students in mathematics affects and is affected by the development of metacognitive
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processes relating to functional memory and the capacity for self-control procedures applied
in the mathematical activity (Panaoura & Philippou, 2006). In addition, students participate in
mathematical activities with their spontaneous metacognitive strategies even when they have
not similar learning experiences (Mokos, 2012).

2.2. The development of metadiscursive reflection in mathematics
To investigate the relationship of social interaction between members of a
mathematics classroom with metacognitive processes are developing by them, as
demonstrated by the findings of related work mentioned above, requires methods and tools
that allow students and teachers to reflect on their actions in mathematics and focus on
relationships that are in interaction such as: self-concept and participation in collaboration,
decision making and beliefs about the capabilities of classmate, handling errors and
evaluation etc. The dialogues that develop when dealing with mathematics carry these
relations as dependent on them. Reflection of participants on their mathematical discussion
(metadiscursive) allows disclosure of relationships localization of their difficulties in
communication in mathematics and identify actions for improvement.
To this direction the Learning Technology and Education Engineering Laboratory of
the Department of Sciences of Pre-school Education and of Educational Design of Aegean
University studies have been performed concerning the reflection of teachers and students on
their mathematical activity.
In order teachers can intervene in the management of produced by the student error in
mathematics and improve the process of evaluation, so that the interpretation and
renegotiation of error should not be confused with the grading of student's performance,
designed and tested the "Tool Assessment of Errors and Prevention Diadactical Decisions»
(Kalavassis et al., 2005; Kafoussi & Skoubourdi, 2006).
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An example of the Tool Assessment of Errors and Prevention Diadactical Decisions

In a research of children 9-14 years (Fischbein et al. 1991) given the following
problem:
Luke and Paul playing with a pair of dice. If the sum of points is 3 Luke is the winner. If the
total number of points is 11, Paul is the winner. Which of the following answers is correct,
why?
A. Luke is the favorite.
B. Paul is the favorite.
C. Luke and Paul have the same probability.
The children answered incorrectly:
1. "Paul is most likely because it has the greatest number."
2. "Paul because two dice almost always bring numbers greater than 3."
3. "Paul because he has potential to get 5 to 11 words, 8 +3, 10 +1, 6 +5, 9 +2, 4 7 while
Luke has only one option open to 2 +1"

• Out of 10, what grade would you put in each of the above answers?
Answer

1

2

3

Degree
•
Where
do
you
think
that
is
due
each
of
1.
2.
3.
• What teaching intervention would help the student
1.
2.
3.

these

in

answers?

each

case?

In this tool, which has the form of a research questionnaire are presented some
alternatives students’ answers in a specifically selected subject-problem. These answers are
either all wrong or all correct and have been systematically observed by different students in
comparable conditions for teaching and learning. Teachers are invited to:
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- to grade each answer individually.
- to interpret each answer individually.
- to describe their didactical intervention in each case,
- to discuss in small groups the grades, interpretations, interventions on the same subjectproblem, exchanging ideas and
- to present their decisions to the plenary.
In this way externalized and became awareness of the inner-automatic evaluation
process applied by each teacher. It is developed a functional cognitive communication with
the "student who learns" and prevented instructional decisions and value judgments that might
adversely determined its school course. From past experience applying the tool to teachers,
observed differentials in teachers in marking and interpretation of errors in relation to the
issue of convergence of instructional intervention. Important stage of the tool is the discussion
that develops as participants teachers reflect on their dialogues at work in groups especially
on the interpretive models that everyone based for the evaluation and interpretation of errors
of students in mathematics (Kalavasis et al. 2002).
Regarding the metadiscursive reflection of students in mathematics, we investigated
how the students themselves can take decisions to improve their collaboration in mathematics.
In this research program involving students a fifth graders who observing their tape- recorded
dialogues at work in small groups evaluated their collaboration, discussed critical moments of
their mathematical discussion and took decisions on its improvement.
Briefly, the results showed that:
- the initial beliefs of the students about collaboration in mathematics, self-image and the
image that had formed on the partner's ability in mathematics influenced the development
of their metadiscursive discussions.
- the wide differences in members’ abilities in mathematics prevent the development of
metadiscursive discussions between them.
- students' reflection on their dialogues and specifically the identification of critical
moments in their mathematical discussion, such as managing conflicts, development of
mathematical arguments for making a decision improved their mathematical activity.
- the discussion on beliefs and emotions as they revealed by students’ observing the videotaped dialogues led them to construct mutual responsibility for the mathematical activity
of their group and shape positive attitudes about the role of collaboration in mathematics
(Chaviaris, 2006).
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Discussion
The focus of research around social interaction and role metadiscursive reflection among
members of a mathematics class generated by:
- the evolution of the study of the phenomena of learning and teaching mathematics at the
state of holistic methods of action research, where the phenomena investigated through
observation of their evolution in well-described conditions, through the dynamics of
relationships between factors that affect them (and often these factors are relationships of
other factors, etc.),
- the consideration that learning and teaching of mathematics is a form of collective
activity where the autonomy of learning subject relativized by the grid of its interactions
with cognitive, educational, social and psychological factors, and
- the consideration that the learning process is a process of interaction and gradual
rebalancing between dynamic systems and that the development of reasoning related to
metacognitive processes balances play important role in these balances.
The students’ work in groups was the basic framework for the development of these
investigations. The studies focused initially on how students’ interaction in a group affects
their performance in mathematics. Later, is studied how the mathematical concepts are
constructed by students in collaborative setting, while also investigated the role of
collaborative skills of students in learning mathematics. Recently, research has focused on the
role of class members’ reflection on their mathematical activity.
Correlating the results of these investigations can be noted that the organization of
mathematics teaching in working groups does not in itself change the nature of learning
mathematics because factors such as the following function interactively and affect the
outcome of learning:
- the composition of the group,
- the cognitive level of the students,
- the beliefs of the group members about the nature and purpose of their mathematical
activity,
- the beliefs of students about the role of collaboration in mathematics
- the aims and intentions of the participants in an interaction,
- the expectations of each member about the others’ contribution,
- the students’ collaborative skills
- the quality of learning mathematical activities.
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On the other hand, the results of research focused on the relationship of social
interaction with the development of metacognitive processes showed that this development is
connected to the quality of metacognitive mathematical discussions in the classroom. These
discussions relate to cognitive aspects of mathematical activity of participants such as the use
of prior knowledge, the choice of an appropriate strategy to solve the problem, etc.
However the mathematical discussions are socially defined and related with the
sociomathematical actions of participants. Occurred, so the necessity of constructing tools and
methods that allow students’ reflection on their interaction in mathematics. Towards this end,
the research showed that the students are able to take decisions to improve their mathematical
discussion as they reflect on their cognitive behavior in relation to their social behavior in
mathematics. Similarly, teachers become more capable to take didactical decisions for
teaching mathematics as they reflect both the cognitive and social dimensions of a behavior.
The metacognitive approach of teaching mathematics as associated with both endogenous
reasoning processes of the subject and the process of psychological balances and behavioral
choices is a difficult task.
The development of tools and expressive media that enable participants in
mathematical education process to communicate and to reflect on their activities aiming at
improving the condition of learning and learning subject is the next step in the research. The
parallel design learning activities that utilize such tools and instruments is the next step for the
instruction. This combination of research with instruction is the contribution of the Didactics
of Mathematics in mathematical education.
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Abstract
During inquiry modelling activities in technological environment, students are usually guided
to follow several steps and, finally, to reflect. At the reflection stage, students are asked to
study their actions in order to develop metacognitive skills, namely, to comprehend the way
they learn and to be able to revise. If the student monitors the actions of a third-party, instead
of her/his own, then there is greater probability to recognise her/his own mistakes (Elbers,
2003).
In the research field of reflection during inquiry activities, reflection is discriminated in two
types, according to where the students reflect on (their or third-parties’ activities). The
reflection that appears in previous studies emerges from the student’s actions (Cimolino et al.,
2003; Hansen & McCalla, 2003; Tsaganou et al., 2004; Tsovaltzi & Fiedler, 2003) and it is
called self-reflection, or emerges from a third-party’s actions (Elbers, 2003; White et al.,
1999) and it is called comparative reflection. As specific type of comparative reflection, we
propose the reflection that emerges from the collation between the student’s actions and
analogies and we denominate this type of reflection as “analogical reflection”. During the
collation, students are asked to correlate the source (analogical model) with the target (model
that she/he is studying). Thus, the student reflects through a familiar cognitive domain
supported by analogies.
The aim of our research is to study the contribution of analogical reflection to the students’
metacognition compared with self-reflection, during inquiry modelling activities. In addition,
we investigate issues based on three topics: (A) Modelling, (B), Collaboration, (C)
Metacognition. The main research question is: “How does the analogical reflection affect the
development of metacognitive skills in the framework of collaborative modelling activities?”
The basic hypothesis in our research is the following. In self-reflection, it is highly probable
that someone cannot recognise her/his own mistakes, causing a wrong stereotype. In
comparative reflection, this probability is smaller, because perhaps the third-parties
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(classmates) do not make the same mistakes. We estimated that this probability is even
smaller with the analogical reflection, because it is easier to recognise a strange behaviour in
a familiar domain, where the normal behaviour is well known. However, with the analogical
reflection there is also the possibility of misconception due to “negative” analogies (Else et
al., 2002; Harrison, 2002).
Περίληψη
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά περιβάλλοντα δεν εστιάζουν τόσο στην απόκτηση
γνώσης, αλλά στοχεύουν στην ενεργοποίηση των μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών. Ο
αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας για τη μεταγνώση. Στην παρούσα εργασία
γίνεται ανασκόπηση διαφόρων ερευνών σχετικά με τον αναστοχασμό σε τεχνολογικά περιβάλλοντα
και παράλληλα περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του αναλογικού συλλογισμού. Μέσα από την
ανασκόπηση και σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του αναλογικού συλλογισμού, προτείνουμε ένα
εναλλακτικό είδος αναστοχασμού, τον "αναλογικό αναστοχασμό". Ο αναλογικός αναστοχασμός
αποτελεί μέρος μιας έρευνας, που βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, η οποία αξιοποιεί τα αναλογικά
μοντέλα ως μεταγνωστικά εργαλεία. Η βασική υπόθεση είναι η εξής: Στον ιδιο-αναστοχασμό, είναι
πολύ πιθανό κάποιο λάθος να μην αναγνωριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό-μαθητή, με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί λανθασμένο στερεότυπο. Με τον συγκριτικό αναστοχασμό η πιθανότητα αυτή είναι
ίσως λίγο μικρότερη, αφού ενδεχομένως οι τρίτοι (συμμαθητές) να μην έχουν κάνει το ίδιο λάθος.
Ενδεχομένως, η πιθανότητα αυτή ελαχιστοποιείται μέσω ενεργοποίησης αναλογικού αναστοχασμού,
αφού είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί η παράξενη συμπεριφορά στο οικείο γνωστικό πεδίο μιας
αναλογίας, της οποίας η κανονική συμπεριφορά είναι γνωστή.

Λέξεις – Κλειδιά: αναστοχασμός, αναλογικός συλλογισμός, μεταγνώση, μοντελοποίηση

Εισαγωγή
Ο όρος "μεταγνώση" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Flavell τη δεκαετία
του '70, προκειμένου να περιγράψει τη γνώση που έχει το άτομο για τις διαδικασίες της
σκέψης του. Σήμερα, ο όρος μεταγνώση βρίσκεται στην κορυφή του ερευνητικού
ενδιαφέροντος, τόσο στον τομέα της Διδακτικής όσο και της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ενόψει
της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (26/09/2006) καθόρισε μεταξύ άλλων τις μεταγνωστικές
ικανότητες, ως εξής: "Ως μεταγνωστικές ικανότητες νοούνται η ικανότητα επιδίωξης και
επιμονής στη μάθηση, η ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, με τη βοήθεια και της
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας, σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικασίας μάθησης και των
αναγκών για μάθηση ενός ατόμου, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα
αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου να αποβαίνει η μάθηση επιτυχής. Η εν λόγω
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ικανότητα σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
καθώς και αναζήτηση και χρησιμοποίηση κατάλληλης καθοδήγησης" (europarl.europa.eu).
Σκοπός των ερευνητών είναι η μελέτη των συνιστωσών που ενισχύουν τις
μεταγνωστικές ικανότητες. Ο αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας της
μεταγνώσης και μπορεί να ενισχυθεί από τον αναλογικό συλλογισμό. Κατά τον αναλογικό
συλλογισμό, ο μαθητής χρησιμοποιεί τη γνώση που κατέχει σε ένα γνωστικό πεδίο
προκειμένου να κατανοήσει ένα άγνωστο πεδίο.
Ως μεταγνώση ορίζεται η γνώση της γνώσης, δηλαδή η ενημερότητα επίγνωσης ή
άγνοιας. Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005) η μεταγνώση αφορά την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της γνώσης. Η μεταγνώση τοποθετείται σε ένα ανώτερο
επίπεδο μετά την γνώση, στο οποίο αναπαριστάται η γνώση προκειμένου να μελετηθεί. Για
παράδειγμα, στο τέλος μιας σειράς δραστηριοτήτων, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν
την πορεία τους και να τεκμηριώσουν ή να αναθεωρήσουν τα πορίσματά τους. Ωστόσο, η
μεταγνώση μπορεί με τη σειρά της να μελετηθεί σε ακόμη ανώτερα επίπεδα. Μιλάμε,
δηλαδή, για τη μεταγνώση της μεταγνώσης, όπου σημαντικές συνιστώσες αποτελούν ο
αναστοχασμός και η αυτορρύθμιση. Κάθε φορά που το άτομο αναστοχάζεται ανεβαίνει
επίπεδα μεταγνώσης και έτσι οδηγείται στην αυτορρύθμιση.

Αναστοχασμός
Στις διερευνητικές δραστηριότητες εποικοδομητικού χαρακτήρα, σημαντική είναι η
συνεισφορά του αναστοχασμού. Στη φάση του αναστοχασμού οι μαθητές μελετούν τη
διαδικασία που ακολούθησαν κατά την επίλυση ενός προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι
μαθητές ελέγχουν τη μάθησή τους, μαθαίνουν (συνειδητοποιούν) σταδιακά πώς μαθαίνουν
και, συνεπώς, λειτουργούν μεταγνωστικά. Ο αναστοχασμός επιτυγχάνεται ευκολότερα και
αποδοτικότερα όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, όπως για παράδειγμα ο ρόλος
του ερευνητή (Elbers, 2003). Για τον Freire (TAP, 2000), ο αναστοχασμός αποτελεί βασικό
στοιχείο της εκπαίδευσης, μέσω του οποίου οι μαθητές γίνονται πρωταγωνιστές και όχι
θεατές των ενεργειών τους. Ο αναστοχασμός μπορεί να οριστεί ως η νοητική διεργασία κατά
την οποία ο μαθητής μελετά την πορεία των ενεργειών του προκειμένου να αναθεωρήσει ή
να ενισχύσει τα συμπεράσματά του. Μέσω του αναστοχασμού ο μαθητής ανατροφοδοτείται
με στοιχεία από τη δραστηριότητα, τις εμπειρίες και τις ιδέες του, καθοδηγούμενος προς την
αυτοαξιολόγηση των επιδόσεών του. Η φάση του αναστοχασμού λαμβάνει χώρα είτε κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων (reflection-in-action) είτε μετά το πέρας αυτών (reflection-onaction). Επομένως, ο αναστοχασμός αποτελεί δομικό στάδιο της μεταγνωστικής διεργασίας.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της μεταγνωστικής υποστήριξης στη φάση του αναστοχασμού. Τα
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σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης μεταγνωστικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν
εργαλεία που παρωθούν τους μαθητές στον αναστοχασμό.
Αναλογικός Συλλογισμός
Ο αναλογικός συλλογισμός είναι η νοητική διεργασία, μέσω της οποίας ο
μαθητευόμενος προσαρμόζει τις γνώσεις του από ένα οικείο γνωστικό πεδίο στο πεδίο που
μελετάται, εφόσον τα δύο πεδία παρουσιάζουν ομοιότητες (Ραβάνης, 2001). Κατά τον
αναλογικό συλλογισμό, ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει και να συγκρίνει.
Κορυφαίοι ψυχολόγοι, όπως ο Spearman και ο Piaget, θεωρούν τον αναλογικό συλλογισμό
ως βασική λειτουργία της ανθρώπινης ευφυΐας, γι' αυτό και αξιοποιείται στις ερωτήσεις των
τεστ ευφυΐας (Ματσαγγούρας, 1994: 37).
Τα μοντέλα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του αναλογικού συλλογισμού
ονομάζονται αναλογικά μοντέλα (ή ανάλογα). Το βασικό τους χαρακτηριστικό, που τα
διακρίνει από τα υπόλοιπα μοντέλα, είναι ότι δεν αναπαριστούν το σύστημα που μελετάται,
αλλά ένα άλλο σύστημα που παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά. Το σύστημα που
αναπαρίσταται ονομάζεται "πηγή" (ή "αναλογία"), ενώ το σύστημα που μελετάται
ονομάζεται "στόχος". Ένας στόχος μπορεί να σχετίζεται με πηγές από διαφορετικά πεδία
(Meyer, 2002). Για παράδειγμα, ένα δίκτυο υπολογιστών (στόχος) μπορεί να αναπαρασταθεί
με διαφορετικές αναλογίες (πηγές), όπως οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο ή ταχυδρομείο.
Τα χαρακτηριστικά της πηγής, τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με χαρακτηριστικά του
στόχου, συγκρίνονται και αντιστοιχούνται ένα προς ένα. Αυτού του είδους η σύγκριση
ονομάζεται "θετική αναλογία". Αν ορισμένα χαρακτηριστικά της πηγής δεν παρουσιάζουν
ομοιότητα με χαρακτηριστικά του στόχου, τότε η σύγκριση ονομάζεται "ουδέτερη αναλογία".
Τέλος, αν υπάρχουν χαρακτηριστικά της πηγής που εμφανίζουν αντιθέσεις με
χαρακτηριστικά του στόχου, τότε η σύγκριση ονομάζεται "αρνητική αναλογία". Οι αρνητικές
αναλογίες ενδέχεται να δημιουργήσουν στους μαθητές παρανοήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να
διασαφηνίζονται με ιδιαίτερη έμφαση. Στον Πίνακα 1 (Harrison, 2002) παρουσιάζονται
ορισμένες θετικές και αρνητικές αναλογίες ανάμεσα στην επιστημονική έννοια "συνοχή και
σχήματα μορίων" και το αναλογικό μοντέλο "μπαλόνια συνδεδεμένα μεταξύ τους".
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Πίνακας 1: Θετικές και αρνητικές αναλογίες (Harrison, 2002).

Θετικές

Επιστημονική έννοια

Αναλογικό μοντέλο

Συνοχή και σχήματα μορίων η ατόμων

Μπαλόνια συνδεδεμένα μεταξύ τους

Ένα (ή περισσότερα) κεντρικά άτομα ενώνεται

Το δέσιμο των μπαλονιών γίνεται σε ένα (ή

με τα υπόλοιπα.

περισσότερα) κεντρικά σημεία.

αναλογίες
Ένα άτομο συνδέεται στο άκρο κάθε δεσμού.

Αρνητικές
αναλογίες

Στο κάθε άκρο των σχοινιών υπάρχει ένα
μπαλόνι.

Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ηλεκτρονίων

Δεν

ανά στοιβάδα.

μπαλονιών.

Η

ηλεκτρονική

πυκνότητα

δεν

είναι

ομοιόμορφη.

υπάρχει

περιορισμός

στον

αριθμό

Η πυκνότητα του αέρα είναι ομοιόμορφη.

Οι αναλογίες και τα αναλογικά μοντέλα συγκαταλέγονται στα μεταγνωστικά
εργαλεία των μαθητών. Οι Else et al. (2002) υποστηρίζουν, ότι η χρήση των αναλογιών
ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές δεν μπορούν να οικοδομήσουν και να
κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες άμεσα με λογικές εξηγήσεις. Δίνουν προτεραιότητα
στα μοντέλα των ίδιων των μαθητών όταν μπορούν να οικοδομήσουν και να κατανοήσουν τις
επιστημονικές έννοιες, ενώ καταφεύγουν στις αναλογίες μόνο σε αντίθετη περίπτωση.
Ωστόσο, η συσχέτιση ανάμεσα στην πηγή και τον στόχο ενδέχεται να δημιουργήσει
παρερμηνείες εξαιτίας των αρνητικών αναλογιών. Στο παράδειγμα του υδραυλικού ανάλογου
για το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (το οποίο διδάσκεται και στη Φυσική Γενικής Παιδείας της
Β΄ Λυκείου) αν ο αγωγός σπάσει σε κάποιο σημείο στο κάτω μέρος του κυκλώματος, το νερό
θα διαφύγει από τον αγωγό, κάτι το οποίο δε συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού
κυκλώματος. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ηλικία των μαθητών,
καθώς σύμφωνα με την κλασσική θεωρία του Piaget που αναφέρεται στα στάδια γνωστικής
ανάπτυξης, τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο των συγκεκριμένων λειτουργιών (concrete
operations) δεν είναι σε θέση να κάνουν λογικές αναγωγές από ένα σύστημα σε ένα άλλο.
Ο αναστοχασμός στα τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης
Διάφοροι ερευνητές έχουν μελετήσει τον ρόλο του αναστοχασμού στη μάθηση.
Παρακάτω παρουσιάζουμε μία ανασκόπηση ερευνών, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο
υποστηρίζεται ο αναστοχασμός, μέσω τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης. Όπως έχουμε
ήδη αναφέρει, ο μαθητής μαθαίνει μεταγνωστικά όταν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η σκέψη του. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
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παρουσιάζει το μοντέλο μαθητή (student model), το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες που
αναφέρονται στις ενέργειές του μαθητή. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της
προηγούμενης γενιάς "έκρυβαν" το μοντέλο μαθητή από τον χρήστη. Τα σύγχρονα
συστήματα, προκειμένου να προαγάγουν τον αναστοχασμό, "φανερώνουν" το μοντέλο
μαθητή και γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως "Open Learner Modelling (OLM)". Ένα απλοϊκό
σύστημα OLM είτε περιορίζει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον μαθητή, είτε του
παρέχει όλη την πληροφορία χωρίς καμιά ιδιαίτερη ταξινόμηση. Αν όμως ένα σύστημα
διαμοιράσει το μοντέλο μαθητή σε μικρά τμήματα, ειδικά για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τότε
χαρακτηρίζεται ως "Active Open Learner Modelling" (Hansen & McCalla, 2003). Το μοντέλο
μαθητή μπορεί να είναι εμφανές τόσο στον ίδιο τον μαθητή (για ιδιο-αναστοχασμό) όσο και
στους συμμαθητές του (για συγκριτικό αναστοχασμό).
Το W-ReTuDiS (Web-Reflective Tutorial Dialogue System) (Tsaganou et al., 2004;
Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου, 2006) είναι ένα διαδικτυακό σύστημα OLM διαλογικού τύπου,
το οποίο χρησιμοποιεί τους διαλόγους με βάση το μοντέλο μαθητή και βρίσκει εφαρμογή στη
διδακτική ιστορικών κειμένων. Το σύστημα αρχικά θέτει στον μαθητή ερωτήσεις κλειστού
τύπου, ενώ στο τέλος επιστρέφει στον μαθητή τις απαντήσεις του, σχολιάζοντας τις
λανθασμένες και επικυρώνοντας τις ορθές. Ο μαθητής μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να
του δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα ενεργοποιεί τον
διάλογο με τον μαθητή, προκειμένου να τον οδηγήσει στον αναστοχασμό.
Άλλο ένα tutoring σύστημα, το DIALOG, προτείνουν οι Tsovaltzi & Fiedler (2003).
Το σύστημα χρησιμοποιεί τη φυσική γλώσσα, αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής
νοημοσύνης. Ο αναστοχασμός προκύπτει μέσα από τους Σωκρατικούς διαλόγους.
Οι Kor et al. (2001) υποστηρίζουν πως ο Σωκρατικός διάλογος προωθεί τον
αναστοχασμό με στόχο την εννοιολογική αλλαγή. Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που
φέρει η φυσική γλώσσα στους Σωκρατικούς διαλόγους, προτείνουν μία εναλλακτική μορφή
Σωκρατικού διαλόγου, τον εικονογραφημένο Σωκρατικό διάλογο, μέσα από το Spring
Balance System (SBS). Το SBS περιλαμβάνει έτοιμα μοντέλα που σχετίζονται με την Αρχή
του Αρχιμήδη, ενώ προσφέρει δύο βασικά εργαλεία: ένα για τη δημιουργία ποιοτικών
καρτεσιανών γραφημάτων (graphing tool) και ένα για τη διαχείριση (manipulating tool) των
μεταβλητών (όχι περισσότερες από μία ταυτόχρονα). Ο αναστοχασμός προκύπτει με έμμεση
ανατροφοδότηση και μέσα από δύο προσεγγίσεις: (1) Διαφορετικό Πρόβλημα και Παρόμοια
Λύση (Different Problem and Similar Solution, DPSS) και (2) Παρόμοιο Πρόβλημα και
Διαφορετική Λύση (Similar Problem and Different Solution, SPDS). Και οι δύο προσεγγίσεις
αξιοποιούν τα λάθη των μαθητών. Στην προσέγγιση DPSS, αφού οι μαθητές έχουν καταλήξει
σε μία λανθασμένη λύση, τροφοδοτούνται με ένα νέο πρόβλημα διαφορετικής δομής και
λύσης από το αρχικό, το οποίο όμως έχει παρόμοια λύση με αυτή των μαθητών. Στην
προσέγγιση SPDS, αφού οι μαθητές έχουν καταλήξει σε μία λανθασμένη λύση,
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τροφοδοτούνται με ένα νέο πρόβλημα παρόμοιας δομής και λύσης, το οποίο όμως έχει
διαφορετική λύση από αυτή των μαθητών.
Παρόμοια προσέγγιση με τους Kor et al. (2001), όσον αφορά στην αξιοποίηση του
λάθους, ακολούθησαν οι Hirashima & Horiguchi (2003) με τη βοήθεια της τεχνητής
νοημοσύνης. Στο διδακτικό πλαίσιο που προτείνουν, ο αναστοχασμός αναδεικνύεται μέσα
από την προσαρμοστική καθοδήγηση των μαθητών. Υποστηρίζουν πως αν ένας μαθητής
απλώς παρακολουθεί (monitoring) τις ενέργειες του ή τα αποτελέσματα των ενεργειών του,
τότε δεν είναι σίγουρο ότι θα αναστοχαστεί. Ο αναστοχασμός θα ενεργοποιηθεί όταν ο
μαθητής παρατηρήσει κάτι παράξενο στις ενέργειες του ή στα αποτελέσματα των ενεργειών
του. Ωστόσο, για να εντοπιστεί το παράξενο-διαφορετικό, ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει
το ορθό. Τότε ο μαθητής έχει "ενημερότητα παράξενης συμπεριφοράς" (conflict awareness).
Ένα εργαλείο που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση είναι απεικόνιση των ενεργειών (ή των
αποτελεσμάτων) του μαθητή σε τέτοια διάταξη που η διαφορετικότητα είναι εμφανής
(difference mapping), με αποτέλεσμα την οπτικοποίηση της διαφορετικότητας (difference
visualization).
Σύμφωνα με τους Cimolino et al. (2003), οι χάρτες εννοιών υποστηρίζουν τη μάθηση
μέσω του αναστοχασμού. Στην εργασία τους προτείνεται το λογισμικό σύστημα VCM
(Verified Concept Mapper, Χαρτογράφος Επικυρωμένων Εννοιών) ως μία καινοτομική
μορφή δημιουργίας χαρτών εννοιών. Η καινοτομία του έγκειται στην επικύρωση των
εμπλεκομένων εννοιών από τους μαθητές. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να
προσφέρει υλικό στους μαθητές, μέσα από το οποίο να τους ζητήσει να κατασκευάσουν ένα
χάρτη εννοιών. Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν τον χάρτη, τον υποβάλουν στο σύστημα, το
οποίο με τη σειρά του ελέγχει για λάθη ή "παράξενες" ενέργειες. Σε αυτό το στάδιο, οι
μαθητές επικυρώνουν ή απορρίπτουν τις επιλογές των ενεργειών τους. Σύμφωνα με τα
πειραματικά αποτελέσματα, η διεπιφάνεια επικύρωσης του λογισμικού φάνηκε εξαιρετικά
σημαντική για την υποστήριξη των μαθητών στη φάση του αναστοχασμού. Ώθησε τους
μαθητές να επιστρέψουν πίσω στον χάρτη τους και να αποφασίσουν τι ήταν σωστό και τι
λάθος πάνω σε αυτόν.
Οι Toth et al. (2002) προσέγγισαν τρία ζητήματα σχετικά με τη μάθηση: τις
δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές κατά την επιστημονική διερεύνηση, τα
εργαλεία που χρησιμοποιούν και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η
προσέγγιση έγινε μέσα από ένα διδακτικό πλαίσιο, στο οποίο εστίασαν στη συνεισφορά 1)
των εργαλείων αναπαράστασης σε τεχνολογικό περιβάλλον και 2) του αναστοχασμού στην
επιστημονική σκέψη. Τα εργαλεία αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε χάρτες
εννοιών είτε κείμενα. Οι χάρτες σχεδιάστηκαν στο λογισμικό περιβάλλον Belvedere. Ο
αναστοχασμός επιτεύχθηκε μέσα από διερευνητικές ρουμπρίκες με συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός της έρευνας περιελάμβανε τις εξής 2×2 συνθήκες: 1.1:
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χαρτογράφηση και αναστοχασμός, 1.2: χαρτογράφηση χωρίς αναστοχασμό, 2.1: κείμενο και
αναστοχασμός, 2.2: κείμενο χωρίς αναστοχασμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χάρτες
εννοιών αποδείχθηκαν αποτελεσματικότεροι από τα κείμενα. Η υπεροχή της χαρτογράφησης
ενισχύθηκε από τον αναστοχασμό στη διερευνητική διαδικασία. Συνεπώς, η συνθήκη 1.1
(χαρτογράφηση και αναστοχασμός) αποδείχθηκε ως καταλληλότερη για τις διερευνητικές
δραστηριότητες.
Οι Σούλιος κ.ά. (2007), μελέτησαν την επίδραση του αναστοχασμού στις
μεταγνωστικές διεργασίες και στη βελτίωση της γνωστικής επίδοσης. Το δείγμα
αποτελούνταν από 34 μαθητές της Στ' τάξης Δημοτικού, από τους οποίους ζητήθηκε να
επιλύσουν προβλήματα απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Στη φάση των προφορικών
συνεντεύξεων, οι μαθητές κλήθηκαν να αναστοχαστούν πάνω στη διαδικασία επίλυσης των
προβλημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές μετά τον αναστοχασμό
δίνουν περισσότερο ακριβείς μεταγνωστικές εκτιμήσεις ως προς τις γνωστικές τους
επιδόσεις.
Σύμφωνα με τους de Jong & van Joolingen (2007), στη διερευνητική μάθηση
περιλαμβάνονται πέντε βασικά στάδια: 1) Καθορισμός του προβλήματος: οι μαθητές
καθορίζουν και αναλύουν το πρόβλημα, 2) Υπόθεση: επιλέγεται ένα επιμέρους θέμα προς
διερεύνηση, 3) Πειραματισμός: δοκιμάζεται η υπόθεση, 4) Συμπεράσματα: εξάγονται
συμπεράσματα για την εγκυρότητα της υπόθεσης και γεννιούνται νέες ιδέες και 5)
Αξιολόγηση: αναστοχασμός της μαθησιακής πορείας στο γνωστικό αντικείμενο. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι ο αναστοχασμός προκύπτει μέσα από το στάδιο της αξιολόγησης των ενεργειών
των μαθητών κατά τη διερευνητική δράση, όπως και στην έρευνα των White et al. (1999) που
θα δούμε παρακάτω. Κατά την αξιολόγηση οι μαθητές αναστοχάζονται στην πορεία τους από
την αρχή μέχρι τα αποτελέσματα και προσπαθούν να μάθουν μέσα από τις εμπειρίες τους. Ο
αναστοχασμός πραγματοποιείται στο τέλος των δραστηριοτήτων.
Οι van Joolingen et al. (2005) διαφοροποιούν τον "αναστοχασμό-στη-δράση"
(reflection-on-action) από τον "αναστοχασμό-εν-δράσει" (reflection-in-action). Θεωρούν ότι
ο αναστοχασμός-στη-δράση αποτελεί την αξιολόγηση της δραστηριότητας στο τέλος των
διαφόρων σταδίων της, ενώ ο αναστοχασμός-εν-δράσει είναι ένα είδος παρακολούθησης της
πορείας της δραστηριότητας κατά τη διάρκειά της. Η Manlove (2007) χρησιμοποιεί επίσης τη
διάκριση του αναστοχασμού-στη-δράση από τον αναστοχασμό-εν-δράσει, όπως έχει οριστεί
από τον Schön (1991). Ο αναστοχασμός-στη-δράση προκύπτει από την ανάγκη για
ανακεφαλαίωση, προκειμένου να γίνει αποτίμηση των δραστηριοτήτων. Αντίθετα, ενώ με τον
αναστοχασμό-εν-δράσει ελέγχεται η πορεία της δραστηριότητας σε κάποιο στάδιο και
καθορίζεται η εξέλιξή της μέχρι το επόμενο στάδιο. Ως εκ τούτου, ο αναστοχασμός-στηδράση ταυτίζεται με την αποτίμηση των ενεργειών (Reflection-on-action≡Evaluation), ενώ ο
αναστοχασμός-εν-δράσει ταυτίζεται με την παρακολούθηση των ενεργειών (Reflection-in733

action≡Monitoring). Τα γνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: τα μετασχηματιστικά και τα ρυθμιστικά. Οι προσομοιώσεις και οι
μοντελοποιήσεις αποτελούν παραδείγματα μετασχηματιστικών γνωστικών εργαλείων. Τα
ρυθμιστικά εργαλεία παρέχουν στους μαθητές υποδείξεις/υπενθυμίσεις και προωθούν τον
αναστοχασμό, εκμαιεύοντας από αυτούς επεξηγήσεις σχετικά με την πορεία της εργασίας
τους.
Όπως προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου Euro-CSCL2001 (Lakkala et al.,
2001), ενώ οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές οδηγούν τους μαθητές στο να
υιοθετούν και να απομνημονεύουν επιστημονικές θεωρίες χωρίς να αναστοχάζονται, οι
συνεργατικές τεχνολογίες προάγουν, μεταξύ άλλων, τον αναστοχασμό. Έτσι, τα
αποτελέσματα του αναστοχασμού ενισχύονται όταν το περιβάλλον μάθησης είναι
συνεργατικό, διότι τότε ο μαθητής αντικρίζει περισσότερα πηγαία δεδομένα σε σχέση με την
ατομική μάθηση. Ο εντοπισμός λαθών και, κατά συνέπεια, η εννοιολογική αλλαγή έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες να αναδειχθεί αν ο μαθητής, εκτός από τη δική του δραστηριότητα,
αναστοχάζεται πάνω στις ιδέες των συμμαθητών του (Manlove, 2007).
Στην εργασία των White et al. (1999) διερευνάται η ορθότητα της εξής υπόθεσης: Τα
κοινωνικογνωστικά υπολογιστικά συστήματα γίνονται περισσότερο κατανοητά όταν
υποστηρίζονται από μία κοινότητα λογισμικών πρακτόρων (software agents). Η έρευνα
βασίζεται στο σύστημα πρακτόρων SCI-WISE, στο οποίο κάθε πράκτορας κατέχει τον δικό
του ρόλο και προσπαθεί να διεκπεραιώσει συγκεκριμένους στόχους. Παραδείγματα τέτοιων
πρακτόρων είναι οι Planner, Collaborator, Assessor, Inventor, Analyzer. Οι διερευνητικές
δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην έρευνα των White et al. (1999), ακολουθούν τον
κύκλο "Ερώτημα – Υπόθεση – Διερεύνηση – Ανάλυση – Μοντελοποίηση – Αξιολόγηση".
Αρχικά, τίθεται στους μαθητές ένα ερώτημα σχετικά με ένα φαινόμενο (ή διαδικασία). Οι
μαθητές διατυπώνουν μία υπόθεση, η οποία στη συνέχεια διερευνάται. Στη συνέχεια
αναλύονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης και ακολουθεί η μοντελοποίηση του
φαινομένου (ή της διαδικασίας). Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων, όπου οι μαθητές αναστοχάζονται στη συνολική πορεία των δραστηριοτήτων
τους και αναζητούν τα όρια ισχύος των μοντέλων τους. Στην έρευνά τους, χρησιμοποίησαν 3
ομάδες ελέγχου και 3 πειραματικές. Οι πειραματικές ομάδες ακολούθησαν τη Διαδικασία
Αναστοχαστικής Αποτίμησης (Reflective Assessment Process), κατά την οποία δόθηκαν
στους μαθητές ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Έτσι, οι μαθητές
αναστοχάστηκαν κρίνοντας σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια
ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: υψηλού επιπέδου, γνωστικού πεδίου και κοινωνικής
φύσεως. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που ακολούθησαν τη Διαδικασία
Αναστοχαστικής Αποτίμησης πέτυχαν πολύ καλύτερη βαθμολογία στο τελικό τεστ.
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Ειδικότερα οι μαθητές χαμηλού γνωστικού επιπέδου ευνοήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό,
αφού είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση των επιδόσεων ανάμεσα στο αρχικό και το τελικό τεστ.

Αναλογικός Αναστοχασμός
Στη φάση του αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί (ή τα λογισμικά) ζητούν από τους
μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις ενέργειές τους, με σκοπό την ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, δηλαδή, να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και
να είναι σε θέση να αναθεωρούν. Καθώς ένας μαθητής αναστοχάζεται, ξανασκέφτεται την
πορεία που ακολούθησε και, με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή, μπορεί να
αναθεωρήσει. Η καθοδήγηση μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση
των αποτελεσμάτων ή να επισημαίνεται το λάθος. Για παράδειγμα, σε μια δραστηριότητα σε
τεχνολογικό περιβάλλον πάνω στην Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας κατά την
ελεύθερη πτώση, ένας μαθητής διατυπώνει τη φράση: "καθώς το σώμα κατεβαίνει, αυξάνεται
η κινητική ενέργεια και, συνεπώς, αυξάνεται η μηχανική ενέργεια". Μία προσομοίωση της
κίνησης του σώματος, στην οποία αναγράφεται κάθε στιγμή η τιμή της κινητικής και της
δυναμικής ενέργειας, οπτικοποιεί το λάθος του μαθητή, οδηγώντας τον σε πιθανή
αναθεώρηση. Ωστόσο, με αυτήν την παρέμβαση ο μαθητής δεν ανακαλύπτει το λάθος του.
Αντίθετα, αν οι μαθητές παρατηρήσουν μία προσομοίωση ενός αναλογικού
μοντέλου, τότε η αναθεώρηση είναι πιο ουσιαστική, καθώς ο μαθητής ανακαλύπτει το λάθος
του μέσα από τις υπάρχουσες γνώσεις του στο οικείο γνωστικό πεδίο της αναλογίας.
Συνεπώς, διακρίνουμε τον αναστοχασμό σε τρια είδη, ανάλογα με το αν οι μαθητές
αναστοχάζονται στις ενέργειές τους, ή στις ενέργειες τρίτων, ή σε μία αναλογία. Τα είδη του
αναστοχασμού που παρατηρήσαμε σε προηγούμενες έρευνες προκύπτουν μέσα από την
παρατήρηση των ενεργειών του ίδιου του μαθητή (ιδιο-αναστοχασμός, self-reflection) ή
των συμμαθητών του (συγκριτικός αναστοχασμός, comparative

reflection). Το

εναλλακτικό είδος που προτείνουμε προκύπτει από μία αντιπαραβολή των ενεργειών του
μαθητή μέσα από μία αναλογία (αναλογικός αναστοχασμός, analogical reflection). Κατά
την αντιπαραβολή, ο μαθητής καλείται να συσχετίσει την πηγή με τον στόχο (Σχήμα 1). Έτσι,
αναστοχάζεται στις δικές του ενέργειες μέσα, όμως, από ένα οικείο γνωστικό πεδίο, την
αναλογία.
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Σχήμα 1: (α) ιδιο-αναστοχασμός, (β) συγκριτικός αναστοχασμός (γ) αναλογικός αναστοχασμός.

Με τον αναλογικό αναστοχασμό αξιοποιούνται οι ορθές αντιλήψεις των μαθητών
στην αναθεώρηση λανθασμένων αντιλήψεων. Ο αναλογικός αναστοχασμός, ως ιδέα για
ανάπτυξη έρευνας, προέκυψε από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και
συγκεκριμένα από τη σύνθεση του αναλογικού συλλογισμού με τον συγκριτικό
αναστοχασμό:
Αναλογικός συλλογισμός
Συγκριτικός αναστοχασμός

Αναλογικός αναστοχασμός

Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι να μελετηθεί η συνεισφορά του αναλογικού
αναστοχασμού στη μεταγνώση των μαθητών, σε σχέση με τον ιδιο-αναστοχασμό και τον
συγκριτικό αναστοχασμό. Η βασική υπόθεση είναι η εξής: Στον ιδιο-αναστοχασμό, είναι
πολύ πιθανό κάποιο λάθος να μην αναγνωριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό-μαθητή, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λανθασμένο στερεότυπο. Με τον συγκριτικό αναστοχασμό η
πιθανότητα αυτή είναι ίσως λίγο μικρότερη, αφού ενδεχομένως οι τρίτοι (συμμαθητές) να
μην έχουν κάνει το ίδιο λάθος. Σχεδόν μηδενική πιθανότητα μπορεί να υπάρξει με τον
αναλογικό αναστοχασμό, αφού είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί η παράξενη συμπεριφορά
στο οικείο γνωστικό πεδίο μιας αναλογίας, της οποίας η κανονική συμπεριφορά είναι γνωστή.
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Συμπεράσματα-Συζήτηση
Ένα από τα βασικά αντικείμενα μελέτης των ερευνητών στη σύγχρονη εκπαιδευτική
τεχνολογία είναι οι συνιστώσες που ενισχύουν τις μεταγνωστικές ικανότητες. Ο
αναστοχασμός (reflection), ως προωθητικός παράγοντας της μεταγνώσης, μπορεί να
ενισχυθεί από τον αναλογικό συλλογισμό (analogical reasoning). Κατά τον αναλογικό
συλλογισμό, ο μαθητής χρησιμοποιεί τη γνώση που κατέχει σε ένα γνωστικό πεδίο
προκειμένου να κατανοήσει ένα άγνωστο πεδίο. Οι έρευνες για την ανάδειξη του
αναστοχασμού βασίζονται, εν γένει, στους διαλόγους εκπαιδευτή-μαθητή. Ο εκπαιδευτής
μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός σε παραδοσιακό ή τεχνολογικό περιβάλλον, είτε
κάποιο

λογισμικό-πράκτορας,

είτε η διεπιφάνεια

ενός

λογισμικού.

Οι διάλογοι

περιλαμβάνουν ερωτήσεις προς τους μαθητές σχετικά με την πορεία που ακολούθησαν κατά
τη διάρκεια μιας δραστηριότητας και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων τους. Εκτός από
τις ερωτήσεις, οι εκπαιδευτές αντιπαραθέτουν σχόλια-προτάσεις όταν εντοπίσουν τα λάθη
των μαθητών, προκειμένου να αναθεωρήσουν.
Στις περισσότερες έρευνες, τα τεχνολογικά περιβάλλοντα βασίζονται στην τεχνητή
νοημοσύνη αξιοποιώντας το μοντέλο μαθητή, το οποίο είτε το εμφανίζουν στον μαθητή
(Hansen & McCalla, 2003) είτε το αποκρύπτουν. Ο αναστοχασμός μπορεί να αφορά στις
ιδέες του ίδιου του μαθητή (ιδιο-αναστοχασμός) ή και των συμμαθητών του (συγκριτικός
αναστοχασμός) (Manlove, 2007). Πέρα από το μοντέλο μαθητή, άλλα εργαλεία τεχνητής
νοημοσύνης που προάγουν τον αναστοχασμό είναι οι Σωκρατικοί διάλογοι (Tsaganou et al.,
2004; Tsovaltzi & Fiedler, 2003; Kor et al., 2001), τα λογισμικά-πράκτορες (White et al.,
1999) και οι χάρτες εννοιών (Cimolino et al., 2003).
Ωστόσο, χάρτες εννοιών χρησιμοποιούνται ως αναστοχαστικά εργαλεία και από
τεχνολογικά περιβάλλοντα που δε βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (Toth et al., 2002).
Άλλα λογισμικά εκμεταλλεύονται τα λάθη των μαθητών (Cimolino et al., 2003; Hirashima &
Horiguchi; 2003) για να τους ωθήσουν στον αναστοχασμό. Εκτός από τα τεχνολογικά
περιβάλλοντα, ο αναστοχασμός των μαθητών μπορεί να προκύψει και σε παραδοσιακά
περιβάλλοντα (Σούλιος κ.ά., 2007) μέσα από προφορικές συνεντεύξεις, μετά από μία
παραδοσιακή (μη τεχνολογικού περιβάλλοντος) δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάσαμε ένα είδος αναστοχασμού, μέσω του οποίου οι
μαθητές συλλογίζονται αναλογικά, προκειμένου να αναστοχαστούν σε δραστηριότητες
μοντελοποίησης, με σκοπό την αξιοποίηση και βελτίωση των μεταγνωστικών τους
ικανοτήτων. Αυτού του είδους τον αναστοχασμό τον ονομάσαμε αναλογικό αναστοχασμό,
διαφοροποιώντας το από τον ιδιο-αναστοχασμό και τον συγκριτικό αναστοχασμό.
Υποθέτουμε ότι τα λάθη των μαθητών μπορούν να αναγνωριστούν πιο εύκολα με τον
αναλογικό αναστοχασμό απ’ ό,τι με τα άλλα δύο είδη αναστοχασμού. Η υπόθεση αυτή, η
οποία διερευνάται μέσα από μία πιλοτική έρευνα, στηρίζεται στην ανάλυση της υπάρχουσας
737

κατάστασης και συγκεκριμένα στη σύνθεση των πλεονεκτημάτων από τον αναλογικό
συλλογισμό και τον συγκριτικό αναστοχασμό.
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1. Εισαγωγή
Στην παρούσα έρευνα επιδιώκουμε να μελετήσουμε τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης που αξιοποιεί εκπαιδευτικά τη συνεργατική
μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή (Computer-Supported Collaborative LearningCSCL) στη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως προς τις εξής διαστάσεις : το κοινωνικόσυναισθηματικό κλίμα της τάξης, το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης και το επίπεδο ενεργούς
συμμετοχής των μαθητών. Το ενδιαφέρον της έρευνάς μας εστιάζεται στο γεγονός ότι
απουσιάζουν στη σύγχρονη βιβλιογραφία καταγεγραμμένα αποτελέσματα ερευνητικών
παρεμβάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από
υπολογιστή στο πλαίσιο της ξενόγλωσσης τάξης.
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθεί γύρω από τους εξής άξονες:


Παρουσίαση θεωριών συνεργατικής μάθησης



Ανάλυση

εννοιών

συνεργατικής

μάθησης

και

συνεργατικής

μάθησης

υποστηριζόμενης από υπολογιστή (CSCL)


Συγκριτική παρουσίαση συνεργατικής και συλλογικής μάθησης



Διδακτική ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από
υπολογιστή



Ανάλυση αλληλεπιδράσεων : παρουσίαση των εργαλείων και των δεικτών μέτρησης
και ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων (ποιοτική και ποσοτική ανάλυση), χρησιμότητα
των δεδομένων που προκύπτουν



Αυτορρύθμιση μαθητών : εξετάζουμε εάν η πρακτική της συνεργατικής μάθησης με
τη χρήση εργαλείων του διαδικτύου ενισχύει την αυτορρύθμιση των μαθητών και την
αυτονομία της μάθησης. Εξετάζουμε εάν οι μαθητές αναλαμβάνουν περισσότερες
ευθύνες κατά την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων
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Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης θα εστιάσουμε
στα εξής σημεία:


Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού διδακτικής παρέμβασης : ποιο είναι το
θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής ξένων γλωσσών και σε ποιες αρχές στηρίζεται,
ποια είναι η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της διδακτικής παρέμβασης, ποιο είναι το
πλαίσιο μάθησης στο οποίο θα εφαρμοστεί η διδακτική παρέμβαση και σε ποιο κοινό
απευθύνεται , ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι που θέτουμε.



Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των πολυμεσικών εργαλείων που θα
χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την ηλικία των συμμετεχόντων, τη χρήση τους, τη
σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία τους και τους διδακτικούς στόχους που καλούνται
να εξυπηρετήσουν.



Τυπολογία των συνεργατικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουμε : αναλυτική
περιγραφή κάθε δραστηριότητας και ανάλυση της εφαρμογής της στο πλαίσιο του
διδακτικού σεναρίου.



Περιγραφή των επιπέδων ανάλυσης της συνεργατικής μάθησης : παρουσίαση των
εργαλείων μέτρησης και των σκοπών που εξυπηρετούν, παρουσίαση και ανάλυση
των δεικτών αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνεργατικής
μάθησης.
Στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε και να εντάξουμε διδακτικά σενάρια, στο

πλαίσιο της διδασκόμενης ύλης που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να
ενθαρρύνουμε την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών στην εκμάθηση της ξένης
γλώσσας αλλά και την ανάδειξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, με προτάσεις
συνεργατικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα τις σύγχρονες τεχνολογίες του
διαδικτύου. Κατά συνέπεια τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα
ακόλουθα:
1. Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στη χρήση της γλώσσας-στόχου σε επίπεδο γνωστικό
και κοινωνικο-συναισθηματικό;
2. Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η συνεργατική μάθηση με τη χρήση εργαλείων του
διαδικτύου

ενισχύει

τους

διαφορετικούς

τύπους

αλληλεπιδράσεων

που

αναπτύσσονται μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων;
3. Ποιες είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων ως προς το προτεινόμενο μοντέλο
συνεργατικής μάθησης;
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2. Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν
συνεργατικά είναι οι εξής :
 Η Κοινωνιοπολιτισμική θεωρία (Vygotsky)
 Η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Learning)
 Η θεωρία της Κατανεμημένης Γνώσης (Distributed Cognition)
 Η θεωρία της δραστηριότητας (Activity Theory)

Οι παραπάνω σύγχρονες θεωρίες μάθησης μελετούν τους τρόπους με τους οποίους
μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά και αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που
διαδραματίζει το κοινωνικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. Από τα
βασικά στοιχεία των θεωριών μάθησης προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες θεωρίες δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση:


Στη Συνεργατική Μάθηση, όπου η μάθηση αναπτύσσεται :
1. μέσα από διαδικασίες κοινωνιο-γνωστικής σύγκρουσης
2. μέσω της διαμεσολάβησης και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων
3. μέσα σε μια «κοινότητα πρακτικής» που διαπραγματεύονται αυθεντικά
νοήματα
4. ως κατανεμημένο φαινόμενο που περιλαμβάνει το περιβάλλον, τις
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τα τεχνουργήματα



Στην κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης όπου η μάθηση επιτυγχάνεται
μέσω συνεργατικών διαδικασιών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων



Στο ρόλο της γλώσσας και του λόγου για την επικοινωνία και κατανόηση της
γνώσης



Στη

χρήση

κατάλληλων

μέσων

και

εργαλείων

όπου

η

μελέτη

των

αλληλεπιδράσεων με τα άτομα και το περιβάλλον συντελεί στην εξήγηση κοινωνικά
κατανεμημένων γνωστικών φαινομένων για την ανάπτυξη της μάθησης σε κοινωνικό
πλαίσιο
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κοινωνιο-πολιτισμική

Ζώνη

θεωρία (Vygotsky)

Ανάπτυξης

Επικείμενης

 Υποστήριξη

μάθησης

σε

αυθεντικά πλαίσια

Γνωστική Σκαλωσία
Διαμεσολάβηση

 Υποστήριξη

μάθησης

μέσω

ενεργούς συμμετοχής
 Συνεργατική

επίλυση

προβλημάτων
 Εργαλεία για ανταλλαγή ιδεών
και υποστήριξη αλληλεπίδρασης
 Υποστήριξη

κοινοτήτων

μάθησης

και

κοινοτήτων

πρακτικής
 Ενίσχυση

κοινωνικής

αλληλεπίδρασης
 Διαμεσολάβηση

και

αλληλεπίδραση μέσω ποικίλων
εργαλείων και τεχνουργημάτων
Θεωρία

της Κοινωνικό

Εγκαθιδρυμένης
Μάθησης

πλαίσιο

 Μάθηση

στις

δράσεις

καταστάσεων της καθημερινής

(context)
(Situated Κοινότητες Μάθησης

ζωής
 Η

Learning)

γνώση

αναπτύσσεται

στο

πλαίσιο μιας κατάστασης και
μεταφέρεται

σε

παρόμοιες

καταστάσεις
 Μάθηση

ως

αποτέλεσμα

κοινωνικής διαδικασίας
 Μάθηση

σε

σύνθετα

και

κοινωνικά περιβάλλοντα
Θεωρία

 Η

της Φυσικά

Κατανεμημένης Γνώσης Κατανεμημένη Γνώση
(Distributed Cognition)

/

Κοινωνικά

Κατανεμημένη Γνώση
Θεωρία
Δραστηριότητας

κοινωνικά

διαμοιρασμένη

αναζήτηση γνώσης ενισχύει την
ανάπτυξη των μεταγνωστικών
ικανοτήτων των μαθητών

της Υποκείμενο

 Ανθρώπινη νόηση στο πλαίσιο

Αντικείμενο

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
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(Activity Theory)

Πράξεις

με τον κόσμο
 Αλληλεπίδραση κοινωνικά και

Λειτουργίες

πολιτισμικά προσδιορισμένη
Σχήμα 1. Βασικές αρχές Θεωριών Συνεργατικής Μάθησης

3. Διδακτική ξένων γλωσσών και Συνεργατική Μάθηση Υποστηριζόμενη από
Υπολογιστή
Στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών η απόκτηση της ικανότητας επικοινωνίας
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των μαθημάτων. Στο πλαίσιο της συνεργατικής
μάθησης μέσω Η/Υ η επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθιστά εφικτή τη δυνατότητα να
λειτουργήσει η ξένη γλώσσα με την αυθεντική της υπόσταση , ως πραγματικό εργαλείο
επικοινωνίας. Σύμφωνα με τη Δημητρακοπούλου (2002), οι δυνατότητες παιδαγωγικών
εφαρμογών του διαδικτύου που παρουσιάζονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι οι
εξής:


Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων



Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα συζήτησης σε πραγματικό χρόνο



Δυνατότητα δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή



Δυνατότητα από κοινού εργασίας με μαθητές σε άλλη τάξη



Συνεργατικές δραστηριότητες : αυτό το είδος δραστηριότητας απαιτεί την
ταυτόχρονη επικοινωνία καθώς και την ταυτόχρονη εργασία μέσω διαδικτύου.
Γίνεται δυνατή με αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικά σχεδιασμένων
συνεργατικών λογισμικών και μέσω ειδικών εργαλείων για ομαδικές συζητήσεις. Με
αυτή τη μορφή δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονται πάνω στα ειδικά θέματα
μελέτης ενώ επιπρόσθετα μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται.
Η ένταξη και η αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης ως αρχής διδασκαλίας και

εκμάθησης στην ξενόγλωσση τάξη αποτελεί βασική προυπόθεση για το σχεδιασμό
μαθήματος. Ειδικά για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών η αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα
σημαντική για τους εξής λόγους:


Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους



Μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γλωσσικές τους γνώσεις σε καταστάσεις της
καθημερινής ζωής



Η αλληλοκατανόηση και η αλληλοεπικοινωνία οδηγούν στη δημιουργία, τη
διατήρηση των γνώσεων και την πρόοδο
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Οι προυποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής της αλληλεπίδρασης στην ξενόγλωσση
τάξη είναι οι εξής :


Η χρήση αυθεντικών κειμένων : έχει ιδιαίτερη σημασία η αλληλεπίδραση ανάμεσα
στο αυθεντικό κείμενο και τον μαθητή, δηλαδή η ερμηνεία του, η συζήτηση και η
ανακάλυψη



Δραστηριότητες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα
των μαθητών : η εργασία κατανόησης, ανάλυσης και σχολιασμού των αυθεντικών
κειμένων, το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση είναι διαδικασίες που ενισχύουν
τη δημιουργικότητα των μαθητών και την παραγωγή λόγου



Διαμοιρασμένες δραστηριότητες : είναι σημαντική η εμπλοκή των μαθητών σε
δραστηριότητες που τους οδηγούν σε συνεργατική εργασία και αλληλοβοήθεια



Επαφή με τις αλληλεπιδράσεις των φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου :
είναι γεγονός ότι η άμεση αλληλεπίδραση και επαφή με την κοινότητα των ομιλητών
της γλώσσας στόχου είναι μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές
Σύμφωνα με την Lee (2000) τα πλεονεκτήματα της μάθησης ξένης γλώσσας με τη

βοήθεια υπολογιστή (Computer-Assisted Language Learning- CALL) σε συνδυασμό με
τα εργαλεία του διαδικτύου είναι τα εξής :


Δημιουργία κινήτρων μάθησης



Εξατομικευμένη μάθηση



Ενίσχυση δεικτών επιτυχίας των μαθητών



Ανάπτυξη βιωματικής μάθησης



Αυθεντικό υλικό μελέτης



Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση

Μια πρώτη ταξινόμηση των τρόπων και των μορφών αξιοποίησης των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας θα όριζε τη χρήση τους ως μέσο :


Αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας (διαδίκτυο, ιστότοποι, ψηφιακές
βιβλιοθήκες)



Εμπλουτισμού της διδασκαλίας (πολυμεσικό υλικό, διαδραστικός πίνακας,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, εικονικές τάξεις)



Επικοινωνίας και συνεργασίας (διαδικτυακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, e-mail, forum, κοινωνικά δίκτυα)
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Με την ένταξη των παραπάνω τρόπων εκμάθησης της ξένης γλώσσας και τη χρήση
των νέων τεχνολογικών εργαλείων ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την αυθεντική χρήση της
γλώσσας-στόχου. Επιπλέον μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης έχει τη δυνατότητα να
δρα αυτόνομα και αποτελεσματικότερα ( Βοσνιάδου, 2006 : 56) ως κεντρικός πρωταγωνιστής
της διδακτικής πράξης και να αντιλαμβάνεται την καθοριστική του συμμετοχή στην
οικοδόμηση της γνώσης και στη συνδιαμόρφωση των περιεχομένων μάθησης .
4. Ανάλυση αλληλεπιδράσεων και αυτορρύθμιση μαθητών
Η μάθηση που υποστηρίζεται από τις νέες τsεχνολογίες και τη δημιουργία
συνεργατικών περιβαλλόντων δημιουργεί ποικίλες μορφές αλληλεπίδρασης και περιλαμβάνει
ποικίλους συναισθηματικούς παράγοντες που δρουν καθοριστικά στην επίτευξη των
μαθησιακών στόχων. Στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας των τελευταίων ετών έχει γίνει
αποδεκτό ότι ο σχεδιασμός τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης δεν πρέπει να
περιορίζεται στις αρχές της δράσης και της επικοινωνίας, αλλά και να εστιάζει στην ανάλυση
των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται. Οι τρεις βασικοί άξονες στους
οποίους εστιάζεται η επιστημονική έρευνα σχετικά με την ανάλυση της αλληλεπίδρασης σε
ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης είναι οι ακόλουθοι (Dimitracopoulou A., Hoppe U.,
Dillenbourg P., 2004):


Μέθοδοι ανάλυσης της διάδρασης



Σχεδιασμός συστημάτων ανάλυσης της διάδρασης



Μέθοδοι αξιολόγησης της παρεχόμενης υποστήριξης
Στο χώρο των «σύγχρονων συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης» που βασίζονται

κυρίως στη δράση, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές
αλλά και στους διδάσκοντες. Η διαδικασία ανάλυσης των στοιχείων της αλληλεπίδρασης
περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις :


Συλλογή δεδομένων αλληλεπίδρασης : υπάρχουν δύο τύποι δεδομένων που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
1. Το τελικό προιόν της αλληλεπίδρασης
2. Οι καταγεγραμμένες αντιδράσεις των μαθητών που παρουσιάζονται κατά τη
διαδικασία της αλληλεπίδρασης



Ανάλυση δεδομένων μέσω διαφορετικών μεθόδων επεξεργασίας (γραφικές
αναπαραστάσεις, ατομικά ερωτηματολόγια)



Εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων που οδηγεί στην παραγωγή δεικτών
ανάλυσης της διάδρασης (δείκτες που αφορούν στην ποιότητα της συμμετοχής και
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της διάδρασης, δείκτες ανάλυσης του περιεχομένου της διάδρασης, σύνθετες
προσεγγίσεις)


Επιλογή ενός ή περισσοτέρων υψηλού επιπέδου μεταβλητών που ονομάζονται
δείκτες και αναπαριστούν την τρέχουσα κατάσταση της αλληλεπίδρασης
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Χρήστες διαδικτυακού
περιβάλλοντος μάθησης

Συλλογή δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας
δεδομένων

Δείκτες

Δείκτες ανάλυσης αξιών

Σύγκριση με αξίες
ρύθμισης

Ρύθμιση αξιών ανάλυσης

Μοντέλο
αλληλεπίδρασης

Μηνύματα καθοδήγησης

Πλαίσιο
εργασίας

Εργαλείο ανάλυσης
της
αλληλεπίδρασης

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαραστάση διαδικασίας ανάλυσης αλληλεπίδρασ
5. Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης
Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσοδιδακτικής που περιγράψαμε,
επεξεργαστήκαμε μια σειρά από συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση διαφόρων
πολυμεσικών εργαλείων, στηριζόμενοι στη μέθοδο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας για τη
Γ΄Γυμνασίου Action.fr-gr 3. Ο στόχος μας είναι να εντάξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας συνεργατικές δραστηριότητες που
αξιοποιούν τους μαθησιακούς στόχους των διδακτικών ενοτήτων που επιλέχθηκαν και τις
υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, προς ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης με την
αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τρια διαφορετικά
σενάρια διδασκαλίας για να υλοποιηθούν σε διάστημα δύο μηνών, παράλληλα με το
καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που παρακολουθούν οι μαθητές.
747

Η μέθοδος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Γ΄ Γυμνασίου Action.fr-gr 3
αποτελείται από οκτώ διδακτικές ενότητες με την εξής θεματολογία :


Ενότητα 0. Μιλάτε Γαλλικά?- Parlez-vous français ?



Ενότητα 1. Επιστροφή στο σχολείο- C’est la rentrée



Ενότητα 2. Οι νέοι εκφράζονται- Les jeunes s’expriment



Ενότητα 3. Οι νέοι, οι οικείοι τους και τα παράπονά τους- Les jeunes, leurs
proches et leurs reproches



Ενότητα 4. Ο καθένας με το στυλ του- Chacun son look



Ενότητα 5. Ένας σύντομος γύρος του Παρισιού- Un petit tour à Paris



Ενότητα 6. Οι νέοι και το περιβάλλον- Les jeunes et l’environnement



Ενότητα 7. Οι νέοι ενάντια στο ρατσισμό- Les jeunes contre le racisme

Οι γενικοί σκοποί της μεθόδου συνιστούν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων
για την υλοποίηση βασικών επικοινωνιακών πράξεων στη γαλλική γλώσσα. Πιο
συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν μεμονωμένες λέξεις και
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή επικοινωνία, να ανταλλάσουν
πληροφορίες πάνω σε καθημερινά ζητήματα που τους απασχολούν και να περιγράφουν το
περιβάλλον τους. Σε ότι αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη της ξένης γλώσσας αυτή
εστιάζεται περισσότερο στην αξιοποίηση διαφόρων ιστοσελίδων ως μέσο εμπλουτισμού του
μαθήματος. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων και projects με χρήση των ΤΠΕ εναπόκειται στην
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τρια διαφορετικά σενάρια διδασκαλίας τα οποία
στηρίζονται στις εξής θεματικές ενότητες :


Unité 1-C’est la rentrée



Unité 3-Les jeunes, leurs proches et leurs reproches



Unité 5-Un petit tour à Paris



Unité 6-Les jeunes et l’environnement
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θεωρούμε ότι διαπραγματεύονται θέματα που

άπτονται άμεσα των ενδιαφερόντων των εφήβων, όπως οι διακοπές, η προστασία του
περιβάλλοντος και οι υποχρεώσεις της σχολικής ζωής. Οι δραστηριότητες που προτείνουμε
στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την
αλληλεπίδραση και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσω της αξιοποίησης
διαφορετικών πολυμεσικών εργαλείων και λογισμικών, όπως τα έγγραφα της Google, το
forum, το chat, το e-mail αλλά και την εξερεύνηση σχετικών ιστοσελίδων. Επιπλέον
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επιτρέπουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως τη δεξιότητα της
συνεργατικής μάθησης, της οικοδόμησης γνώσης μέσα από την καθοδηγούμενη
ιστοεξερεύνηση αλλά και του χειρισμού λογισμικών και εργαλείων ώστε να επιτύχουν τους
μαθησιακούς στόχους των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
Κατά

τη

διαδικασία

επεξεργασίας

των

προτεινόμενων

συνεργατικών

δραστηριοτήτων λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα κριτήρια:


Την αξιοποίηση βασικών αρχών των σύγχρονων θεωριών μάθησης

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν
συνεργατικά είναι η Κοινωνιο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η θεωρία της
Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν και η θεωρία της
Δραστηριότητας. Οι παραπάνω θεωρίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο
της παρούσας έρευνας. Ωστόσο είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε κάποιες βασικές αρχές
αυτών των θεωριών, οι οποίες και αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού των
συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση :



o

Στη Συνεργατική Μάθηση

o

Στην κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης

o

Στο ρόλο της γλώσσας και του λόγου

o

Στη χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων

Την αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου

Αναφέραμε ήδη ότι οι συνεργατικές διαδικασίες πλέον καθίστανται εφικτές μέσω
δικτυακών περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης που αφορούν την κατανεμημένη και
από απόσταση μάθηση (Anderson & Jackson, 2000). Τα σύγχρονα εργαλεία
υποστηρίζουν την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα
ασύγχρονα υποστηρίζουν τη συνεισφορά στην ομάδα με ξεχωριστή ατομική εργασία,
όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


Την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης

Η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από
τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο. Παράλληλα προτείνεται και η αξιοποίηση αυθεντικού
παιδαγωγικού υλικού και των εφαρμογών του διαδικτύου, ως μέσα εμπλουτισμού της
υπάρχουσας μεθόδου διδασκαλίας. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που προτείνονται
σχεδιάστηκαν με σκοπό να αξιοποίησουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις παραπάνω
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κατευθύνσεις του ΑΠΣ και παράλληλα να εναρμονιστούν με τις βασικές αρχές της
μαθητοκεντρικής, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.


Το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στη γαλλική γλώσσα

Σύμφωνα με την περιγραφή των γενικών στόχων της μεθόδου διδασκαλίας που
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, αναμένεται από
τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες και να κατακτήσουν τις γνώσεις που θα
τους επιτρέψουν να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα και να εκφράζουν τις απόψεις τους για
θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις προδιαφραφές του Κοινού
Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες ( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues-CECRL), ένας μαθητής ξένης γλώσσας επιπέδου A2 που
ανταποκρίνεται σε αυτό της μεθόδου διδασκαλίας για τη Γ΄Γυμνασίου Action.fr-gr 3 μπορεί
να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες για απλά θέματα της καθημερινότητάς του,
όπως οι φίλοι, η οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που
προτείνονται έγινε προσπάθεια να αξιοποιήσουν τις πρώτερες γνώσεις των μαθητών στη
γαλλική γλώσσα, αλλά και να εστιάζουν προς τα θέματα ενδιαφέροντος των εφήβων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές αρχές σύγχρονων θεωριών μάθησης




Συνεργατική Μάθηση
Κοινωνική διάσταση

οικοδόμησης

της γνώσης


Ρόλος γλώσσας και λόγου



Χρήση μέσων και εργαλείων
 Επικοινωνία

Τεχνολογίες του διαδικτύου

και

ανταλλαγή

δεδομένων
 Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης
 Δημιουργία

ιστοσελίδας

και

δημοσίευσης σε αυτή
 Συνεργατικές δραστηριότητες
 Χρήση αυθεντικού υλικού

Συνεργατική Μάθηση

 Χρήση εφαρμογών του διαδικτύου
 Μαθητοκεντρική, διερευνητική και
συνεργατική μάθηση
 Βασικό

Γνωστικό επίπεδο μαθητών

επίπεδο

γνώσεων

A2

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων σχεδιασμού προτεινόμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων
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6. Κατηγοριοποίηση πολυμεσικών εργαλείων
Κατά τον σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριότητων σκοπός μας ήταν να
εντάξουμε στα διδακτικά σενάρια πολυμεσικά εργαλεία που να πληρούν τις παρακάτω
προυποθέσεις :


Να απαιτούν σχετικά χαμηλό βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τις τεχνολογίες
των πληροφοριών και της επικοινωνίας



Να παρέχουν τη δυνατότητα επαφής με φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας



Να ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τόσο
σύγχρονα όσο και ασύγχρονα

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε εργαλεία όπως το chat, το e-mail, το forum, διάφορες
ιστοσελίδες του διαδικτύου από όπου οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες
πληροφορίες και να έρθουν σε επαφή με φυσικούς ομιλητές της γαλλικής γλώσσας, αλλά
προγράμματα όπως το Power-Point και τα έγρραφα της Google που θα τους βοηθήσουν να
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες. Επιπλέον τους προσφέρουν τη δυνατότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας και εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς μπορούν να
ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες και να παρακολουθούν από κοινού την εξέλιξη της
υλοποίησης των συνεργατικών δραστηριοτήτων.
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

https://docs-google.com

Έγγραφα της Google που επιτρέπουν στις
ομάδες μαθητών να εργαστούν σύγχρονα και
ασύγχρονα

για

να

κατασκευάσουν

παρουσιάσεις, πίνακες και άλλα έγγραφα
www.visitgreece.gr/el,
www.greenpeace.org/greece

www.wwf.gr,

Ιστοσελίδες στις οποίες καθοδηγούνται οι
μαθητές

για

να

αντλήσουν

χρήσιμες

πληροφορίες για την υλοποίηση ορισμένων
δραστηριοτήτων
Chat, e-mail

Εργαλεία

σύγχρονης

και

ασύγχρονης

επικοινωνίας που επιτρέπουν στους μαθητές
να επικοινωνούν σύγρονα και ασύγχρονα και
να

ανταλλάσουν

απόψεις

για

τις

δραστηριότητές τους και εκτός σχολικής
τάξης
Microsoft Office Publisher

Πρόγραμμα
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κατασκευής

διαδικτυακής

εφημερίδας που επιτρέπει σε κάποια σημεία
στους μαθητές να εργαστούν και εκτός
δικτύου
www.okapi-jebouquine.com

Forum του γαλλικού εφηβικού περιοδικού
που

Okapi!

δυνατότητα

δίνει

στους

σύγχρονης

μαθητές

τη

επικοινωνίας

με

συνομίληκους γαλλόφωνους μαθητές και
ανταλλαγής απόψεων για θέματα που τους
απασχολούν

Πρόταση συνεργατικής δραστηριότητας με χρήση εργαλείων του διαδικτύου
Γνωστικό αντικείμενο
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1. Introduction
Dans la présente recherche on a comme objectif d’étudier les processus et les
résultats d’une intervention qui profite du côté éducatif de l’Apprentissage des Langues
Assisté par Ordinateur (ALAO) selon les dimensions suivantes : le climat socio-affectif de la
classe, le niveau de développement cognitif et le niveau de participation active des
apprenants. L’intérêt de notre recherche se focalise sur le fait qu’il n’y a pas dans la
bibliographie contemporaine des résultats enregistrés des interventions didactiques par
rapport aux effets de l’ALAO dans le cadre de la langue étrangère.
Le cadre théorique de notre recherche se développera autour des axes suivants :


Les théories de l’apprentissage collaboratif



Analyse des notions de l’apprentissage collaboratif et de l’ALAO



Présentation des notions de l’apprentissage collaboratif et coopératif



Didactique des langues étrangères et ALAO



Analyse des interactions : outils et indicateurs d’analyse des interactions (analyse
quantitative et qualitative), utilité des données
En ce qui concerne la planification et la réalisation de l’intervention didactique on se

focalise sur les points suivants :


Description détaillée de la planification de l’intervention didactique : quel est le
cadre théorique de la didactique des langues étrangères, quelle est la durée et
l’objectif de notre intervention, quel est le contexte d’apprentissage dans lequel elle
s’appliquera, quel le public d’apprenants



Typologie des outils qu’on utilisera selon l’âge des apprenants, leur utilisation, la
fonction synchrone ou asynchrone et les objectifs didactiques visés



Typologie des activités collaboratives : description analytique de chaque activité et
de son application dans le cadre d’un scénario didactique
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Description des niveaux d’analyse de l’apprentissage collaboratif : présentation
des outils d’analyse, analyse des indicateurs d’interaction qui se développent dans le
cadre de l’apprentissage collaboratif
Notre objectif donc consiste à élaborer des scénarios didactiques dans le cadre du

curriculum enseigné au collège, dans le but d’encourager les aptitudes sociales des apprenants
au moyen des activités collaboratives, en valorisant en parallèle les technologies de l’internet.
Par conséquent nos questions de recherche se concrétisent de la façon suivante :
1. Quels sont les changements effectués dans l’utilisation de la langue-cible au niveau
cognitif et socio-affectif ?
2. De quelle manière l’ALAO renforce les différents types d’interactions qui se
développent dans les groupes de travail ?
3. Quelles sont les opinions des apprenants sur le modèle d’apprentissage collaboratif
proposé ?
2. Cadre théorique de la recherche
Les théories d’apprentissage contemporaines qui soutiennent que les élèves peuvent
apprendre en collaboration sont les suivantes:


Théorie Socioculturelle (Vygotsky)



Théorie de l’apprentissage situé



Théorie de la Connaissance Distribuée



Théorie de l’Activité
Ces théories étudient les manières avec lesquelles on apprend d’une façon plus

efficace et elles attribuent une signification spécifique au rôle du contexte social, de la
communication humaine et de l’interaction dans l’apprentissage. Il s’ensuit par conséquent
que ces théories assignent un rôle important:


A l’apprentissage collaboratif, ou l’apprentissage se développe par :
1. des processus de conflit socio-cognitif
2. la médiation des interactions sociales
3. les «communautés de pratique» qui négocient des notions authentiques
4. comme un phénomène distribué qui inclut le contexte, les interactions
sociales, les artefacts



Dans la dimension sociale du développement de la connaissance où l’apprentissage
est acquis au moyen des processus collaboratifs et des interactions sociales
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Au rôle de la langue et du discours sur la communication et la compréhension de la
connaissance



Dans l’utilisation des moyens et des outils appropriés où l’étude des interactions
entre les individus et le contexte contribue à l’explication des phénomènes cognitifs
socialement distribués pour le développement de l’apprentissage dans un contexte
social

CARACTÉRISTIQUES DES THEORIES D’APPRENTISSAGE
THEORIE
Théorie

CARACTERISTIQUES
socioculturelle Ζώνη

(Vygotsky)

Επικείμενης

Ανάπτυξης

NOTIONS PRINCIPALES
 Soutien de l’apprentissage dans
un contexte authentique

Γνωστική Σκαλωσία
Médiation

 Soutien de l’apprentissage par la
participation active
 Résolution

des

problèmes

collaborative
 Outils pour l’échange d’idées et
le soutien des interactions
 Soutien

des

communautés

d’apprentissage

et

des

communautés de pratique
 Renforcement de l’interaction
sociale
 Médiation et interaction par des
outils variés
Théorie
l’apprentissage
(Situated Learning)

 Apprentissage

de Contexte social
situé Communautés

dans

des

situations de la vie quotidienne

d’apprentissage

 La connaissance se développe
dans le cadre d’une situation et
elle

se

transfert

dans

des

situations pareilles
 L’apprentissage comme résultat
d’un processus social
 Apprentissage

dans

des

contextes compliqués et sociaux
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Théorie

de

 L’enquête d’une connaissance

la Connaissance

Connaissance Distribuée naturellement distribuée

socialement distribuée renforce

(Distributed Cognition)

le développement des aptitudes

/

Connaissance

socialement distribuée

métacognitives des apprenants

Théorie de l’Activité

Sujet

 Compréhension humaine dans le

(Activity Theory)

Objet

cadre de l’interaction humaine

Actions

avec le monde
 Interaction

Fonctions

socialement

et

culturellement distribuée

3. Didactique des langues étrangères et Apprentissage Collaboratif Assisté par
Ordinateur (ACAO)
Dans l’apprentissage des langues étrangères l’acquis de l’aptitude communicative
consiste à un des objectifs principaux. Dans le cadre de l’apprentissage des langues assisté par
ordinateur (ALAO) la communication en ligne offre à la langue étrangère la possibilité de
fonctionner dans son sens authentique, à savoir comme un véritable outil de communication.
Selon Dimitracopoulou (2002), les possibilités des utilisations pédagogiques de l’internet
dans l’enseignement des langues étrangères consistent à :


La possibilité de communication et d’échange des donnés



La possibilité de participation dans un groupe de discussion en temps réel



La possibilité de création et de publication d’une page web d’intérêt spécial



La possibilité de travailler en commun avec les apprenants d’une autre classe



Aux activités collaboratives : ce type d’activité demande la communication parallèle
ainsi que le travail parallèle en ligne. Elle se réalise au moyen des interactions en
temps réel et par des outils des discussions en groupe. Sous cette forme d’activité les
apprenants travaillent sur des sujets spécifiques en apprenant à collaborer.
L’introduction et la valorisation de l’interaction en tant que principe d’enseignement

dans une classe de langue étrangère constitue une condition nécessaire pour la planification
d’un cours. Elle est très importante pour l’apprentissage des langues étrangères pour les
raisons suivantes :


Les apprenants enrichissent leurs connaissances et développent leurs aptitudes



Ils peuvent utiliser toutes leurs connaissances langagières dans les situations de la vie
quotidienne



L’intercompréhension et l’intercommunication amènent à la création, le maintien des
connaissances et le progrès
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Les conditions d’une introduction réussie de l’interaction dans une classe de langue
étrangère sont les suivantes :


L’utilisation des textes authentiques : l’interaction entre l’apprenant et le texte
authentique, la discussion et la découverte de l’information sont très importantes



Activités qui renforcent la créativité et la productivité des apprenants : le travail
de compréhension, d’analyse et de commentaire des textes authentiques, le jeu des
rôles et la dramatisation constituent des processus qui renforcent la créativité des
apprenants et la production du discours



Activités distribuées : il est important d’engager les apprenants dans des activités qui
les amènent à un travail collaboratif



Entrer en contact avec les interactions des natifs de la langue-cible : l’interaction
et le contact direct avec la communauté des natifs de la langue-cible constituent une
expérience unique pour les apprenants
Selon Lee (2000) les avantages de l’apprentissage d’une langue étrangère par

l’ALAO consistent aux points suivants :


Création des motifs d’apprentissage



Apprentissage individualisé



Renforcement des indicateurs de réussite des apprenants



Développement de l’apprentissage par l’expérience



Matériel d’apprentissage authentique



Renforcement de l’interaction

Une typologie des manières d’introduction des TICE dans l’enseignement des
langues étrangères définirait leur usage comme moyen :


De recherche d’informations



D’enrichissement de l’enseignement



De communication et de collaboration
Avec l’introduction de ces manières d’apprentissage de la langue étrangère et

l’utilisation des TICE l’apprenant entre en contact avec l’usage authentique de la languecible. En plus dans un tel contexte d’apprentissage il a la possibilité d’agir en autonomie
(Vosniadou, 2006 : 56) comme le protagoniste de l’acte d’enseignement et de percevoir sa
contribution définitive dans la construction de la connaissance et des contenus
d’apprentissage.
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4. Des interactions et auto-apprentissages
L’ALAO crée des différentes formes d’interactions et inclut des facteurs affectifs
variés qui agissent d’une manière décisive dans l’accomplissement des objectifs
d’apprentissage. Dans le cadre de la recherche scientifique des dernières années il s’avère que
la planification des environnements technologiques d’apprentissage doit se focaliser sur
l’analyse des interactions multiples qui y ont lieu. Les trois axes principaux sur lesquels se
focalise la recherche sur l’analyse des interactions dans un contexte d’apprentissage
collaboratif sont les suivants (Dimitracopoulou A., Hoppe U., Dillenbourg P., 2004):


Méthodes d’analyse des interactions



Elaboration des systèmes d’analyse des interactions



Méthodes d’évaluation du support offert
Dans les « environnements collaboratifs d’apprentissage synchrones » qui se basent

surtout sur l’action, on a développé des outils qui offrent du soutien tant aux enseignants
qu’aux apprenants. Les indicateurs d’analyse quantitative offrent des informations sur la
contribution des apprenants aux discussions, sous forme de représentation graphique. Les
indicateurs qualitatifs focalisent l’analyse sur a) les aptitudes cognitives développées par les
apprenants par rapport aux résultats attendus par les activités proposées et b) le comportement
des apprenants par rapport au renforcement de la collaboration. Le processus d’analyse des
données d’interaction consiste aux étapes suivantes:


Collection des données des interactions: il y en a deux types
1. le produit final de l’interaction
2. les réactions enregistrées des apprenants qui se présentent durant le processus
d’interaction



Analyse des données par différentes méthodes d’élaboration (représentations
graphiques, questionnaires individuels)



Application des méthodes d’élaboration des données qui aboutit à la production
des indicateurs d’analyse des interactions (indicateurs concernant la qualité de
participation et d’interaction, indicateurs d’analyse du contenu de l’interaction)



Choix d’un ou plusieurs indicateurs de haut niveau qui représentent la situation
actuelle de l’interaction
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PROCESSUS D’ANALYSE DES
INTERACTIONS
Usagers de l’environnement
d’apprentissage en ligne

Recueil des données

Méthodes d’élaboration des
données

Indicateurs

Indicateurs d’analyse des
valeurs
Modèle
d’interactions

Ajustement des valeurs

Contexte de
travail

Outil d’analyse des
interactions

Message de guidage

5. Planification de l’intervention didactique
En s’appuyant sur le cadre théorique décrit plus haut on a élaboré une série d’activités
collaboratives en utilisant différents outils multimédia, basées sur le manuel d’enseignement
de la langue française au collège Action.fr-gr 3. Notre objectif est d’introduire dans le
programme analytique existant des activités collaboratives qui valorisent les objectifs
d’apprentissage des unités didactiques choisies et les connaissances acquises des apprenants
pour renforcer l’apprentissage collaboratif.
La méthode pour l’enseignement du français langue étrangère en troisième du
collège Action.fr-gr 3 consiste aux unités thématiques suivantes :
a. Unité 0. Parlez-vous français ?
b. Unité 1. C’est la rentrée
c. Unité 2. Les jeunes s’expriment
d. Unité 3. Les jeunes, leurs proches et leurs reproches
e. Unité 4. Chacun son look
f.

Unité 5. Un petit tour à Paris

g. Unité 6. Les jeunes et l’environnement
h. Unité 7. Les jeunes contre le racisme
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Les objectifs généraux de cette méthode consistent à l’acquisition des connaissances
nécessaires pour la réalisation des actes de communication en langue étrangère. En particulier
les apprenants doivent être capables de comprendre des mots et des expressions de la langue
courante et de décrire leur entourage. En ce qui concerne l’utilisation des TICE en classe de
langue étrangère elle se focalise plutôt à l’usage de certaines pages web comme moyen
d’enrichissement du cours. La réalisation des projets en utilisant des outils multimédia se
laisse à l’initiative de l’enseignant, en prenant en considération les besoins et les intérêts des
apprenants.
Dans ce cadre nous proposons trois scénarios didactiques fondés sur les unités
thématiques suivantes:


Unité 1-C’est la rentrée



Unité 3-Les jeunes, leurs proches et leurs reproches



Unité 5-Un petit tour à Paris



Unité 6-Les jeunes et l’environnement

Ces unités thématiques traitent des sujets qui intéressent particulièrement les
adolescents, comme les vacances, la protection de l’environnement et la vie scolaire. Les
activités proposées renforcent la collaboration entre les apprenants, les interactions et
l’acquisition des objectifs d’apprentissage par l’utilisation des différents outils multimédia
comme les documents Google, le forum, le chat, le courriel et la recherche sur différentes
pages web. En plus elles permettent le développement des aptitudes spécifiques chez les
apprenants, comme l’apprentissage collaboratif, la construction des connaissances ainsi que
des aptitudes technologiques.
Les critères de planification des scénarios didactiques consistent aux points suivants :


La valorisation des principes des théories d’apprentissage



L’utilisation des TICE



Le renforcement de l’apprentissage collaboratif



Le niveau des connaissances des apprenants en langue étrangère
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CRITERES

CARACTERISTIQUES
 Apprentissage collaboratif

Principes des théories d’apprentissage

 Dimension

sociale

dans

la

construction des connaissances
 Rôle de la langue et du discours
 Usage des TICE
 communication

TICE

et

échange

des

aux

groupes

de

données
 participation
discussion
 création de pages web et publication
du contenu
 Activités collaboratives
 Usage du matériel authentique

Apprentissage collaboratif

 Usage des outils multimédia
 Apprentissage collaboratif centré sur
l’apprenant
 Niveau des connaissances A2 selon

Niveau cognitif des apprenants

le Cadre Européen Commun de
Référence
Tableau récapitulatif des critères de planification des activités collaboratives
6. Typologie des outils multimédia
Pendant la planification des activités collaboratives notre objectif consistait à
introduire dans les scénarios didactiques proposés des outils multimédia qui remplissent les
conditions suivantes:


Demander un niveau minimum des connaissances des apprenants sur les
TICE



Offrir la possibilité d’entrer en contact avec les natifs de la langue-cible



Renforcer la collaboration et la communication entre les apprenants en mode
synchrone et asynchrone

Dans ce cadre nous avons choisi des outils comme el chat, le courriel, le forum,
différentes pages web, ainsi que des programmes comme PowerPoint, Publisher et les
documents Google qui les aideront à la réalisation des activités proposées. En plus ils leurs
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offrent la possibilité de travailler en commun en dehors de l’horaire scolaire et d’échanger des
opinions.
OUTILS MULTIMEDIA

FONCTIONS PRINCIPALES

https://docs-google.com

Documents Google qui permettent aux
apprenants de travailler en mode synchrone et
asynchrone pour créer des présentations, des
tableaux et des documents variés

www.visitgreece.gr/el,
www.greenpeace.org/greece

www.wwf.gr,

Pages web qui offrent aux apprenants des
informations utiles pour la réalisation de
certaines activités

Chat, e-mail

Outils de communication synchrone et
asynchrone qui permettent aux apprenants
d’échanger des idées et des opinions sur leurs
activités en dehors de l’horaire scolaire

Microsoft Office Publisher

Πρόγραμμα

κατασκευής

διαδικτυακής

εφημερίδας που επιτρέπει σε κάποια σημεία
στους μαθητές να εργαστούν και εκτός
δικτύου
www.okapi-jebouquine.com

Forum du magazine pour les adolescents
Okapi! Qui

donne

aux apprenants la

possibilité de communiquer en temps réel
avec

d’autres

élèves

francophones

et

d’échanger d’idées sur des sujets actuels
Tableau récapitulatif des fonctions des outils multimédia

Objet cognitif

Français en 2nde du collège
(Unité 5-en route)

Outils multimédia

Vidéo sur l’œuvre de Van Gogh
Documents Google (formes, feuilles powerpoint, collections)
Sites web : http://www.musee-orsay.fr
http://www.grandpeintres.com
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Consignes

Visitez le site http://www.grandpeintres.com.
Choisissez un tableau et créez une fiche
descriptive en ajoutant des images d’autres
œuvres du même peintre afin de créer sur
internet la galerie de votre classe

Objectifs



Comprendre et décrire un tableau



Développer

des

compétences

d’apprentissage collaboratif


Construire les connaissances par la
recherche sur la toile

Proposition d’activité collaborative en utilisant des outils d’interne
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Εισαγωγή
Τα τελευταία 40 χρόνια η μεταγνώση έχει γίνει ένα από τα κύρια πεδία της γνωστικής αναπτυξιακής
έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα ξεκίνησε με τον John Flavell, που θεωρείται ο «πατέρας» του
πεδίου αυτού ενώ στη συνέχεια ένας σημαντικός αριθμός θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών που
ασχολούνται με τη μεταγνώση, μπορούν να καταγραφούν (Papaleontiou, 2008).
Ο John Flavell το 1976 πρόσφερε έναν πρώτο κοινά αποδεκτό ορισμό για τη μεταγνώση:
«είναι η γνώση που αφορά τις γνωστικές διαδικασίες του υποκειμένου καθώς επίσης και τα προϊόντα
της γνώσης αυτής» (1976: 232). Μετά από περίπου μια δεκαετία οι Paris και Winograd (1990),
υποστήριξαν ότι οι περισσότεροι ερευνητές δίνουν έμφαση σε δύο όψεις της μεταγνώσης, την γνώση
της γνώσης (knowledge of cognition) και τον έλεγχο (control) της γνώσης (McCormick, 2003).
Σε σχέση με την εκπαίδευση, η μεταγνώση συνδέεται με την απόκτηση νέας γνώσης. Μέσω
των μεταγνωστικών λειτουργιών μπορούμε να τροποποιήσουμε την υπάρχουσα γνώση, να
αλληλεπιδράσουμε με αυτή και να φτάσουμε στην κατασκευή της νέας γνώσης. Επίσης μπορούμε να
εξετάσουμε πώς οι ίδιες οι στρατηγικές απόκτησης της γνώσης τροποποιούνται στην πορεία της
συνεχούς τους εφαρμογής (Kuhn, 2000).
Στη μαθηματική εκπαίδευση, ο Schoenfeld (1987), με τις έρευνές του, βρήκε ότι η
μεταγνώση μπορεί να βοηθήσει τη μαθηματική μάθηση των μαθητών συλλογικά ή εξατομικευμένα,
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικά μαθηματικά πεδία, καθώς
επίσης και ότι η μεταγνώση ενισχύει την ιδέα της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας.
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1. Θεωρητικό πλαίσιο
1.1 Απαρχές της μεταγνώσης
Προσπαθώντας να θεμελιώσουν τη μεταγνώση πολλοί ερευνητές καταφεύγουν στις ιστορικές
ρίζες της (Brown 1987; Bråten 1991a; Flavell 1992; Zimmerman 2001). Υπάρχουν θεωρητικοί της
ψυχολογίας ή της εκπαιδευτικής ψυχολογίας που ασχολήθηκαν στα έργα τους με την έννοια της
μεταγνώσης, αν και η αναφορά στην έννοια αυτή ή η μελέτη της, μπορεί να μην έγινε με άμεσο τρόπο
με το να κατονομαστεί σα μεταγνώση, αλλά έμμεσα μέσα από τη μελέτη και παρατήρηση των
διάφορων εκφάνσεών της. Κατανοώντας τη μεταγνώση σαν ένα μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης, απαιτείται η τοποθέτησή της μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο όλων
των δραστηριοτήτων του ανθρώπου όλων των εποχών και όλων των σταδίων ανάπτυξής του
(Zimmerman, 2008). Τα έργα θεωρητικών ψυχολόγων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές για
την καλύτερη οριοθέτηση της έννοιας της μεταγνώσης και τη διασάφηση ορισμένων δύσκολων
σημείων που αφορούν στην κατανόησή της.
Στο έργο των Jean Piaget και Lev Vygotsky υπάρχουν πρωταρχικά στοιχεία και έννοιες που
θεωρούνται πως είναι οι απαρχές της έννοιας της μεταγνώσης, χωρίς όμως να αναφέρεται ο όρος
μεταγνώση.
1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της μεταγνώσης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η θεωρία των Flavell, Brown, Nelson και Narens.
Οι Flavell και Brown θα μπορούσαμε να πούμε πως εντάσσονται στην παραδοσιακή θεώρηση της
μεταγνώσης, αφού ήταν και από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την έννοια αυτή μέσα στις
έρευνές τους. Οι Brown (1987) και Baker (1991) έκαναν τη διάκριση μεταξύ της επίγνωσης της
γνώσης (knowledge of cognition) και της ρύθμισης της γνώσης (regulation of cognition) (Schraw &
Moshman, 1995). Οι Nelson και Narens (1990), παρουσίασαν τα συστατικά ενός μεταγνωστικού
συστήματος και τις σχέσεις που τα διέπουν.
1.2.1 Η θεωρία του Flavell
Ο Flavell (1971), ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο «μεταμνήμη» (metamemory), όσον
αφορά την ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά τα εισερχόμενα στοιχεία, τη
χωρητικότητα και την ανάσυρση των περιεχομένων της μνήμης του. Αργότερα χρησιμοποίησε τον
όρο «μετά» με σκοπό να δηλώσει το δευτεροβάθμιο επίπεδο λειτουργίας της γνώσης.
Αργότερα στο άρθρο του Metacognition and cognitive monitoring (1979), αναφέρεται η
έκρηξη του ενδιαφέροντος για πεδία που σχετίζονται με τη μεταγνώση, όπως η προφορική
επικοινωνία, η κατανόηση κειμένου, το διάβασμα, το γράψιμο, η απόκτηση της γλωσσικής
ικανότητας, η μνήμη, η προσοχή, η επίλυση προβλήματος και πρότεινε ένα μοντέλο μεταγνωστικής
λειτουργίας που περιλάμβανε τέσσερις τάξεις φαινομένων και των σχέσεων μεταξύ τους (Σχ.1):
α) τη μεταγνωστική γνώση (metacognitive knowledge),
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β) τις μεταγνωστικές εμπειρίες (metacognitive experiences),
γ) δραστηριότητες και στόχους (tasks and goals) και
δ) στρατηγικές.

Σχ. 1 Τα συστατικά μέρη της μεταγνώσης κατά το Flavell (1979)

1.2.2 Η θεωρία της Brown και των συνεργατών της
Η Brown (1987) χωρίζει τη μεταγνώση σε δύο ευρείες κατηγορίες (σχ. 2). Η πρώτη
σχετίζεται με την επίγνωση της γνώσης (knowledge of cognition) που εμπεριέχει τον αναστοχασμό
(reflection) πάνω στις γνωστικές δραστηριότητες. Αυτό υπονοεί το συνειδητό αναστοχασμό των
γνωστικών δραστηριοτήτων κάποιου κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Η δεύτερη κατηγορία
της μεταγνώσης σχετίζεται με αυτό-ρυθμιζόμενους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται κατά τη
διάρκεια της μάθησης ή της επίλυσης προβλήματος (regulation of cognition). Σύμφωνα με τη Brown
η επίγνωση της γνώσης (knowledge of cognition) και η ρύθμιση της γνώσης (regulation of cognition)
συνδέονται στενά μεταξύ τους.
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Σχ. 2

Τα συστατικά μέρη της μεταγνώσης κατά τη Brown (1987)

1.2.3 Η θεωρία των Nelson και Narens
Η θεωρία των Nelson και Narens το 1990, μπόρεσε να οργανώσει σχεδόν ολόκληρη την
υπάρχουσα έρευνα πάνω στη μεταγνώση (Van Overschelde, 2008). Η θεωρία αυτή επικεντρώνεται
στην αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μεταγνωστικών λειτουργιών: της παρακολούθησης (monitoring) και
του ελέγχου (control). Οι Nelson και Narens περιέγραψαν ένα θεωρητικό μηχανισμό, ο οποίος είναι
απαραίτητος έτσι ώστε να έχουμε ένα μεταγνωστικό σύστημα, που αποτελείται από δύο δομές: το
μετά – επίπεδο (meta-level) και το επίπεδο – αντικείμενο (object-level) καθώς επίσης και τη σχέση
της ροής των πληροφοριών μεταξύ των δύο επιπέδων (Σχ.3).
Τρία κρίσιμα χαρακτηριστικά απαιτούνται κατά τους Nelson και Narens για να έχουμε ένα
μεταγνωστικό σύστημα: Το πρώτο είναι ο διαχωρισμός των γνωστικών διαδικασιών σε δύο ή
περισσότερα σχετιζόμενα επίπεδα. Σύμφωνα σχήμα έχουμε το μετά – επίπεδο (meta-level) και το
επίπεδο – αντικείμενο (object-level). Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι το μετά – επίπεδο
περιέχει ένα μοντέλο του αντικείμενο – επίπεδου.
Το δεύτερο κρίσιμο χαρακτηριστικό ενός μεταγνωστικού συστήματος είναι το είδος της
σχέσης που καθορίζεται από τη ροή των πληροφοριών. Αυτή η ροή διακρίνεται ανάμεσα σε αυτό που
ονομάζεται «έλεγχος» (control) και «παρακολούθηση» (monitoring). Όταν θεωρήσουμε ότι το μετά –
επίπεδο περιέχει ένα μοντέλο του επίπεδου – αντικειμένου, τότε αυτά τα δύο αφηρημένα
χαρακτηριστικά, δηλαδή τα δύο αλληλοσυσχετιζόμενα επίπεδα και τα δύο είδη σχέσεων, αποτελούν
τον πυρήνα της μεταγνώσης με την έννοια που τη χρησιμοποιούμε (Metcalfe and Shimamura, 1994).
Το τρίτο κρίσιμο χαρακτηριστικό του μεταγνωστικού μοντέλου του Nelson και Narens είναι
ότι το μετα – επίπεδο περιέχει: α) ένα δυναμικό μοντέλο της τρέχουσας κατάστασης (Nelson &
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Narens, 1990, 1994), β) έναν μεταγνωστικό στόχο, ή στόχο κατάσταση και γ) γνώσεις και
στρατηγικές για το πώς το μετα – επίπεδο μπορεί να αλλάξει ή να ελέγξει το αντικείμενο – επίπεδο,
με στόχο να επιτύχει το σκοπό του μετά – επιπέδου (Nelson, 1996).
Συνδυάζοντας τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, το μεταγνωστικό μοντέλο αποτελεί ένα σύνολο
από ανώτερου επιπέδου μεταγνωστικές διαδικασίες που παρακολουθούν και ελέγχουν χαμηλού
επιπέδου γνωστικές διαδικασίες σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ένας στόχος.

Έλεγχος

Γνώσεις
και
στρατηγικέ
ςΠεριορισμ
οί

Στόχοι

Μοντέλο Αντικείμενο
– Επίπεδου

Παρακολούθηση

Μετά - Επίπεδο

Αντικείμενο – Επίπεδο

Σχ. 3 Μια βασική αναπαράσταση του μεταγνωστικού μοντέλου των Nelson και Narens (Nelson &
Narens, 1990, 1994)

Έλεγχος
Ο μεταγνωστικός έλεγχος (metacognitive control) είναι οι συνειδητές και μη συνειδητές
αποφάσεις που παίρνουμε και οι οποίες βασίζονται στο αποτέλεσμα των διαδικασιών
παρακολούθησης που γίνονται από μας τους ίδιους. Οι διαδικασίες ελέγχου φανερώνονται με τις
συμπεριφορές που υιοθετεί ένα άτομο ύστερα από μια λειτουργία παρακολούθησης (monitoring).
Έτσι αν ένα άτομο αισθάνεται ότι ένα αντικείμενο (item) δεν έχει επαρκώς κρυπτογραφηθεί, ίσως
αποφασίσει να συνεχίσει να μελετά αυτό το αντικείμενο. Αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν έχει
κατανοήσει πλήρως ένα κείμενο, ίσως να το ξαναδιαβάσει. Στο εργαστήριο μπορούμε να
παρατηρήσουμε τις διαδικασίες ελέγχου μέσω μετρήσεων όπως είναι η ανταπόκριση ή αντίδραση
(response), η λανθάνουσα κατάσταση (latency), η κατανομή του χρόνου μελέτης (allocation of study
time), και οι αποφάσεις σχετικά με το ποια αντικείμενα θα μελετηθούν (Schwartz & Perfect, 2001).
Παρακολούθηση
Μεταγνωστική παρακολούθηση είναι αυτές οι διαδικασίες που επιτρέπουν στο άτομο να
παρατηρεί, να αναστοχάζεται πάνω στις γνωστικές διαδικασίες, ή να έχει εμπειρίες πάνω στις δικές
του γνωστικές διαδικασίες. Έτσι, κάποιος μπορεί να γνωρίσει ότι ίσως έχει κατακτήσει μια
αριθμητική διεργασία ή ότι έχει κατανοήσει ένα κείμενο που μόλις έχει διαβάσει. Η γνωστική
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πληροφορία απλά ρέει από το αντικείμενο επίπεδο στο μετά – επίπεδο. Όμως ο Nelson (1996),
περιέγραψε την παρακολούθηση σαν μια πιο ενεργητική διαδικασία που μπορεί κάποιος να έχει για
να υπηρετεί το μετά – επίπεδο και συνεπώς να επηρεάζεται από τους υπάρχοντες μετά – στόχους
(metagoals).
Μέσα στο εργαστήριο η μεταγνωστική παρακολούθηση (metacognitive monitoring)
αποκαλύπτεται με το να ζητείται από τους συμμετέχοντες να δημιουργούν κρίσεις της αίσθησης ότι
γνωρίζουν (feeling – of – knowing judgments, FOK), κρίσεις ευκολίας μάθησης (easy – of – learning
judgments, EOL), κρίσεις ότι κατανοούν (judgments of comprehension), κρίσεις ότι μαθαίνουν
(judgments of learning, JOL). Η παρακολούθηση πληροφορεί τα άτομα για την κατάσταση του
γιγνώσκειν τους σε σχέση με τον τρέχοντα στόχο (Schwartz & Perfect, 2001).
1.3 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της μεταγνώσης: μέθοδοι και εργαλεία
Ένα από τα βασικά προβλήματα της μελέτης της μεταγνώσης είναι τόσο η ανάπτυξη και
χρησιμοποίηση έγκυρων μεθόδων μελέτης της μεταγνώσης, όσο και εργαλείων ή δραστηριοτήτων
που να μετρούν τη μεταγνωστική ικανότητα και να αναχνεύουν τις μεταγνωστρικές λειτουργίες. Είναι
φανερό ότι η διάκριση της μεταγνώσης στα συστατικά της συνεπάγεται και διαφορετικούς τρόπους
μέτρησης των σχετικών μεταγνωστικών λειτουργιών. Μια ξεκάθαρη διάκριση των μεθόδων
διερεύνησης της μεταγνώσης περιλαμβάνει: α) τις μεθόδους off – line και β) τις μεθόδους on – line.
Οι μέθοδοι off – line εφαρμόζονται είτε πριν είτε μετά τη γνωστική διαδικασία, ενώ οι μέθοδοι on –
line εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της γνωστικής διαδικασίας. Οι on – line μέθοδοι εμφανίζονται να
είναι πιο αποτελεσματικές πάνω στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας από τις off – line
μεθόδους (Veenman et al., 2006). Ωστόσο, για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την ασυμφωνία
μεταξύ των διαφόρων μεθόδων μέτρησης της μεταγνώσης, είναι αναγκαίο να ερευνήσουμε το πεδίο
αυτό με πολλαπλές μεθόδους (multi – method designs), που σήμερα δε συμβαίνει στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία (Veenman et al., 2006).

1.3.1 Μέθοδοι μελέτης της μεταγνώσης
Το 1989 οι Ruth Garner και Patricia Alexander, έθεσαν αρκετές αναπάντητες ερωτήσεις
σχετικά με τη μεταγνώση. Ένα από τα ερωτήματα αυτά ήταν πώς μπορούμε να μετρήσουμε το
μεταγιγνώσκειν με ακρίβεια..
Σύμφωνα με την Ευκλείδη (2005), χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι για τη μελέτη της
μεταγνώσης. Μια σημαντική διάκριση είναι αυτή που χωρίζει τις μεθόδους σε
α) συμπεριφορικές μεθόδους και
β) σε λεκτικές αναφορικές μεθόδους
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Η δεύτερη κατηγορία μεθόδων μελέτης της μεταγνώσης είναι οι λεκτικές αναφορές:
α) Η φωναχτή σκέψη. Ο μαθητής λέει φωναχτά οτιδήποτε σκέφτεται, αλλά και κάθε τι που συμβαίνει
μέσα του τη στιγμή που εκτελεί ένα γνωστικό έργο (π.χ. επίλυση ενός προβλήματος, εκτέλεση ενός
πειράματος, διάβασμα σημειώσεων κτλ). Ο μαθητής αναφέρει αυτά τα στοιχεία που είναι παρόντα
στη βραχύχρονη μνήμη του, συνεπώς δε χρειάζεται να συμπεράνει κάτι για το οποίο ρωτάται
(Ευκλείδη, 2005).
β) Οι συνεντεύξεις μετά τη διαδικασία. Είναι συνεντεύξεις κατά τις οποίες ο μαθητής πρέπει να
επαναφέρει στη μνήμη του τι έκανε και τι σκέφτηκε κατά τη διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας. Η
μέθοδος αυτή μας παρέχει δεδομένα από απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα (Gama, 2004). Οι
αναφορές αυτές απαιτούν επιλεκτική χρήση πληροφοριών από τη μακρόχρονη μνήμη και
οπωσδήποτε και συμπερασματικές διαδικασίες. Η αξιοπιστία της μεθόδου αυτής έγκειται στο πόσο
πρόσφατες και πρόσφορες είναι οι ζητούμενες πληροφορίες (Ευκλείδη, 2005).
γ) Αυτό-αναφερόμενα ερωτηματολόγια (self-report questionnaires). Τα ερωτηματολόγια αυτά
χρησιμοποιούν ερωτήματα κλίμακας τύπου Likert ή συνεχή κλίμακα με ερωτήματα πολλαπλών
απαντήσεων (multiple choice). Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εφαρμόζεται εύκολα και
βαθμολογείται επίσης εύκολα. Το μειονέκτημά της είναι ότι μπορεί ο μαθητής να δώσει μια
απάντηση για να ευχαριστήσει το δάσκαλο ή τον ερευνητή κι όχι αυτή που ανταποκρίνεται στο τι
αισθανόταν ή έκανε τη στιγμή που διενεργούσε τη γνωστική λειτουργία.

1.3.2 Εργαλεία μέτρησης της μεταγνώσης
Συναφές με το πρόβλημα της μεθόδου με την οποία μελετούμε τη μεταγνώση, είναι και το
πρόβλημα της μέτρησής της. Τα περισσότερα από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη μέτρηση της
μεταγνώσης δέχτηκαν κριτική σχετικά με την αξιοπιστία τους. Επίσης υπάρχουν ερωτηματολόγια για
μέτρηση και διαπίστωση γενικών μεταγνωστικών ικανοτήτων και ερωτηματολόγια που αναφέρονται
σε συγκεκριμένα πεδία της μεταγνώσης.
Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά εργαλεία που είναι και τα πιο γνωστά:
α) το Ερωτηματολόγιο για τα Κίνητρα και τη Χρήση Στρατηγικών Μάθησης (MSLQ),
β) το Ερωτηματολόγιο για τις Στρατηγικές Μάθησης και Μελέτης (LASSI),
γ) ο Δείκτης Αναγνωστικής Ενημερότητας (IRA),
δ) ο Δείκτης Στρατηγικών Μετακατανόησης (MSI),
ε) το ερωτηματολόγιο Μεταγνωστικής Ενημερότητας και Χρήσης Στρατηγικών Μάθησης (MARSI),
στ) το ερωτηματολόγιο για την Ικανότητα Παρακολούθησης της Γνώσης (KMA),
ζ) το Ερωτηματολόγιο Μεταγνωστικής Αξιολόγησης (MAI).
Τα εργαλεία αυτά διατείνονται πως μπορούν να μετρήσουν μερικές εκφάνσεις της
μεταγνωστικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα τη μεταγνωστική γνώση και τη ρύθμιση της
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γνώσης (MAI), τις μεταγνωστικές δεξιότητες (MSLQ), τις ικανότητες μελέτης (LASSI), τη
μεταγνωστική γνώση σχετικά με την ανάγνωση (IRA), την παρακολούθηση της μεταγνωστικής
γνώσης (KMA).

1.3.2.1 MAI (Metacognitive Assessment Inventory)
Το Ερωτηματολόγιο Μεταγνωστικής Αξιολόγησης (Metacognitive Assessment Inventory, MAI)
αναπτύχθηκε από τους Schraw και Dennison το 1994. Το MAI αποτελείται από 52 ερωτήσεις τύπου
κλίμακας Likert και μετρά τη μεταγνωστική γνώση (knowledge of cognition) και τη ρύθμιση της
γνώσης (regulation of cognition), τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων. Στο ερωτηματολόγιο τύπου
κλίμακας Likert οι απαντήσεις δίνονται σε αριθμητική κλίμακα τριών ή περισσότερων επιλογών, η
οποία επιτρέπει διαβάθμιση των απαντήσεων.
1.4 Μεταγνώση και επίλυση μαθηματικού προβλήματος
Παραδοσιακά η διδασκαλία των μαθηματικών γίνονταν με την «παράδοση» του μαθήματος
από το δάσκαλο. Ο δάσκαλος έκανε μερικά παραδείγματα στο πίνακα και εξηγούσε τη μαθηματική
έννοια που δίδασκε. Από την πλευρά του ο μαθητής παθητικά άκουγε το δάσκαλο, έβλεπε πώς
λυνόταν η άσκηση και στη συνέχεια καλούνταν να εφαρμόσει αυτό που έβλεπε και άκουγε σε
παρόμοιες καταστάσεις. Το αν μπορούσε ο μαθητής να αναπαράγει τη σκέψη του δασκάλου κατά τον
ίδιο τρόπο, αυτό σήμαινε ότι ο μαθητής απόκτησε την επιθυμητή γνώση. Αν και ο παραδοσιακός
τρόπος διδασκαλίας των μαθηματικών έχει πολλά αρνητικά σημεία, αυτή η «μεταφορά γνώσης»
επηρέασε για πολλά χρόνια τη μαθηματική εκπαίδευση πολλών χωρών (Καφούση & Σκουμπουρδή,
2008).
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1.4.1 Η έννοια του μαθηματικού προβλήματος και η επίλυσή του
Το πρόβλημα και η επίλυση προβλήματος είχαν από παλιά πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες
σημασίες – ένα γεγονός που καθιστά την ερμηνεία της βιβλιογραφίας δύσκολη (Schoenfeld, 1990).
Ο Schoenfeld (1990) δίνει δύο ορισμούς για την έννοια πρόβλημα:
 Στα Μαθηματικά, ο,τιδήποτε απαιτείται να γίνει ή απαιτεί την πράξη κάποιας ενέργειας
 Μια ερώτηση η οποία είναι περίπλοκη ή δύσκολη
Ο πρώτος ορισμός είναι αυτός που συλλαμβάνει την έννοια του προβλήματος όπως έχει
χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Schoenfeld, 1990).
Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος είναι μια σύνθετη γνωστική διαδικασία που εμπεριέχει
έναν αριθμό από διαδικασίες και στρατηγικές. Η επίλυση προβλήματος έχει δύο στάδια: την
αναπαράσταση του προβλήματος και τη λύση του προβλήματος (Blum & Niss, 1991). Η διδασκαλία
του μαθηματικού προβλήματος είναι μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, πολλοί από τους
οποίους βασίζονται αποκλειστικά και μόνο πάνω στα μαθηματικά εγχειρίδια για να κατευθύνουν τη
διδασκαλία και δυστυχώς και αυτά δεν παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία της
επίλυσης μαθηματικού προβλήματος.
Ο Schoenfeld (1985) στο βιβλίο του «Mathematical Problem Solving» περιγράφει τέσσερις
απαιτήσεις για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος:
1. Πηγές. Μαθηματικές γνώσεις του ατόμου που μπορούν να ανακληθούν έτσι ώστε να
μπορέσει να χειριστεί το πρόβλημα.
2. Ευρετικές. Στρατηγικές και τεχνικές για να επέλθει πρόοδος σε μη συνήθη προβλήματα.
Κανόνες για αποτελεσματική επίλυση.
3. Έλεγχος. Σφαιρικές αποφάσεις που αφορούν την επιλογή και εφαρμογή πηγών και
στρατηγικών.
4. Σύστημα ατομικών πιστεύω. Ο κόσμος των μαθηματικών ενός ατόμου, το σύνολο των (όχι
απαραίτητα συνειδητών) καθοριστικών παραγόντων της συμπεριφοράς ενός ατόμου.

1.4.2 Ο ρόλος της μεταγνώσης κατά τη διάρκεια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος
Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι μεταγνωστικές λειτουργίες μπορεί να
ενισχύουν τη ικανότητα των μαθητών να γίνουν καλύτεροι λύτες προβλημάτων (Kapa, 2001). Οι
μεταγνωστικές λειτουργίες είναι νοητικές πράξεις, οι οποίες κατευθύνουν τις γνωστικές λειτουργίες
ενός ατόμου και υποστηρίζουν την αντιληπτική μάθηση (Mevarech and Kapa, 1996). Η χρήση
μεταγνωστικών λειτουργιών υποστηρίζει την προσπάθεια των λυτών κατά τη διάρκεια επίλυσης και
εμπεριέχει την ικανότητά τους να πετύχουν το στόχο τους (Fortunato, Hecht, Tittle and Alvarez,
1991). Όσο πιο πολύ οι άνθρωποι ελέγχουν και παρακολουθούν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν,
τόσο πιο καλή γίνεται η ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα (Kapa, 2001). Με άλλα λόγια, το
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μεταγνωστικό επίπεδο υποστηρίζει το γνωστικό, με την ενεργοποίηση των παραγόντων της
παρακολούθησης και του ελέγχου κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος.
Στη μαθηματική εκπαίδευση, η σημασία της έρευνας των μεταγνωστικών διαδικασιών των μαθητών
κατά τη μαθηματική τους δραστηριότητα εμφανίστηκε αρχικά ως συνέπεια της έμφασης που είχε
δοθεί στο ρόλο της απόκτησης συνείδησης από τους ίδιους τους μαθητές των ενεργειών τους καθώς
μαθαίνουν μαθηματικά και των διαδικασιών αυτό–ρύθμισής τους (Kilpatrick, 1985). Σύμφωνα με τον
Schoenfeld (1992), η μεταγνώση έχει πολλαπλές σημασίες: από τη γνώση κάποιου για τις γνωστικές
του διαδικασίες μέχρι την αυτό–ρύθμιση κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλήματος. Ωστόσο, το
πέρασμα από μια αντίληψη αποκλειστικά εξατομικευμένης μαθησιακής πορείας, από την
ψευδαίσθηση της ύπαρξης αυτόνομης γνωστικής πορείας προς τη γνώση, την αντίληψη ότι η
μαθησιακή πορεία είναι μια πορεία αλληλεπιδράσεων και σταδιακών εξισορροπήσεων μεταξύ πέντε
κυρίως δυναμικών συστημάτων: του υποκειμένου, της κοινωνίας, της οικογένειας, του σχολείου και
του γνωσιολογικού οικοδομήματος, έδωσε μία νέα θέαση στο ρόλο της μεταγνώσης (Καλαβάσης,
2007). Πολλές έρευνες έχουν γίνει πάνω στη σχέση της μεταγνώσης με την επίλυση μαθηματικού
προβλήματος. Δύο κατηγορίες ερευνών μπορούμε να πούμε πως έχουν σχηματοποιηθεί. Οι έρευνες
που διεξήχθησαν χωρίς να έχει προηγηθεί μεταγνωστικού τύπου διδασκαλία στους μαθητές και οι
έρευνες που διεξήχθησαν αφού είχε προηγηθεί μεταγνωστικού τύπου διδασκαλία.
Οι έρευνες που έχουν γίνει επάνω στη μεταγνώση και την επίλυση μαθηματικού προβλήματος, έχουν
δείξει ότι η μεταγνώση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει στη
σωστή λύση ενός μαθηματικού προβλήματος, αλλά να βοηθήσει τη διαδικασία επίλυσης (Schoenfeld,
1987; Fortunato et al., 1991; Schoenfeld, 1992; Mevarech & Kramarski, 1997; Kapa, 2001, Mohini &
Nai, 2005; Mevarech & Fridkin, 2006; Παναούρα και Φιλίππου, 2006). Οι έρευνες εστιάζονται τόσο
σε αυτές χωρίς μεταγνωστική διδασκαλία (Biryukov, 2002; Mohini & Nai, 2005) όσο και σε αυτές
με μεταγνωστική διδασκαλία (Kramarski, Mevarech and Arami, 2002; Goos, Galbraith and Renshaw,
2002; Mevarech & Fridkin, 2006; Παναούρα και Φιλίππου, 2006; Österholm, 2006).
2. Μεθοδολογία
Οι μεταγνωστικές λειτουργίες θεωρούνται σημαντικές μαθησιακές λειτουργίες κατά τις οποίες οι
μαθητές αποκτούν συνείδηση των ενεργειών τους. Στη μαθηματική εκπαίδευση, η έμφαση στην
έρευνα για την εμφάνιση μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της
μαθηματικής τους δραστηριότητας, δόθηκε τόσο σαν συνέπεια της σημασίας του ρόλου της
απόκτησης συνειδητής προσπάθειας από τη μεριά των μαθητών όταν κάνουν μαθηματικά και
ιδιαίτερα όταν λύνουν ένα μαθηματικό πρόβλημα (Kilpatrick, 1985; Shoenfeld, 1992) όσο και σαν
συνέπεια του περάσματος από μια αντίληψη αποκλειστικά εξατομικευμένης μαθησιακής πορείας,
στην αντίληψη ότι η μαθησιακή πορεία είναι μια πορεία αλληλεπιδράσεων (Καλαβάσης, 2007).
Η παρούσα ερευνητική εργασία προσανατολίζει τα ερωτήματά της στη μελέτη εμφάνισης
μεταγνωστικών λειτουργιών ελέγχου και παρακολούθησης από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
775

όταν λύνουν διαφορετικούς τύπους μαθηματικών προβλημάτων. Ειδικότερα επιχειρούμε να
μελετήσουμε ποιες μεταγνωστικές λειτουργίες εμφανίζουν μαθητές 11 – 12 ετών όταν λύνουν
διαφορετικούς τύπους μαθηματικών προβλημάτων.
Συγκεκριμένα το ερώτημά μας διαμορφώθηκε ως εξής:


Αν και ποιες μεταγνωστικές λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης εμφανίζουν οι
μαθητές, χωρίς μεταγνωστική διδασκαλία, σε διαφορετικούς τύπους μαθηματικών
προβλημάτων;

Και ειδικότερα:


Αν και ποιες μεταγνωστικές λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης εμφανίζουν οι
μαθητές, σε ανοιχτά προβλήματα;



Αν και ποιες μεταγνωστικές λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης εμφανίζουν οι
μαθητές, σε αυθεντικά προβλήματα;



Αν και ποιες μεταγνωστικές λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης εμφανίζουν οι
μαθητές, σε σύνθετα προβλήματα;



Διαφέρουν οι μεταγνωστικές λειτουργίες των μαθητών όταν εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες
στους διαφορετικούς τύπους προβλημάτων και με ποιο τρόπο;



Διαφέρουν οι μεταγνωστικές λειτουργίες των μαθητών στους διαφορετικούς τύπους
προβλημάτων;
Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της «φωναχτής σκέψης». Στην Α΄φάση οι

μαθητές έλυσαν τα μαθηματικά προβλήματα ατομικά και η μεταγνωστική τους δραστηριότητα
αναλύθηκε με βάση το ερωτηματολόγιο MAI (Metacognitive Assessment Inventory, των Schraw and
Dennison, 1994). Στη Β΄ φάση οι μαθητές έλυσαν τα μαθηματικά προβλήματα σε ζευγάρια και η
μεταγνωστική τους δραστηριότητα αναλύθηκε με βάση το εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι Goos και
Galbraith (1996), σε έρευνές τους. Η κυρίως έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα τυπικό δημόσιο
Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών στην Ε΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2009 – 2010 και είχε διάρκεια
περίπου 2 μήνες. Στην τάξη αυτή φοιτούσαν 20 μαθητές από τους οποίους 10 ήταν κορίτσια και 10
αγόρια. Και οι 20 μαθητές ήταν ελληνικής καταγωγής. Η Πέμπτη τάξη, ηλικία 10 – 11 ετών,
επιλέγεται, γιατί είναι μια τάξη στην οποία οι μαθητές φαίνεται ότι μπορούν να κατανοούν
ερωτήματα μεταγνωστικού τύπου (Focant et al., 2006). Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη
εμφάνισης αυθορμήτων μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας τόσο
σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μικρών ομάδων. Οι μαθητές έλυσαν πρώτα τους
διαφορετικούς τύπους προβλημάτων σε ατομικό επίπεδο και στη συνέχεια σε επίπεδο ομάδων των
δύο. Οι βιντεοσκοπήσεις έγιναν στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ωράριο
λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές που έλυναν το μαθηματικό πρόβλημα είτε ατομικά είτε
ομαδικά, δεν έβγαιναν διάλειμμα, όταν χτυπούσε το κουδούνι, αλλά συνέχιζαν μέχρις ότου
τελειώσουν τη δραστηριότητα που εκτελούσαν. Η συλλογή των δεδομένων στηρίχτηκε στη μέθοδο
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της «φωναχτής σκέψης». Όλες οι συναντήσεις του ερευνητή τόσο με τους μεμονωμένους μαθητές
όσο και με τις ομάδες βιντεοσκοπήθηκαν. Οι μαθητές λύνοντας τα προβλήματα και σε περίπτωση
που για κάποιο λόγο δεν μιλούσαν, καταγράφοντας έτσι τη σκέψη τους, ωθούνταν από τον ερευνητή
να συνεχίσουν με τις φράσεις: «συνέχισε να μιλάς», «πες μας τι σκέφτεσαι», «λέγε δυνατά τη σκέψη
σου».
Οι μαθητές στην Α΄ Φάση λύνουν τα διαφορετικού τύπου προβλήματα «φωναχτά» και στη
συνέχεια οι λεκτικές τους αναφορές εντάσσονται στην κατάλληλη μεταγνωστική περιοχή που
ελέγχεται από τα ερωτήματα του MAI. Κάθε δηλαδή λεκτική αναφορά του μαθητή που υποδηλώνει /
ταυτίζεται με κάποιο από τα ερωτήματα του MAI, σημειώνεται στο πρωτόκολλο ανάλυσης της
«φωναχτής σκέψης» και στην κατάλληλη μεταγνωστική περιοχή που ελέγχεται από τα ερωτήματα
του MAI.
Έτσι το MAI τροποποιημένο και εφαρμοσμένο με on – line μεταγνωστική μέθοδο, μπορεί να
καταγράψει τις μεταγνωστικές λειτουργίες του ελέγχου και της παρακολούθησης των μαθητών που
πήραν μέρος στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο MAI (Πίν. 1) τροποποιημένο είναι το παρακάτω:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROL)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
(MONITORING)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (IMS)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

(COMPREHENSION
MONITORING)

1. Επιβραδύνει την ταχύτητά του όταν

11. Συχνά (περιοδικά) ανακεφαλαιώνει

συναντά σημαντικές πληροφορίες

για

να

βοηθηθεί

να

καταλάβει

σημαντικές σχέσεις
2.

Συνειδητά

προσοχή

του

επικεντρώνει
σε

την

σημαντικές

12.

Αναλύει

τη

χρησιμότητα

των

στρατηγικών ενώ μελετά

πληροφορίες
3. Προσπαθεί να κατακερματίσει τη

13. Βρίσκει τον εαυτό του να σταματά

μελέτη σε μικρότερα βήματα

ταχτικά για να ελέγξει την κατανόησή
του

4. Συγκεντρώνεται περισσότερο σε
γενικές παρά σε ειδικές έννοιες
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EVALUATION)

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

(DEBUGGING)

14. Γνωρίζει πόσο καλά τα πήγε όταν
τελειώνει ένα τεστ

5. Επανεκτιμά τις υποθέσεις του όταν

15. Ανακεφαλαιώνει τι έμαθε αφού
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μπερδεύεται

τελειώσει

6. Σταματά και ξαναδιαβάζει όταν

16. Ρωτά τον εαυτό του αν έχει θεωρήσει

μπερδεύεται

όλες τις περιπτώσεις μετά από τη λύση
ενός προβλήματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)
7. Βάζει συγκεκριμένους στόχους
πριν ξεκινήσει ένα πρόβλημα
8. Ρωτά τον εαυτό του ερωτήσεις
σχετικά με το υλικό πριν ξεκινήσει
9. Σκέφτεται πολλούς τρόπους για να
λύσει ένα πρόβλημα και διαλέγει τον
καλύτερο
10. Διαβάζει προσεκτικά τις οδηγίες
πριν ξεκινήσει ένα πρόβλημα (task)
ΜΕΤΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

17. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό για

19. Είναι καλός στο να κρίνει το πόσο

κάθε στρατηγική που χρησιμοποιεί

καλά καταλαβαίνει κάτι

18. Βρίσκει τον εαυτό του να
χρησιμοποιεί χρήσιμες στρατηγικές
μάθησης αυτομάτως
Πίνακας 1. Το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο MAI

Τα προβλήματα ήταν τα παρακάτω:
α) Όταν παίζουμε και φτιάχνουμε ζευγάρια περισσεύει ένας μαθητής. Όταν φτιάχνουμε ομάδες των 3
πάλι περισσεύει ένας. Όταν φτιάχνουμε ομάδες των 4 πάλι περισσεύει ένας. Πόσοι είμαστε;
β) Θέλεις να αγοράσεις για το πάρτι σου αναψυκτικό που κυκλοφορεί σε διάφορες συσκευασίες:


500 ml (χιλιοστόλιτρο) και κάνει 1 €



1 λίτρου και κάνει 1,20 €



1,5 λίτρου και κάνει 1,50 €

Είναι γνωστό ότι 1 λίτρο έχει 1000 ml. Υπολόγισε ότι στο πάρτι σου θα χρειαστούν 5 λίτρα
αναψυκτικού. Ποια ή ποιες συσκευασίες είναι η πιο φτηνή λύση για το πάρτι που οργανώνεις;
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γ) Αγόρασε κάποιος ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων προς 2.300 € το τετραγωνικό μέτρο.
Πλήρωσε το μισό της αξίας μετρητοίς και το υπόλοιπο σε 25 ίσες μηνιαίες δόσεις. Πόσο πλήρωσε
στην κάθε δόση;
Στη Β΄ Φάση της έρευνας και για την ανάλυση των λεκτικών αναφορών των μαθητών,
χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο ανάλυσης φωναχτής σκέψης που αναπτύχθηκε από τους Goos και
Galbraith (1996). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές βασίστηκαν σε έρευνες του Scoenfeld (1985a), και
χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο το οποίο αναφέρεται σε αναγνώριση τριών διαφορετικών τύπων
αποφάσεων που στηρίζονται σε μεταγνωστικές λειτουργίες:
1. Αλλαγές (transitions) μεταξύ των επεισοδίων με τις οποίες η κατεύθυνση της επίλυσης
προβλήματος αλλάζει σημαντικά.
2. Αποφάσεις στις οποίες αναγνωρίστηκε νέα γνώση ή έγιναν τοπικές εκτιμήσεις – αξιολογήσεις
συγκεκριμένων μερών της λύσης. Σε αυτό τον τύπο εντάσσονται οι Νέες Πληροφορίες (NI),
οι Τοπικές Αξιολογήσεις/Εκτιμήσεις (Local Assessments) και οι Σφαιρικές αξιολογήσεις
(Global Assessments).
3. Στιγμές του διαλόγου κατά τις οποίες διαδραματίζεται μια συνολική επισκόπηση και
εκτίμηση της διαδικασίας, η οποία δύσκολα αναγνωρίζεται.
Oι αλλαγές (transitions) μεταξύ των επεισοδίων εμπίπτουν στη μεταγνωστική λειτουργία του
ελέγχου (control), ενώ η παραγωγή νέων ιδεών και νέων διαδικασιών εμπίπτουν στη μεταγνωστική
λειτουργία της παρακολούθησης (monitoring) σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Nelson και
Narens (1990).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Επεισόδιο1

Αριθμός2

Δημιουργός3

Τύπος4

Περιεχόμενο

Ε1
Τ1
Ε2
Τ2
Ε3
Τ3
Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση μεταγνωστικών λειτουργιών

1

Ε = Επεισόδιο, Τ = Αλλαγή
Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τη λεκτική αναφορά
3
Ο μαθητής που είπε τη φράση
4
NI = Νέα πληροφορία, NP = Νέα διαδικασία, LA = Τοπική αξιολόγηση
2
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NI/NP

Ανταπόκριση

χρήσιμη

στη NI/NP

Τα προβλήματα που έλυσαν οι μαθητές στη Β΄ Φάση της έρευνας ήταν τα παρακάτω:
α) Ένας χώρος στάθμευσης (πάρκινγκ) έχει διπλάσιες θέσεις για μοτοσικλέτες από αυτοκίνητα. Το
κάθε αυτοκίνητο καταλαμβάνει επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων και η κάθε μοτοσικλέτα
καταλαμβάνει επιφάνεια 4 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορεί να είναι η
επιφάνεια του χώρου στάθμευσης για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες;
β) Το σχολείο μας που έχει 300 μαθητές αποφάσισε τη φετινή χρονιά να πάει εκδρομή στο Αττικό
Πάρκο. Για να πάμε μια σχολική εκδρομή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεωφορεία των 50 και
των 25 θέσεων. Πήραμε από δύο γραφεία διοργάνωσης εκδρομών τις εξής προσφορές:


Το πρώτο γραφείο χρεώνει 100 € για το λεωφορείο των 50 θέσεων. Δεν διαθέτει
λεωφορεία των 25 θέσεων.



Το δεύτερο γραφείο χρεώνει 150 € για το λεωφορείο των 50 θέσεων και προσφέρει για
κάθε 5 τέτοια λεωφορεία, δωρεάν 2 λεωφορεία των 25 θέσεων.

Να εξετάσετε ποια προσφορά μας συμφέρει να προτιμήσουμε, αν όλοι οι μαθητές του σχολείου έχουν
δηλώσει ότι θέλουν να συμμετέχουν στην εκδρομή.
γ) Στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθημερινά κυκλοφορούν 330.000 αυτοκίνητα. Στα 45.000 από αυτά
τα αυτοκίνητα επιβαίνουν μαζί με τον οδηγό 3 άτομα. Στα υπόλοιπα αυτοκίνητα επιβαίνει μόνο ο
οδηγός. Πόσα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούσαν στην πόλη αν σε κάθε αυτοκίνητο επέβαιναν 3 άτομα;
Οι ομάδες που σχηματίσαμε αποτελούνται από μαθητές (μ: μαθητές, Μ: μαθήτριες) με
διαφορετική επίδοση στα Μαθηματικά. Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά ελέγχθηκε από τη
βαθμολογία του τριμήνου και κατηγοριοποιήθηκε σε καλή, μέτρια και χαμηλή. Έτσι έχουμε ομάδες
με μαθητές που έχουν καλή – μέτρια επίδοση (κ-μ), καλή – χαμηλή επίδοση (κ-χ), μέτρια – χαμηλή
επίδοση (μ-χ), καλή – καλή επίδοση (κ-κ) κλπ.
3. Αποτελέσματα
3.1 Α΄ Φάση
Τα αποτελέσματα από τη λύση των τριών διαφορετικών τύπων μαθηματικών προβλημάτων από τους
μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, με τη μέθοδο της «φωναχτής σκέψης» σε ατομικό
επίπεδο και την εμφάνιση αυθόρμητων μεταγνωστικών λειτουργιών (του μεταγνωστικού ελέγχου και
της μεταγνωστικής παρακολούθησης) παρουσιάζονται κατά είδος προβλήματος: πρώτα το ανοιχτού
τύπου πρόβλημα, στη συνέχεια το αυθεντικό και τέλος το σύνθετο πρόβλημα.
3.1.1 Ανοιχτού τύπου πρόβλημα
Με βάση το μεταγνωστικό μοντέλο των Nelson και Narens τα αποτελέσματα της έρευνας από την
ανάλυση των πρωτοκόλλων μπορούν να συνοψισθούν στον πίνακα 3.
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Λεκτικές

Αριθμός

Λεκτικές

Αριθμός

Σύνολο

Σύνολο

αναφορές

Μαθητών

αναφορές

Μαθητριώ λεκτικών

μαθητώ

ν

αναφορών

ν

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στρατηγικές

Διαχείρισης 9

4

1

1

10

5

4

9

5

16

9

4

4

2

2

6

6

Κατανόησης 3

3

4

3

7

6

3

2

2

6

5

Γνώση 20

8

27

10

47

18

Γνώση 2

2

7

6

9

8

Πληροφοριών (Control)
Στρατηγικές

Διόρθωσης 7

(Control)
Σχεδιασμός (Control)
Έλεγχος
(Monitoring)
Αξιολόγηση (Monitoring)

4

ΜΕΤΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ
Διαδικαστική
(Control)
Δηλωτική
(Monitoring)
Πίνακας 3. Λεκτικές αναφορές μαθητών στο ανοιχτού τύπου πρόβλημα

Α. Στο Αντικείμενο επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, ο πίνακας φανερώνει τα εξής:
1. Στις Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών (IMS), 4 μαθητές παρουσίασαν 9 λεκτικές
αναφορές, ενώ μία μαθήτρια παρουσίασε μία λεκτική αναφορά, που αναφέρονταν σε αυτό το
είδος μεταγνωστικών στρατηγικών.
2. 4 μαθητές και 5 μαθήτριες εμφάνισαν αυθόρμητα 7 και 9 λεκτικές αναφορές αντίστοιχα που
υποδήλωναν Στρατηγικές Διόρθωσης (Debugging strategies).
3. Στο Σχεδιασμό (Planning), 4 μαθητές και 2 μαθήτριες εμφάνισαν 4 και 2 λεκτικές αναφορές
αντίστοιχα.
II. Από την άλλη μεριά για τη μεταγνωστική στρατηγική της παρακολούθησης στο Αντικείμενο
επίπεδο, ο πίνακας 17 φανερώνει τα εξής:
1. 3 μαθητές και 3 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 3 και 4 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Ελέγχου Κατανόησης (comprehension monitoring).
2. 3 μαθητές και 2 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 4 και 2 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Αξιολόγησης (Evaluation).
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Β. Στο Μετά επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στις
στρατηγικές της Διαδικαστικής γνώσης 8 μαθητές και 10 μαθήτριες εμφάνισαν 20 και 27 λεκτικές
αναφορές.
II. Από την άλλη μεριά, η μεταγνωστική λειτουργία της παρακολούθησης στο Μετά επίπεδο,
εκφράστηκε μέσα από στρατηγικές Διαδικαστικής Γνώσης από 2 μαθητές και 6 μαθήτριες που
εμφάνισαν αντίστοιχα 2 και 7 λεκτικές αναφορές.
Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Στο Μετά – επίπεδο και όσον αφορά τη διαδικαστική γνώση, παρουσιάστηκαν οι
περισσότερες λεκτικές αναφορές και στους μαθητές και στις μαθήτριες. Άρα η λειτουργία
του Ελέγχου ενεργοποιείται αυθόρμητα στους μαθητές και τις μαθήτριες όταν λύνουν
ανοιχτού τύπου προβλήματα.
2. Στο Αντικείμενο επίπεδο οι μαθητές παρουσίασαν περισσότερες λεκτικές αναφορές στις
Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών και στη συνέχεια στις Στρατηγικές Διόρθωσης. Στις
μαθήτριες παρουσιάστηκαν περισσότερες αναφορές που αφορούσαν τις Στρατηγικές
Διόρθωσης. Και εδώ η λειτουργία του Ελέγχου είναι αρκετά ενεργοποιημένη.
Γενικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι στα προβλήματα Ανοιχτού τύπου,

3.

εμφανίζεται μια ισχυρή μεταγνωστική πράξη ελέγχου στο Μετά επίπεδο που αφορά τη
Διαδικαστική γνώση (εκφράστηκε 47 φορές).

3.1.2 Αυθεντικό πρόβλημα
Με βάση το μεταγνωστικό μοντέλο των Nelson και Narens τα αποτελέσματα της έρευνας από την
ανάλυση των πρωτοκόλλων μπορούν να συνοψισθούν στον πίνακα 4.
Λεκτικές

Αριθμός

Λεκτικές

Αριθμός

Σύνολο

Σύνολο

αναφορές

Μαθητών

αναφορές

Μαθητριώ

λεκτικών

μαθητών

ν

αναφορών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στρατηγικές

Διαχείρισης 21

8

16

7

37

15

3

6

2

9

5

4

2

2

2

6

4

Κατανόησης 5

3

6

3

11

6

Πληροφοριών (Control)
Στρατηγικές

Διόρθωσης 3

(Control)
Σχεδιασμός (Control)
Έλεγχος
(Monitoring)
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Αξιολόγηση (Monitoring)

5

3

9

8

14

11

Γνώση 23

9

14

8

37

17

Γνώση 6

4

6

6

12

10

ΜΕΤΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ
Διαδικαστική
(Control)
Δηλωτική
(Monitoring)
Πίνακας 4. Λεκτικές αναφορές μαθητών στο αυθεντικό πρόβλημα
Α. Στο Αντικείμενο επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, ο πίνακας 16 φανερώνει τα εξής:
1. Στις Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών (IMS), 8 μαθητές παρουσίασαν 21 λεκτικές
αναφορές, ενώ 7 μαθήτριες παρουσίασαν 16 λεκτικές αναφορές, που αναφέρονταν σε αυτό το
είδος μεταγνωστικών στρατηγικών.
2. 2 μαθητές και 2 μαθήτριες εμφάνισαν αυθόρμητα 3 και 6 λεκτικές αναφορές αντίστοιχα που
υποδήλωναν Στρατηγικές Διόρθωσης (Debugging strategies).
3. Στο Σχεδιασμό (Planning), 2 μαθητές και 2 μαθήτριες εμφάνισαν 4 και 2 λεκτικές αναφορές
αντίστοιχα.
II. Από την άλλη μεριά για τη μεταγνωστική στρατηγική της παρακολούθησης στο Αντικείμενο
επίπεδο, ο πίνακας 16 φανερώνει τα εξής:
1. 3 μαθητές και 3 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 5 και 6 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Ελέγχου Κατανόησης (comprehension monitoring).
2. 3 μαθητές και 8 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 5 και 9 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Αξιολόγησης (Evaluation).
Β. Στο Μετά επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα
16, ότι στις στρατηγικές της Διαδικαστικής γνώσης 9 μαθητές και 8 μαθήτριες εμφάνισαν 23 και 14
λεκτικές αναφορές.
II. Από την άλλη μεριά, η μεταγνωστική λειτουργία της παρακολούθησης στο Μετά επίπεδο,
εκφράστηκε μέσα από στρατηγικές Διαδικαστικής Γνώσης από 4 μαθητές και 6 μαθήτριες που
εμφάνισαν αντίστοιχα 6 και 6 λεκτικές αναφορές.

Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Στο Μετά – επίπεδο και όσον αφορά τη διαδικαστική γνώση, παρουσιάστηκαν οι περισσότερες
λεκτικές αναφορές και στους μαθητές και στις μαθήτριες. Άρα η λειτουργία του Ελέγχου
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ενεργοποιείται αυθόρμητα στους μαθητές και τις μαθήτριες όταν λύνουν αυθεντικά
προβλήματα.
2. Στο Αντικείμενο επίπεδο τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες παρουσίασαν περισσότερες
λεκτικές αναφορές στις Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών.
3. Γενικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι στα Αυθεντικά προβλήματα, εμφανίζεται μια
ισχυρή μεταγνωστική πράξη ελέγχου στο Μετά επίπεδο που αφορά τη Διαδικαστική γνώση και
εκφράστηκε 37 φορές. Επίσης ισχυρή μεταγνωστική πράξη ελέγχου εμφανίστηκε στο
Αντικείμενο επίπεδο που αφορά τις Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών και εκφράστηκε 37
φορές.

3.1.3 Σύνθετο πρόβλημα
Με βάση το μεταγνωστικό μοντέλο των Nelson και Narens τα αποτελέσματα της έρευνας από την
ανάλυση των πρωτοκόλλων μπορούν να συνοψισθούν στον πίνακα 5.
Λεκτικές

Αριθμός

Λεκτικές

Αριθμός

Σύνολο

Σύνολο

αναφορές

Μαθητών

αναφορές

Μαθητριώ

λεκτικών

μαθητών

ν

αναφορών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στρατηγικές

Διαχείρισης 5

4

2

2

7

6

2

4

3

6

5

2

2

2

2

4

4

Κατανόησης 2

2

4

3

6

5

1

3

3

4

4

Γνώση 32

10

30

10

62

20

Γνώση 5

5

4

4

9

9

Πληροφοριών (Control)
Στρατηγικές

Διόρθωσης 2

(Control)
Σχεδιασμός (Control)
Έλεγχος
(Monitoring)
Αξιολόγηση (Monitoring)

1

ΜΕΤΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ
Διαδικαστική
(Control)
Δηλωτική
(Monitoring)
Πίνακας 5. Λεκτικές αναφορές μαθητών στο σύνθετο πρόβλημα
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Α. Στο Αντικείμενο επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, ο πίνακας 62 φανερώνει τα εξής:
1. Στις Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών (IMS), 4 μαθητές παρουσίασαν 5 λεκτικές
αναφορές, ενώ 2 μαθήτριες παρουσίασαν 2 λεκτικές αναφορές, που αναφέρονταν σε αυτό το
είδος μεταγνωστικών στρατηγικών.
2. 2 μαθητές και 3 μαθήτριες εμφάνισαν αυθόρμητα 2 και 4 λεκτικές αναφορές αντίστοιχα που
υποδήλωναν Στρατηγικές Διόρθωσης (Debugging strategies).
3. Στο Σχεδιασμό (Planning), 2 μαθητές και 2 μαθήτριες εμφάνισαν 2 και 2 λεκτικές αναφορές
αντίστοιχα.
II. Από την άλλη μεριά για τη μεταγνωστική στρατηγική της παρακολούθησης στο Αντικείμενο
επίπεδο, ο πίνακας 17 φανερώνει τα εξής:
1. 2 μαθητές και 3 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 2 και 4 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Ελέγχου Κατανόησης (comprehension monitoring).
2. 1 μαθητής και 3 μαθήτριες εμφάνισαν αντίστοιχα 1 και 3 λεκτικές αναφορές που
αναφέρονταν στις στρατηγικές Αξιολόγησης (Evaluation).
Β. Στο Μετά επίπεδο
I. Όσον αφορά τη μεταγνωστική λειτουργία του ελέγχου, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα
17, ότι στις στρατηγικές της Διαδικαστικής γνώσης 10 μαθητές και 10 μαθήτριες εμφάνισαν
αντίστοιχα 32 και 30 λεκτικές αναφορές.
II. Από την άλλη μεριά, η μεταγνωστική λειτουργία της παρακολούθησης στο Μετά επίπεδο,
εκφράστηκε μέσα από στρατηγικές Διαδικαστικής Γνώσης από 5 μαθητές και 4 μαθήτριες που
εμφάνισαν αντίστοιχα 5 και 4 λεκτικές αναφορές.
Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Στο Μετά – επίπεδο και όσον αφορά τη διαδικαστική γνώση, παρουσιάστηκαν οι
περισσότερες λεκτικές αναφορές και στους μαθητές και στις μαθήτριες. Άρα η λειτουργία
του Ελέγχου ενεργοποιείται αυθόρμητα στους μαθητές και τις μαθήτριες όταν λύνουν
σύνθετα προβλήματα.
2. Στο Αντικείμενο επίπεδο οι μαθητές παρουσίασαν περισσότερες λεκτικές αναφορές στις
Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών. Στις μαθήτριες παρουσιάστηκαν περισσότερες
αναφορές που αφορούσαν τις Στρατηγικές Διόρθωσης.
3. Γενικά στα Σύνθετα προβλήματα θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή
μεταγνωστική πράξη ελέγχου στο Μετά επίπεδο και αφορά τη Διαδικαστική γνώση, αφού
εκφράστηκαν 62 λεκτικές αναφορές. Για τη μεταγνωστική λειτουργία της παρακολούθησης,
υπάρχει μια αρκετά ισχυρή διαδικασία παρακολούθησης στο Μετά επίπεδο που αφορά τη
Δηλωτική γνώση, αφού έγιναν 9 λεκτικές αναφορές. Συγκρίνοντας τις λεκτικές αναφορές που
πραγματοποιήθηκαν στα δύο επίπεδα, μπορούμε να πούμε ότι οι λεκτικές αναφορές ήταν
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πάρα πολλές στο Μετά επίπεδο και ελάχιστες στο Αντικείμενο επίπεδο (και για τις δύο
λειτουργίες, του ελέγχου και της παρακολούθησης).

3.1.4 Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων για τα τρία είδη προβλημάτων
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών που
πήραν μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανοιχτού Αυθεντικό Σύνθετο ΣΥΝΟΛΟ
τύπου
Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών (Control)

10

37

7

54

Στρατηγικές Διόρθωσης (Control)

16

9

6

31

Σχεδιασμός (Control)

6

6

4

16

Έλεγχος Κατανόησης (Monitoring)

7

11

6

24

Αξιολόγηση (Monitoring)

6

14

4

24

Διαδικαστική Γνώση (Control)

47

37

62

146

Δηλωτική Γνώση (Monitoring)

9

12

9

30

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

101

126

98

325

ΜΕΤΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ

Πίνακας 6. Σύνολο μεταγνωστικών λειτουργιών κατά τύπο προβλήματος

Παρατηρώντας τα σύνολα των λεκτικών αναφορών κατά τύπο προβλήματος, θα μπορούσαμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:


Στα αυθεντικά προβλήματα έγιναν οι περισσότερες λεκτικές αναφορές των μαθητών (126).
Στη συνέχεια είχαμε τα ανοιχτού τύπου προβλήματα με 101 λεκτικές αναφορές και τέλος τα
σύνθετα προβλήματα με 98 λεκτικές αναφορές.



Συνολικά καταγράφηκαν 325 λεκτικές αναφορές των μαθητών και στους τρεις τύπους
προβλημάτων.



Και στους τρεις τύπους προβλημάτων, οι λεκτικές αναφορές που αφορούσαν στρατηγικές του
Μετά επιπέδου, ήταν περισσότερες από αυτές τις λεκτικές αναφορές που αφορούσαν
στρατηγικές του Αντικείμενου επιπέδου.

Παρατηρώντας τις λεκτικές αναφορές κατά είδος μεταγνωστικής στρατηγικής στους τρεις τύπους
προβλημάτων, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Α. Στο Αντικείμενο επίπεδο
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Οι Στρατηγικές Διαχείρισης Πληροφοριών (IMS) εμφανίζονται να είναι ισχυρότερες στα
αυθεντικά προβλήματα.



Οι Στρατηγικές Διόρθωσης (debugging strategies) φαίνεται να είναι ισχυρότερες στα
ανοιχτού τύπου προβλήματα.



Οι στρατηγικές Σχεδιασμού (planning) είναι σχεδόν ίδιες και στους τρεις τύπους
προβλημάτων.



Οι στρατηγικές Ελέγχου Κατανόησης (comprehension monitoring) και οι στρατηγικές
Αξιολόγησης (evaluation), είναι ισχυρότερες στα αυθεντικά προβλήματα, με μικρές
διαφορές να παρατηρούνται μεταξύ τους.

Β. Στο Μετά επίπεδο


Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση της Διαδικαστικής γνώσης,
φαίνονται να είναι περισσότερες στα σύνθετα προβλήματα.



Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση της Δηλωτικής γνώσης,
φαίνονται να είναι περισσότερες στα αυθεντικά προβλήματα (12), ενώ και στους άλλους δύο
τύπους προβλημάτων οι στρατηγικές που αναφέρονται στη Δηλωτική γνώση είναι αρκετά
κοντά με αυτές στο αυθεντικό πρόβλημα (9).

3.2 Β΄ Φάση
Τα αποτελέσματα από τη λύση των τριών διαφορετικών τύπων μαθηματικών προβλημάτων από τους
μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, με τη μέθοδο της «φωναχτής σκέψης», καθώς
εργάστηκαν σε ομάδες των δύο, και την εμφάνιση αυθορμήτων μεταγνωστικών λειτουργιών του
μεταγνωστικού ελέγχου (metacognitive control) και της μεταγνωστικής παρακολούθησης
(metacognitive monitoring), παρουσιάζονται κατά είδος προβλήματος: πρώτα το ανοιχτού τύπου
πρόβλημα, στη συνέχεια το αυθεντικό και τέλος το σύνθετο πρόβλημα.
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3.2.1 Ανοιχτού τύπου πρόβλημα
Ο επόμενος πίνακας μας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις μεταγνωστικές λειτουργίες στο ανοιχτού
τύπου πρόβλημα.
Α/Α

Ομάδα

Τοπική

Νέα

Αξιολόγηση (LA)

(NI)

Ιδέα Νέα

Σφαιρική

Διαδικασία Αξιολόγησ
(NP)

η (GA)

Αλλαγή
(T)

1

μ2 – Μ1 (μ–κ )

4

-

1

1

1 (LA)

2

Μ2 – Μ8 (κ–χ)

2

-

1

1

1(NI)

3

μ5 – Μ10 (κ–κ)

7

3

4

-

1 (LA)

4

μ6 – μ8 (χ–μ)

3

1

-

-

-

5

μ1 – Μ5 (κ–μ)

3

1

1

1

1 (NP)

6

μ3 – μ7 (κ–μ)

11

5

4

1

2 (LA, NP)

7

Μ6 – Μ9 (μ–μ)

2

1

-

-

1 (NP)

8

μ10 – Μ3 (χ–κ)

7

3

-

-

1 (NP)

9

μ4 – Μ4 (κ–χ)

-

-

2

1

-

10

Μ7 – μ9 (κ–κ)

4

4

1

-

1 (NP)

ΣΥΝΟΛΟ

43

18

14

5

9

Πίνακα 7. Μεταγνωστικές λειτουργίες στο ανοιχτού τύπου πρόβλημα
Στον παραπάνω πίνακα (Πιν. 7) για το ανοιχτού τύπου πρόβλημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα
εξής:


Οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν 46 συνολικά Τοπικές Αξιολογήσεις (LA), παρήγαγαν 19
Νέες Ιδέες (NI) και 18 Νέες Διαδικασίες (NP), 5 Σφαιρικές Αξιολογήσεις.



Επίσης έκαναν 9 Αλλαγές (T) από τις οποίες τρεις με Τοπικές Αξιολογήσεις, μία με Νέα Ιδέα
(NI) και 5 με Νέες Διαδικασίες (NP).



Η ομάδα 9 δεν έκανε Τοπική Αξιολόγηση. Οι ομάδες 1, 2 και 9 δεν παρήγαγαν καμιά Νέα
Ιδέα. Οι ομάδες 4, 7 και 8 δεν παρήγαγαν καμιά Νέα Διαδικασία. Οι ομάδες 3, 4, 7, 8 και 10
δεν έκαναν καμιά Σφαιρική Αξιολόγηση.



Οι ομάδες 4 και 9 δεν έκαναν καμία Αλλαγή.
Επομένως οι λειτουργίες της μεταγνωστικής παρακολούθησης (Τοπικές Αξιολογήσεις, Νέες

Ιδέες, Νέες Διαδικασίες και Σφαιρικές Αξιολογήσεις) ήταν πολύ περισσότερες (83) από τις
λειτουργίες του μεταγνωστικού ελέγχου (Αλλαγές) (9).
Επιπλέον παρατηρούμε ότι:


Στο ανοιχτού τύπου πρόβλημα περισσότερες ήταν οι Τοπικές Αξιολογήσεις και όλες σχεδόν
οι ομάδες τις πραγματοποίησαν (λειτουργία παρακολούθησης).
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Οι Νέες Ιδέες ήταν περισσότερες από τις Νέες Διαδικασίες (λειτουργία παρακολούθησης).



Οι Σφαιρικές Αξιολογήσεις ήταν λίγες και κυρίως έγιναν στις ομάδες οι οποίες αποτελούνται
από το συνδυασμό (μ-κ) και (κ-χ) επίδοσης μαθητών (λειτουργία παρακολούθησης).



Έγιναν Αλλαγές σε 8 από τις 10 ομάδες, άρα οι περισσότερες ομάδες έκαναν εκείνη την
πράξη Ελέγχου που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν τη διαδικασία λύσης του προβλήματος
(λειτουργία ελέγχου).



Οι ομάδες παρακολούθησαν τη διαδικασία επίλυσης κυρίως μέσα από τις Τοπικές
Αξιολογήσεις και κατά δεύτερο λόγο μέσα από τις Νέες Ιδέες μαζί με τις Νέες Διαδικασίες.
Τέλος από τις δέκα ομάδες μαθητών 8 ομάδες (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10) έλυσαν σωστά το

ανοιχτό πρόβλημα, χωρίς να αναφέρουν όλες ότι το πρόβλημα έχει πολλές δυνατές λύσεις. Δύο
ομάδες έλυσαν λάθος το πρόβλημα.

3.2.2 Αυθεντικό πρόβλημα
Ο πίνακας 8 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις μεταγνωστικές λειτουργίες του εμφάνισαν οι ομάδες των
μαθητών στο αυθεντικό πρόβλημα.
Α/

Ομάδα

Α

Τοπική

Νέα

Αξιολόγηση

(NI)

Ιδέα Νέα

(LA)

Σφαιρική

Διαδικασία

Αξιολόγηση

(NP)

(GA)

Αλλαγή (T)

1

μ2 – Μ1 (μ–κ )

5

-

-

1

1 (NP)

2

Μ2 – Μ8 (κ–χ)

3

1

-

1

1 (NI)

3

μ5 – Μ10 (κ–κ) 5

2

-

2

1 (NP)

4

μ6 – μ8 (χ–μ)

4

2

-

-

-

5

μ1 – Μ5 (κ–μ)

8

3

1

1

2 (NI, NI)

6

μ3 – μ7 (κ–μ)

7

-

1

1

1 (NP)

7

Μ6 – Μ9 (μ–μ)

4

-

-

1

1 (NP)

8

μ10 – Μ3 (χ–κ)

5

1

2

1

1 (NI)

9

μ4 – Μ4 (κ–χ)

4

3

-

-

1 (NI)

10

Μ7 – μ9 (κ–κ)

7

2

1

-

1 (NP)

52

14

5

8

10

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 8. Μεταγνωστικές λειτουργίες στο αυθεντικό πρόβλημα
Στον παραπάνω πίνακα (Πιν. 8) για το αυθεντικό πρόβλημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:


Οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν 52 συνολικά Τοπικές Αξιολογήσεις (LA), παρήγαγαν 19
Νέες Ιδέες (NI) και 10 Νέες Διαδικασίες (NP), 8 Σφαιρικές Αξιολογήσεις.
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Επίσης έκαναν 10 Αλλαγές (T) από τις οποίες 5 με Νέες Ιδέες (NI) και 5 με Νέες Διαδικασίες
(NP).



Όλες οι ομάδες έκαναν Τοπικές Αξιολογήσεις. Οι ομάδες 1, 6 και 7, δεν παρήγαγαν καμιά
Νέα Ιδέα. Οι ομάδες 1, 2, 3, 4, 7 και 9, δεν παρήγαγαν καμιά Νέα Διαδικασία. Οι ομάδες 4, 9
και 10 δεν έκαναν καμιά Σφαιρική Αξιολόγηση.



Η ομάδα 4 δεν έκανε καμιά Αλλαγή.
Επομένως οι λειτουργίες της μεταγνωστικής παρακολούθησης (Τοπικές Αξιολογήσεις, Νέες

Ιδέες, Νέες Διαδικασίες και Σφαιρικές Αξιολογήσεις) ήταν πολύ περισσότερες (79) από τις
λειτουργίες του μεταγνωστικού ελέγχου (Αλλαγές) (10).
Επιπλέον παρατηρούμε ότι:


Στο Αυθεντικό πρόβλημα περισσότερες ήταν οι Τοπικές Αξιολογήσεις και όλες οι ομάδες τις
πραγματοποίησαν (λειτουργία παρακολούθησης).



Οι Νέες Ιδέες ήταν αρκετές, ενώ οι Νέες Διαδικασίες και οι Σφαιρικές Αξιολογήσεις ήταν
λίγες και δεν πραγματοποιήθηκαν από όλες τις ομάδες (λειτουργία παρακολούθησης).



Έγιναν Αλλαγές σε 9 από τις 10 ομάδες, άρα έγινε εκείνη η πράξη ελέγχου που απαιτείται
για να τροποποιηθεί το Αντικείμενο επίπεδο (λειτουργία ελέγχου).



Οι ομάδες παρακολούθησαν τη διαδικασία επίλυσης κυρίως μέσα από τις Τοπικές
Αξιολογήσεις.
Τέλος από τις δέκα ομάδες μαθητών το πρόβλημα έλυσαν σωστά 5 ομάδες (3, 5, 6, 9, 10).

Δηλαδή οι ομάδες αυτές έδωσαν σωστή απάντηση και όσον αφορά την απάντηση, αλλά και τη
διαδικασία για την επίλυση του προβλήματος. Οι ομάδες 1, 2, 4, 7, 8, βρήκαν το αποτέλεσμα χωρίς
όμως να κάνουν σωστά και τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

3.2.3 Σύνθετο πρόβλημα
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις μεταγνωστικές λειτουργίες που εμφάνισαν οι
ομάδες των μαθητών στο σύνθετο πρόβλημα.
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Α/Α

Ομάδα

Τοπική

Νέα

Αξιολόγησ

(NI)

Ιδέα Νέα

μ2 – Μ1 (μ–κ 3

Αλλαγή (T)

Διαδικασία

Αξιολόγηση

(NP)

(GA)

-

1

-

2 (NP, NI)

3

-

1

2 (NI, NI)

3

-

-

1 (NI)

η (LA)
1

Σφαιρική

)
Μ2 – Μ8 (κ– 3

2

χ)
μ5 – Μ10 (κ– 4

3

κ)
4

μ6 – μ8 (χ–μ)

2

3

-

-

1 (NI)

5

μ1 – Μ5 (κ–μ)

6

3

-

-

1 (NI)

6

μ3 – μ7 (κ–μ)

3

3

-

1

1 (NI)

7

Μ6 – Μ9 (μ– 3

1

1

-

1 (NP)

1

1

-

1 (NP)

μ)
μ10 – Μ3 (χ– 4

8

κ)
9

μ4 – Μ4 (κ–χ)

6

3

1

1

2 (NI, NI)

10

Μ7 – μ9 (κ–κ)

4

1

1

-

1 (NP)

38

21

5

3

13

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 9. Μεταγνωστικές λειτουργίες στο σύνθετο πρόβλημα

Στον παραπάνω πίνακα (Πιν. 9) για το σύνθετο πρόβλημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:


Οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν 38 συνολικά Τοπικές Αξιολογήσεις (LA), παρήγαγαν 32
Νέες Ιδέες (NI) και 7 Νέες Διαδικασίες (NP), 8 Σφαιρικές Αξιολογήσεις.



Επίσης έκαναν 13 Αλλαγές (T) από τις οποίες 9 με Νέες Ιδέες (NI) και 4 με Νέες Διαδικασίες
(NP).



Όλες οι ομάδες έκαναν Τοπικές Αξιολογήσεις. Η ομάδα 1 δεν παρήγαγε Νέα Ιδέα. Οι ομάδες
2, 3, 4, 5 και 6 δεν παρήγαγαν καμιά Νέα Διαδικασία. Οι ομάδες 1, 3, 4, 5 και 10 δεν έκαναν
καμιά Σφαιρική Αξιολόγηση.



Όλες οι ομάδες έκαναν Αλλαγές.
Επομένως οι λειτουργίες της μεταγνωστικής παρακολούθησης (Τοπικές Αξιολογήσεις, Νέες

Ιδέες, Νέες Διαδικασίες και Σφαιρικές Αξιολογήσεις) ήταν πολύ περισσότερες (67) από τις
λειτουργίες του μεταγνωστικού ελέγχου (Αλλαγές) (13).
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Με βάση το μοντέλο των Nelson και Narens παρατηρούμε ότι:


Στο σύνθετο πρόβλημα περισσότερες ήταν οι Τοπικές Αξιολογήσεις (λειτουργία
παρακολούθησης).



Οι Νέες Ιδέες ήταν πολλές, ενώ οι Νέες Διαδικασίες και οι Σφαιρικές Αξιολογήσεις πολύ
λίγες (λειτουργίες παρακολούθησης).



Οι Σφαιρικές Αξιολογήσεις έγιναν στις ομάδες με μαθητές καλής – χαμηλής επίδοσης (κ-χ)
και καλής – μέτριας (κ-μ) επίδοσης στα μαθηματικά (λειτουργίες παρακολούθησης).



Όλες οι ομάδες έκαναν Αλλαγές, άρα έγινε η πράξη ελέγχου που απαιτείται για να
τροποποιηθεί το Αντικείμενο επίπεδο (λειτουργίες ελέγχου).



Οι ομάδες παρακολούθησαν τη διαδικασία επίλυσης κυρίως μέσα από τις Τοπικές
Αξιολογήσεις και τις Νέες Ιδέες.

Τέλος το πρόβλημα έλυσαν σωστά και οι δέκα ομάδες.

3.2.4 Συγκριτική παρουσίαση των τριών διαφορετικών τύπων μαθηματικών προβλημάτων σε
μικρή ομάδα
Τοπική

Νέα Ιδέα (NI)

Νέα

Σφαιρική

Αλλαγή (T)

Αξιολόγηση

Διαδικασία

Αξιολόγηση

(LA)

(NP)

(GA)

Αν

Αυ

Σύν Αν

Αυ

Σύ

Αν

Αυ

Σύ

Αν

Αυ

Σύ

Αν

Αυ

Σύ

.

θ

.

.

θ

ν.

.

θ

ν.

.

θ

ν.

.

θ

ν.

1 (μ–κ )

4

5

3

-

-

-

1

-

1

1

1

-

1

1

2

2 (κ–χ)

2

3

3

-

1

3

1

-

-

1

1

1

1

1

2

3 (κ–κ)

7

5

4

3

2

3

4

-

-

-

2

-

1

1

1

4 (χ–μ)

3

4

2

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5 (κ–μ)

3

8

6

1

3

3

1

1

-

1

1

-

1

2

1

6 (κ–μ)

11

7

3

5

-

3

4

1

-

1

1

1

2

1

1

7 (μ–μ)

2

4

3

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

1

8 (χ–κ)

7

5

4

3

1

1

-

2

1

-

1

-

1

1

1

9 (κ–χ)

-

4

6

-

3

3

2

-

1

1

-

1

-

1

2

10 (κ–κ)

4

7

4

4

2

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

ΣΥΝΟΛ

43

52

38

18

14

21

14

5

5

5

8

3

9

10

13

Ο

133

Τύπος
Ομάδα

53

24

16

32

Πίνακας 10. Σύγκριση μεταγνωστικών λειτουργιών στους τρεις τύπους προβλημάτων
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Στον Πίνακα 10 μπορούμε να δούμε συγκριτικά και στους τρεις τύπους προβλημάτων τον αριθμό των
πράξεων ελέγχου και παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν.


Οι Τοπικές Αξιολογήσεις είναι περισσότερες από τις υπόλοιπες μεταγνωστικές πράξεις και
στους τρεις τύπους προβλημάτων (λειτουργία παρακολούθησης).



Οι Αλλαγές είναι σχετικά ίσες σε αριθμό και στους τρεις τύπους προβλημάτων, όπως
επίσης και οι Σφαιρικές Αξιολογήσεις και οι Νέες Ιδέες. Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζουν
οι Νέες Διαδικασίες, οι οποίες στα Ανοιχτού τύπου προβλήματα είναι πολύ περισσότερες
από τους άλλους δύο τύπους προβλημάτων.



Στα Ανοιχτού τύπου και στα Σύνθετα προβλήματα, παρατηρούμε ότι οι Σφαιρικές
Αξιολογήσεις έγιναν σε ίδιες ποιοτικά ομάδες δηλαδή σε καλής – χαμηλής και καλής –
μέτριας επίδοσης στα Μαθηματικά (λειτουργία παρακολούθησης).



Η ομάδα 4 (χ-μ) δεν έκανε καμιά Νέα Διαδικασία και Σφαιρική Αξιολόγηση και στους
τρεις τύπους προβλημάτων (λειτουργία παρακολούθησης).



Η ομάδα 1 δεν παρήγαγε καμιά Νέα Ιδέα και στους τρεις τύπους προβλημάτων (λειτουργία
παρακολούθησης).



Η ομάδα 10 δεν έκανε καμιά Σφαιρική Αξιολόγηση και στους τρεις τύπους προβλημάτων
(λειτουργία παρακολούθησης).
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Μαθηματικά Τοπική

Νέα Ιδέα Νέα

Προβλήματα Αξιολόγηση

(NI)

(LA)
Ανοιχτού

Σφαιρική

Αλλαγή

Διαδικασία

Αξιολόγηση

(T)

(NP)

(GA)

ΣΥΝΟΛΟ

43

18

14

5

9

89

Αυθεντικό

52

14

5

8

10

89

Σύνθετο

38

21

5

3

13

85

τύπου

Πίνακας 11. Σύνολο μεταγνωστικών λειτουργιών στους τύπους προβλημάτων

Στον παραπάνω πίνακα (Πιν. 11), μπορούμε να δούμε συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο
εκδηλώθηκαν αυθόρμητα οι μεταγνωστικές λειτουργίες του Ελέγχου και της Παρακολούθησης στους
τρεις τύπους των μαθηματικών προβλημάτων που έλυσαν οι μαθητές σε μικρές ομάδες.


Στα αυθεντικά προβλήματα υπήρξαν περισσότερες Τοπικές Αξιολογήσεις (λειτουργία
παρακολούθησης).



Στα σύνθετα προβλήματα οι μαθητές δημιούργησαν περισσότερες Νέες Ιδέες (λειτουργία
παρακολούθησης).



Στα ανοιχτού τύπου προβλήματα είχαμε τις περισσότερες Νέες Διαδικασίες (λειτουργία
παρακολούθησης).



Στα αυθεντικά προβλήματα είχαμε τις περισσότερες Σφαιρικές Αξιολογήσεις (λειτουργία
παρακολούθησης).



Στα σύνθετα προβλήματα έγιναν οι περισσότερες Αλλαγές, ενώ πολύ κοντά ήταν και οι
άλλοι τύπου προβλημάτων (λειτουργία ελέγχου).

3.2.5 Συγκριτική παρουσίαση των μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την α΄ και β΄ φάση της
έρευνας
Στον Πίνακα 12 μπορούμε να συγκρίνουμε τις λεκτικές αναφορές, που υποδηλώνουν μεταγνωστικές
λειτουργίες, των μαθητών που πήραν μέρος στην έρευνα και έλυσαν τους διαφορετικούς τύπους
προβλημάτων, είτε ατομικά, είτε σε μικρή ομάδα.
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ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ομάδα

Μέλη

ΕΛΕΓΧΟΣ

ομάδας

Λεκτικές αναφορές
Ομάδα

μ2 (μ)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μ1 (κ)
Μ2 (κ)
Μ8 (χ)
μ5 (κ)
Μ10 (κ)
μ6 (χ)
μ8 (μ)
μ1 (κ)
Μ5 (μ)
μ3 (κ)
μ7 (μ)
Μ6 (μ)
Μ9 (μ)
μ10 (χ)
Μ3 (κ)
μ4 (κ)
Μ4 (χ)
Μ7 (κ)
μ9 (κ)

4

4

3

1

4

4

3

3

3

3

ΣΥΝΟΛΟ

32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

278

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ατομικά

Ατομικά

17

1

20

4

8

7

9

7

15

3

18

4

12

2

9

2

19

12

11

2

17

6

9

1

11

1

9

5

14

1

11

5

11

3

7

5

11

5

9

3

247

79

Ομάδα
16

16

30

13

28

37

13

25

21

25
224

303

Πίνακας 12. Συγκριτικός πίνακας μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την Α΄ και Β΄ φάση
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1. Λεκτικές αναφορές των μαθητών σε ατομικό επίπεδο:


Στη μεταγνωστική λειτουργία του Ελέγχου (control), έχουμε πολλές λεκτικές
αναφορές, συνολικά 247.



Στη

μεταγνωστική λειτουργία της Παρακολούθησης (monitoring), έχουμε λίγες

λεκτικές αναφορές, συνολικά 79.
2. Λεκτικές αναφορές των μαθητών σε ομαδικό επίπεδο:


Στη μεταγνωστική λειτουργία του Ελέγχου (control), έχουμε λίγες λεκτικές
αναφορές, συνολικά 32.



Στη μεταγνωστική λειτουργία της Παρακολούθησης (monitoring), έχουμε πολλές
λεκτικές αναφορές, συνολικά 224.

Οι λεκτικές αναφορές που αφορούν την Παρακολούθηση (monitoring) είναι περισσότερες από τις
λεκτικές αναφορές που αφορούν τον Έλεγχο (control). Είναι αντίστοιχα 303 και 278 (Πιν. 12).
Μπορούμε να υποθέσουμε πως η μεταγνωστική λειτουργία της Παρακολούθησης είναι πιο έντονη
στους μαθητές που λύνουν διαφορετικούς τύπους μαθηματικών προβλημάτων, είτε σε ατομικό
επίπεδο, είτε σε επίπεδο ομάδας. Άρα χρειάζεται ισχυρή Παρακολούθηση για την επίλυση ενός
μαθηματικού προβλήματος, αφού αποτελεί εκείνες τις πράξεις με τις οποίες ο μαθητής θα σκεφτεί, θα
σχεδιάσει τη λύση και θα αξιολογήσει τη σκέψη του. Η μεταγνωστική λειτουργία του Ελέγχου
ακολουθεί, αφού αποτελεί τις πράξεις εκείνες με τις οποίες επεμβαίνει ο μαθητής επάνω στο
Αντικείμενο επίπεδο για να το τροποποιήσει, δηλαδή να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή
την επίλυση ενός προβλήματος.
Επιπλέον έμφαση δίνεται στο ότι παρατηρείται μια αντιστροφή των μεταγνωστικών λειτουργιών
ανάμεσα στις ομάδες και το άτομο. Σε επίπεδο ομάδας οι λειτουργίες της παρακολούθησης είναι πολύ
περισσότερες (224) από το ατομικό επίπεδο (79). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι όταν
οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες παρακολουθεί ο ένας τη σκέψη του άλλου σε μεγάλο βαθμό.
Αντιθέτως όταν οι μαθητές λύνουν ένα μαθηματικό πρόβλημα ατομικά, οι λειτουργίες του ελέγχου
είναι πολύ περισσότερες (247) από το επίπεδο της ομάδας (32). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το
γεγονός ότι ο μαθητής μόνος του θα δοκιμάσει πολλές λύσεις (θα προβεί δηλαδή σε πολλές πράξεις
ελέγχου) μέχρι να φτάσει στη σωστή λύση. Επομένως η λειτουργία της παρακολούθησης υπερτερεί
της λειτουργίας του ελέγχου σε επίπεδο ομάδας, ενώ η λειτουργία του ελέγχου υπερτερεί της
λειτουργίας της παρακολούθησης σε ατομικό επίπεδο.
4. Συμπεράσματα
Η γνώση και η μάθηση δε θεωρούνται πλέον ατομικά φαινόμενα. Θεωρούνται διαδραστικά
φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο, στο οποίο η αλληλεπίδραση και η
επικοινωνία των μελών του συντελεί στη δημιουργία νέας γνώσης, αλλά και διαμόρφωσης κριτηρίων
για την ορθότητα αυτής. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στη συνειδητή ή ασυνείδητη αλληλεπίδραση
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των ατόμων και επιτρέπει τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και σε αυτό με το οποίο αλληλεπιδρά να
παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να αναλύσουν, να διορθώσουν, να ανασυνθέσουν τη γνώση και τη
σκέψη τους σε νέες νοητικές δομές. Στη μαθηματική εκπαίδευση η απόκτηση μεταγνωστικών
ικανοτήτων από τους μαθητές θεωρείται πολύ σημαντική κατάκτηση. Από τα παραπάνω προκύπτει η
αναγκαιότητα ανάπτυξης ερευνών, κατά τις οποίες οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
αναλύουν την αυθόρμητη μαθηματική τους δραστηριότητα, μέσα από τη «φωναχτή σκέψη», έτσι
ώστε να εντοπιστούν ποιες μεταγνωστικές πράξεις Ελέγχου (control) και Παρακολούθησης
(monitoring) εμφανίζονται, σε κάθε τύπο μαθηματικού προβλήματος που προσπαθούν να λύσουν. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών θα μας δείξει σε ποιόν τύπο προβλήματος
υστερούν μεταγνωστικά οι μαθητές, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να επέμβουν και να τους ενισχύσουν.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ανοιχτού τύπου προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται
ατομικά, έδειξε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές
πράξεις ελέγχου και παρακολούθησης. Υπήρχαν ωστόσο διαφοροποιήσεις σχετικά με τις στρατηγικές
που χρησιμοποίησαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία επίλυσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των
ανοιχτού τύπου προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, έδειξε ότι οι μαθητές
της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές πράξεις ελέγχου και
παρακολούθησης.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των αυθεντικών προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται ατομικά,
έδειξε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές πράξεις
ελέγχου και παρακολούθησης. Υπήρχαν ωστόσο διαφοροποιήσεις σχετικά με τις στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία επίλυσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των
αυθεντικών προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, έδειξε ότι οι μαθητές της
συγκεκριμένης

ηλικίας

αναπτύσσουν

αυθόρμητα

μεταγνωστικές

πράξεις

ελέγχου

και

παρακολούθησης
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των σύνθετων προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται ατομικά,
έδειξε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές πράξεις
ελέγχου και παρακολούθησης. Υπήρχαν ωστόσο διαφοροποιήσεις σχετικά με τις στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία επίλυσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των
σύνθετων προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, έδειξε ότι οι μαθητές της
συγκεκριμένης

ηλικίας

αναπτύσσουν

αυθόρμητα

μεταγνωστικές

πράξεις

ελέγχου

και

παρακολούθησης.
Η ικανότητα των μαθητών της ηλικίας αυτής να εμφανίζει αυθόρμητα μεταγνωστικές λειτουργίες
ελέγχου και παρακολούθησης, μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος
μπορεί να ενισχύσει τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών του, κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών με μια μεταγνωστικού τύπου διδασκαλία. Η
διδασκαλία αυτή μπορεί να βασίζεται είτε σε ερωτήματα μεταγνωστικής μορφής, τα οποία θα ωθούν
τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν σε κάθε φάση επίλυσης του προβλήματος ερωτήματα που θα τους
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βοηθούν να ενεργοποιούν την κατάλληλη μεταγνωστική πράξη Ελέγχου ή Παρακολούθησης, είτε σε
ένα τυποποιημένο μεταγνωστικό διδακτικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί από τους
εκπαιδευτικούς φορείς. Η πρόταση αυτή χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση καθώς σχετίζεται με την
επιμόρφωση των δασκάλων σε νέες πρακτικές μεταγνωστικού χαρακτήρα, αλλά και την
ενεργοποίηση φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές στη συγκεκριμένη
έρευνα έλυσαν τρία διαφορετικά είδη μαθηματικών προβλημάτων σε μικρές ομάδες των δύο
μαθητών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι και μέσα στην ομάδα ο μαθητής εμφανίζει επίσης αυθόρμητα τις
μεταγνωστικές λειτουργίες του ελέγχου και της παρακολούθησης. Έτσι με κατάλληλο χειρισμό από
το δάσκαλο της τάξης, αλλά και την κατάλληλη δημιουργία ομάδων μαθητών με διαφορετικές
επιδόσεις στα μαθηματικά, μπορεί να επιτευχθεί μεγιστοποίηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων των
μαθητών και να φτάνουν ευκολότερα και πιο σύντομα σε σωστές λύσεις στα προβλήματα που έχουν
να λύσουν. Προαπαιτούμενο βέβαια όπως και στη αξιοποίηση των ευρημάτων σε ατομικό επίπεδο
είναι να πειστεί ο ίδιος ο δάσκαλος για την αναγκαιότητα και την αξία της ενίσχυσης των
μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνάς μας καταθέτουμε προτάσεις για μελλοντική έρευνα:
α) Πώς μπορεί να ερμηνευτεί η εμφάνιση αυθόρμητων μεταγνωστικών λειτουργιών, αν έχουν
προηγηθεί ερωτήματα προς τους μαθητές που αφορούν μεταγνωστικά αισθήματα και κρίσεις;
β) Ποιες πρακτικές του εκπαιδευτικού είναι αποτελεσματικές για την αξιοποίηση των αυθόρμητων
μεταγνωστικών λειτουργιών, έτσι ώστε οι μαθητές της ηλικίας αυτής να βοηθηθούν να φτάσουν με
επιτυχία στη σωστή επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, αναπτύσσοντας συγχρόνως νέες
στρατηγικές και τρόπους επίλυσης;
Τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να δώσουν ώθηση και ερευνητικό ενδιαφέρον στο πεδίο της
μεταγνώσης και της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος.
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Introduction
For the last 40 years metacognition haw become one of the main domains of cognitive research. The
research on this notion started by John Flavell who is considered to be the “father” of this domain,
while later a significant number of theoretical and empirical researches on metacognition can be
registered (Papaleontiou, 2008).
John Flavell in 1976 offered a first common definition about metacognition: “It is the knowledge
which is related cognitive procedures of the subject as well as the outcomes of this knowledge” (p.
232). After about a decade Paris and Winograd (1990), supported the idea that most of the researchers
give emphasis on two aspects of metacognition, the knowledge of cognition and control (McCormick,
2003).
In accordance with education, metacognition is joint with the acquisition of newly constructed
knowledge. Through the metacognitive functions we can alter the existing knowledge, we can interact
with it and finally we can reach the construction of the new knowledge. We can also investigate the
way the cognitive strategies themselves are modified during their implementation (Kuhn, 2000).
In mathematical education, Schoenfeld (1987), found that metacognition can help the mathematical
learning in teams or individually, can help students connect the various mathematical domains
between them and also to reinforce the idea of collaborative cognitive process.
The purpose of our study is to investigate the spontaneous emergence of the metacognitive
functions of control and monitoring, of elementary students at the age of 10 years old (fifth grade),
during the solving of different types of mathematical problems. The contribution of this study to the
literature will be to present proposals related to education planning for instructional intervention on
the problem solving according to different types of mathematical problems. In primary education the
need of the emergence of metacognitive functions is a vital aspect of mathematical problem solving,
as it makes students better problem solvers (Shoenfeld, 1992).
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1. Theoretical Background
1.1 The first elements of metacognition
Trying to establish the concept of metacognition, many researchers were guided to its historical roots
(Brown 1987; Bråten 1991a; Flavell 1992; Zimmerman 2001). Some psychologists or educational
psychologists were involved in their researches with the concept of metacognition in not a direct way,
by naming this concept “metacognition”, but by the study of metacognition’s outcomes. Considering
metacognition as a part of human behaviour, it is demanded to be placed in a larger surrounding
which involves all human activities of all times and of all ages of the development of a human being
(Zimmerman, 2008).
In Piaget’s and Vygotsky’s researches exist the first elements and notions that were
considered to be the commencement of metacognition, but without being named by this term.
1.2 Theoretical approaches of metacognition
In this section the theories of Flavell, Brown, Nelson and Narens are being approached.
We could mention the fact that Flavell and Brown are approaching metacognition by the traditional
aspect, as they were the pioneers who investigated this concept in their researches.
Brown (1987) and Baker (1991) made a distinction between knowledge of cognition and regulation of
cognition (Schraw & Moshman, 1995), while Nelson and Narens (1990), presented the elements of a
metacognitive systems and the interconnections between them.
1.2.1 Flavell’s Theory of Metacognition
Flavell (1971), was the first who introduced the term “metamemory”, regarding the ability of
someone to use effectively the data input, the capacity and the retrieval of the information of memory.
Later he used the term “meta” in order to denote the second level of the function of the memory. Later
in his article “Metacognition and cognitive monitoring” (1979), the outbreak of the interesting in
domains which are connected to metacognition is mentioned, such as verbal communication, reading,
writing, the acquisition of language capability, memory, problem solving and he proposed a model of
metacognitive functioning which included four metacognitive levels and the connection between them
(pic. 1):
a) metacognitive knowledge,
b) metacognitive experiences,
c) tasks and goals and
d) strategies

801

pic. 1 The elements of metacognition according to Flavell (1979)

1.2.2 Brown’s theory of Metacognition
Brown (1987) divides metacognition into two large categories (pic. 2). The first one is involved with
knowledge of cognition, which includes reflection on cognitive activities. This implies the conscious
reflection someone does on his cognitive activities during the activity itself. The second category of
metacognition is regulation of cognition and is involved with self-controlled mechanisms which are
activated during the learning procedure or the problem solving procedure. According to Brown these
two aspects of metacognition, knowledge of cognition and regulation of cognition are very closely
related to each other.

Pic. 2 The elements of metacognition according to Brown (1987)

802

1.2.3 Nelson and Narens’ theory of Metacognition
The Nelson and Narens’ theory in 1990, was able to organize almost the whole existing research on
metacognition (Van Overschelde, 2008). This theory is focused on the interaction between two
metacognitive functions: metacognitive monitoring and metacognitive control. Nelson and Narens
described a theoretical mechanism, which is necessary so as to have a metacognitive system
consisting of two structures: the meta-level and the object-level together with the flow of information
between these two levels (Pic. 3).
Three crucial characteristics are required according to Nelson and Narens, so as to have a
metacognitive system: the first is the separation of the cognitive procedures into two or more related
levels. According to the diagram we have the meta-level and the object-level. This model is based on
the idea that inside the meta-level exists a model of the object-level.
The second crucial characteristic of a metacognitive system is the kind of the relations that is
defined from the flow of information. This flow is discriminated between the so called “control” and
“monitoring”. When we will consider that the meta-level includes a model of the object-level, then
these two abstract characteristics, which are the two interrelated levels together with the two kinds of
relation, are the core of metacognition (Metcalfe and Shimamura, 1994).
The third crucial characteristic of the metacognitive model of Nelson and Narens is that the
meta-level consists of : a) a dynamic model of the ongoing situation (Nelson & Narens, 1990, 1994),
b) a metacognitive target or situation and c) knowledge and strategies about how the meta-level can
change or control the object-level, in order to succeed in the metacognitive target posed by the metalevel (Nelson, 1996).
Combining these three characteristics, the metacognitive model is a sum of high order
matacognitive procedures which monitor and control low order cognitive procedures so as a target
would be successful.
Control
According to the Nelson’s and Narens model, metacognitive control includes the conscious or
unconscious decisions that we make and are based on the outcome of the monitoring procedures that
are made by ourselves. The control actions are revealed by the behaviors that one adopts as a result of
the function of monitoring. So if someone feels that an item has not been adequately coded in his
mind, then he may continue studying it. For example, if someone feels that he has not comprehended
adequately a passage, then he may restudy it. Under experimental conditions we can observe the
control procedures through measurements such as response, latency, allocation of study time and
decision about what subjects are to be studied (Schwartz & Perfect, 2001)..
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Monitoring
On the other hand, metacognitive monitoring includes the procedures that allow to the person to
observe, to reflect or to have experiences on his own cognitive procedures. So, someone knows that
he may have acquired a mathematical procedure or that he has understood the meaning of a passage
that has already studied. The cognitive information just flows from the object-level to the meta-level.
Under experimental conditions metacognitive monitoring is revealed by asking participants to create
metacognitive judgments (feeling – of – knowing judgments, easy – of – learning judgments,
judgments of comprehension, judgments of learning). Monitoring informs persons for the statement of
their knowing in accordance with the ongoing target (Schwartz & Perfect, 2001).
The following diagram is a representation of Nelson and Narens’ metacognitive model with a metalevel and an object-level.

Control

Goals

Knowledge
and
Strategies

Monitoring

Meta-level

Object-level model
Constraints

Object-level

Nelson and Naren’s metacognitive model (Van Overschelde, 2008, p. 48)

1.3 Methodological approaches of metacognition: Methods and Instruments
One of the basic problems in the study and investigation of metacognition is both the development
and use of valid methods of study and the instruments or activities which measure metacognitive
ability and trace metacognitive functions. It is obvious that the distinction of metacognition to its
components entails different kind of measure of the relevant metacognitive functions. A distinct
discrimination of the methods used for investigating metacognition are: a) off – line methods, b) on –
line methods. Off – line methods are implemented either before or after the cognitive procedure,
while on – line methods are implemented during the cognitive procedure. On – line methods appear to
be more effective on the assessment of the learning procedure than off – line methods (Veenman et
al., 2006). Although, in order to understand better this disagreement between the two methods of the
measurement of metacognition, it is necessary to investigate this domain by multi – method designs,
which till now do not exist in the literature (Veenman et al., 2006).
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1.3.1 Methods of studying metacognition
In 1989 Ruth Garner and Patricia Alexander posed many unanswered questions about metacognition.
One of these questions is how we can measure metacognition with precision. According to Euclidis
(2005), many methods are used for the scrutiny of metacognition. An important distinction is the one
which separates methods in
a) non verbal report (behavioral, kinesthetic) methods and
b) verbal report methods
The second category of these methods (verbal reports) is:
a) Think aloud method. The student says aloud whatever he/she thinks and whatever happens
inside his mind, at the time of a cognitive project (i.e. problem solving, an experiment,
reading of some notes etc.). the student reports these elements which are present in Short
Term Memory (STM), and consequently does not have to conclude for something he is being
asked (Euclidis, 2005).
b) The interviews after the procedure. In these interviews the subject has to recall from memory
whatever has done or thought about, during the learning experience. This method gives as
data from answers to specific issues (Gama, 2004). These reports need use of information
from Long Term Memory (LTM) and inferential procedures as well (Euclidis, 2005).
c) Self report questionnaires. These questionnaires use Likert like questions or multiple choice
questions. The advantage of this method is that it can be implied easily and it can be assessed
easily as well. Its disadvantage is that the student can give a suitable answer so as the teacher
will be pleased by this answer, and not the answer which corresponds to what the student
thought or felt during the cognitive procedure.
1.3.2 Instruments for measuring metacognition
The same problem with the method that is used to study metacognition appears with its measurement.
Most of the instruments that were developed for the measurement of metacognition, accepted a lot of
criticism for their validity. There are also some questionnaires for measurement and trace of general
domain metacognitive abilities and questionnaires for measurement and trace of specific domain
metacognitive abilities.
In this section we expose some instruments for the measurement of metacognition:
a) the MSLQ questionnaire
b) the LASSI questionnaire
c) the IRA
d) the MSI
e) the MARSI questionnaire
f) the KMA questionnaire
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g) the Metacognitive Assessment Inventory (MAI)
These instruments are supposed to assess some parts of the metacognitive functions. For example
MAI measures the metacognitive knowledge and the regulation of knowledge, while MSLQ measures
metacognitive abilities and IRA measures metacognitive knowledge according to the reading
procedure.
1.3.2.1 MAI (Metacognitive Assessment Inventory)
The Metacognitive Assessment Inventory (MAI) was developed by Schraw and Dennison in 1994.
The MAI consists of 52 Likert like questions and measures the knowledge of cognition and the
regulation of cognition, of humans of all ages. In the questionnaire the answers are given in a
numerical scale of three or more choices, which enables the διαβάθμιση of the answers.
1.4 Metacognition and problem solving
Traditionally the teaching of mathematics was done by the “telling” of the everyday lesson by the
teacher. The teacher was posing some examples on the blackboard and was explaining the
mathematical concept he was trying to teach. The student was listening the teacher and was watching
the way in which the problem was solved. Later the student was trying to implement what he was
looking at in similar situations. The duplication of the teacher’s way of thinking by the student, meant
that the student acquired the desired knowledge. Even if the traditional way of teaching had a lot of
disadvantages, this “transportation of knowledge” influenced for many years the mathematics
education of many countries (Kafoussi & Skoumbourdi, 2008).
1.4.1 The concept of mathematical problem solving
The problem and its solution had for many years a lot of contradicted meanings – which in fact
establishes the meaning of the literature very difficult (Schoenfeld, 1990).
Schoenfeld (1990) gives two different definitions for the concept of the mathematical problem:


In mathematics problem is everything that is required to be done



A question which is very complicated and very difficult

The first definition is the one which catches the concept as it has been used since now in the
traditional way of teaching mathematics (Schoenfeld, 1990).
The problem solving procedure is a complex cognitive procedure which includes a number of
procedures and strategies. The problem solving procedure consists of two stages: a) the representation
of the problem and b) the solution of the problem (Blum & Niss, 1991). The problem solving
procedure is a challenge for teacher many of whom rely only on school mathematical texts in order to
guide their teaching and as it is obvious these texts do not afford the essential tools for the right
mathematical problem solving solution.
Schoenfeld (1985), in his book Mathematical Problem Solving describes four demands for
the solution of a mathematical problem:
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1. Sources. Mathematical knowledge of someone that can be retrieved so as to be able to
manipulate the problem.
2. Heuristics. Strategies and techniques so as to have progress in non routine problems.
3. Control. Global decisions which concern the choice and implementation of the sources and
the strategies.
4. System of personal beliefs. The mathematical world of a person, the total amount of (not
necessarily conscious) catalytic factors of the behavior of a person.
1.4.2 The role of metacognition during the mathematical problem solving procedure
An inspection of the literature reveals that metacognitive functions can reinforce the ability of
the students to be better problem solvers (Kapa, 2001). The metacognitive functions are mental
activities, which diverse the cognitive functions of a person and support perceptive learning
(Mevarech and Kapa, 1996). The use of metacognitive functions support the effort of problem solvers
during the solving procedure and includes their ability to fulfil the target (Fortunato, Hecht, Tittle and
Alvarez, 1991). The more people control and monitor their strategies they use, the best becomes their
ability to solve problems (Kapa, 2001). In other words the metacognitive functions support the
cognitive fuctions, by the activation of the factors of control and monitor during the problem solving
procedure.
In mathematics education, the importance of the study of the students’ metacognitive
procedures during the mathematical activity appeared at first as a consequence of the emphasis given
by the students themselves to the role of the acquisition of conscience of their acts when they learn
mathematics or when they are self – regulation (Kilpatrick, 1985). According to Schoenfeld (1992),
metacognition has multiple meanings: from the knowledge of someone about the cognitive procedures
he/she possesses to self – regulation during the problem solving procedure. But the crossing from a
perception about individual learning process to the perception that this process is a course through
interactions between five dynamic systems: the subject, the society, the family, the school, and the
knowledge background, gave to metacognition a new perspective (Καλαβάσης, 2007).
Many researches have been conducted on the relation between metacognition and problem
solving. Two categories have been formed. The researches which were conducted without previous
metacognitive teaching support and the researches conducted with previous metacognitive teaching
support
The researches which were conducted so as to show the liaison between metacognition and
problem solving, have revealed that metacognition is a significant factor which can lead not only to
the correct solution of a problem, but to help in the solution procedure (Schoenfeld, 1987; Fortunato
et al., 1991; Schoenfeld, 1992; Mevarech & Kramarski, 1997; Kapa, 2001, Mohini & Nai, 2005;
Mevarech & Fridkin, 2006; Παναούρα και Φιλίππου, 2006). The researches are focused either on
those which were conducted without previous metacognitive teaching support (Biryukov, 2002;
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Mohini & Nai, 2005), or on those which were conducted with previous metacognitive teaching
support (Kramarski, Mevarech and Arami, 2002; Goos, Galbraith and Renshaw, 2002; Mevarech &
Fridkin, 2006; Παναούρα και Φιλίππου, 2006; Österholm, 2006).
2. Methodology
Metacognitive functions are considered to be very important learning functions during which
students acquire consciousness about their activities. In mathematics education, the emphasis was
given either to the emergence of the metacognitive functions of the students at the time of the
mathematical activity as a consequence of the acquisition of deliberate effort by the side of the
students when they solve a mathematical problem (Kilpatrick, 1985; Shoenfeld, 1992, or as a
consequence of a crossing from a perception that a learning procedure is an individual fact, to the
perception that a learning procedure is a course of interactions and interrelations (Καλαβάσης, 2007).
This study tries to investigate whether elementary students in the fifth grade appear metacognitive
functions of control and monitoring, when they solve different types of mathematical problems. More
specifically we have tried to study what kind of metacognitive functions students at the age of 11 – 12
appear, when they solve different types of mathematical problems.
Our research question was formatted as it follows:


Whether and what kind of metacognitive functions of control and monitoring students appear
without a previous metacognitve teaching support, when they solve different types of
mathematical problems.

More specifically:


Whether and what kind of metacognitive functions of control and monitoring students appear
when they solve open ended mathematical problems?



Whether and what kind of metacognitive functions of control and monitoring students appear
when they solve authentic mathematical problems?



Whether and what kind of metacognitive functions of control and monitoring students appear
when they solve complex mathematical problems?



Is there a difference between the metacognitive functions of the students whether they work
individually or in small groups and in what means?



Is there a difference at the metacognitive functions of the students in the different types of
mathematical problems?

In our research the “think aloud” method was used. In the 1st phase the students solved the
mathematical problems individually and their metacognitive activity was analysed in accordance with
the Metacognitive Assessment Inventory (MAI), by Schraw and Dennison in 1994. In the 2nd phase
the students solved the mathematical problems in pairs and their metacognitive activity was analysed
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in accordance with the instrument Goos and Galbraith (1996) implemented in their researches. The
main study was conducted in a fifth grade of a typical public elementary school in Athens, in Greece
during 2009 – 2010 and it lasted 2 months. The class consisted of 20 students (10 boys and 10 girls).
The fifth grade was chosen because the students at this grade seem to be capable of understanding and
producing metacognitive type questions (Focant et al., 2006). So there is great interest the study of the
appearance of metacognitive functions in this specific age in an individual solving level and in a
cooperative solving level. The students at first solved the different types of mathematical problems
individually and later in pairs. The video recording was done in the computer laboratory during the
working hours of the school. The students kept on solving the problems despite the school intervals,
until they finished the solving procedure. The collection of the data was based on the “think aloud”
method. All the interviews between the researcher and the students were video recorded. The only
intervention of the researcher during the solving procedure was the phrases: “keep talking”, “tell me
what you are thinking now”, “say aloud your thoughts”.
The students in the 1 st phase solve the different types of mathematical problems and
continually the subject’s verbal reports were attributed to the suitable metacognitive area that is
controlled by MAI. That is they attributed to the level to which every metacognitive strategy from the
Metacognitive Awareness Index referred to. So the modified MAI and implemented with an on – line
metacognitive method, it can register the metacognitive functions of control and monitoring of the
students who participated in the research. . For the purpose of the research, in order to adjust the
theory of Nelson and Narens to our study we used the following analysis protocol (table 1):
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OBJECT LEVEL
CONTROL
INFORMATION

MONITORING
MANAGEMENT

COMPREHENSION MONITORING

STRATEGIES
1. He slows down when he encounters

11. He periodically reviews to help him

important information.

understand important relationships.

2. He consciously focuses his attention

12.

on important information.

usefulness of strategies while he studies.

3. He tries to break studying down into

13. He finds himself pausing regularly to

smaller steps.

check his comprehension.

4. He focuses on overall meaning rather

EVALUATION

He

finds

himself

analyzing

the

than specifics.
DEBUGGING STRATEGIES
14. He knows how well he did once he
finishes a test.
5. He re-evaluates his assumptions when

15. He summarizes what he has learned after

he gets confused.

he finishes.

6. He stops and rereads when he gets

16. He asks himself if he has considered all

confused.

options after he solves a problem.

PLANNING
7. He sets specific goals before he begins
a task.
8. He asks himself questions about the
material before he begins.
9. He thinks of several ways to solve a
problem and chooses the best one.
10. He reads instructions carefully before
he begins a task.
META – LEVEL
PROCEDURAL KNOWLEDGE

DECLARATIVE KNOWLEDGE

17. He has a specific purpose for each

19. He is a good judge of how well he

strategy he uses.

understands something.

18. He finds himself using helpful
learning strategies automatically.
Table 1. The modified MAI.
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The problems were the following:
a) When we play a game and we create pairs, one kid is left alone. When we create triples, one
kid is left alone. Again when we create quadruples, one kid is left alone. How many kids are
we?
b) You want to buy refreshments for your party in various packings:


500 ml which cost 1 €



1 litre which cost 1,20 €



1,5 litre which cost 1,50 €

You know from theory that 1 litre equals 1.000 ml. In your party you will need 5 litres
of refreshments. Which packing is the cheapest for you to buy for your party?
c) Someone bought a 90 square meter house for 2.300 € a square meter. He paid half of the price
in advance and the rest of the sum in 25 monthly installments. Which was the price of each
installment?
In the Second Phase the students solved three different kinds of mathematical problems and their
verbal reports were analyzed by the instrument Goos και Galbraith (1996), used in their research. The
methodological instrument the previous researchers used is based on the recognition of three different
kind of decisions which in turn are based on metacognitive functions:
1. Transitions between the episodes of the solving procedure, which turn the solution to
considerable alterations.
2. Decisions in which New knowledge was traced or Local Assessments were made.
3. Moments during the dialogue where there is a general overview of the solving procedure.
The Transisions between the episodes show the metacognitive function of control, while the
production of New Ideas and of New Procedures show the the metacognitive function of monitoring.
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TABLE FOR CATEGORIZATION OF METACOGNITIVE FUNCTIONS
Episode1

Number2

Creator3

Type4

Content

NI/NP

Response

useful

NI/NP

to

Ε1
Τ1
Ε2
Τ2
Ε3
Τ3
Table 2. Categorization of metacognitive functions
The students solved three different kinds of mathematical problems: an open-ended problem, an
authentic problem and a complex problem. The problems were the following:
1. A car parking has double parking places for motorcycles than the cars. Each car holds 10 sq
meters and each motorcycle holds 4 sq meters. What is the total surface of the parking area?
2. The umber of the students of our school is 300. We have decided to go for an excursion at the
local zoo. For this excursion we can use 50 or 25 seat buses. We were offered by two tourist
guide offices the following offers:


The firs tourist guide office charges 100 € for the 50 seat bus. It does not have 25 seat
buses available.



The second tourist guide office charges 150 € for the 50 seat bus and offers per 5 such
buses, two 25 seat buses free of charge.

You have to investigate which offer is the most suitable for us, provided that all of the students of our
school will participate in the excursion.
3. In our town 330.000 cars circulate every day. From these, 45.000 cars have tree passengers
and the rest only the driver. How many cars will circulate in our town if three passengers are
on each car?

The pairs which were formed were consisting of students (s: male student, S: female student) with
different mathematical achievement. This achievement was taken from the student’s grades at the

1

Ε = Episode, Τ = Transition
The number represents the verbal report
3
The student whose verbal report was registered
4
NI = New Information, NP = New Procedure, LA = Local Assessment
2
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school semester and was categorized in good, medium, poor. So pairs with good – medium (g – m),
good – poor (g – p), medium – poor (m – p), good – good (g – g) etc. achievement were formatted.
3. Results
3.1 1st Phase
The results from the solution of the three different types of the mathematical problems by the students
of the 5th grade by the “think aloud” method individually and the spontaneous appearance of the
metacognitive functions of control and monitoring, are presented by each type of mathematical
problem: first the open ended problem, then the authentic one and at the end the complex problem.
3.1.2. Open ended problem
According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from the
analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 3.

Table 3.

Verbal

Number

reports

students

Information Management Strategies (Control)

10 (22,2%)

5

Debugging Strategies (Control)

16 (35,7%)

9

Planning (Control)

6 (13,3%)

6

Comprehension Monitoring (Monitoring)

7 (15,5%)

6

Evaluation (Monitoring)

6 (13,3%)

5

TOTAL

45

OBJECT-LEVEL

of

META – LEVEL
Procedural Knowledge (Control)

47 (83,9%)

18

Declarative Knowledge (Monitoring)

9 (16,10%)

8

TOTAL

56

Students’ verbal reports during the open ended problem
The table 3 reveals that in the open-ended problem there was a strong metacognitive control
action, in the Meta-level concerning the Procedural Knowledge (83,9% verbal reports). According to
Nelson and Narens (1994) the students who solved the open-ended mathematical problem tried
through the Procedural Knowledge to modify the Object-level, by taking the correct control action.
Moreover, in the Object-level the students’ verbal reports concerning Debugging strategies and
Information Management Strategies were dominant, and control function is showed to be very high
performed during the solution procedure of the open-ended problem. According to the adjusted MAI
questionnaire for the Information Management Strategies, the sub strategy which was dominant was
the one that denotes that the students “consciously focus their attention on important information”,
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while for the Debugging Strategies the sub strategy that was dominant was the one that denotes that
the student “stops and rereads when gets confused”. We should also mention that the verbal reports,
which appeared during the solving process, were not in accordance with the number of the students
that expressed these verbal reports.
3.1.3 Authentic problem
According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from
the analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 4.
Table

OBJECT LEVEL

Verbal

Number of

reports

students

Information Management strategies (Control)

37 (48,1%) 15

Debugging Strategies (Control)

9 (11,7%)

5

Planning (Control)

6 (7,8%)

4

Comprehension Monitoring (Monitoring)

11 (14,3%) 6

Evaluation (Monitoring)

14 (18,1%) 11

TOTAL

77

4.

META – LEVEL
Procedural Knowledge (Control)

37 (75,5%) 17

Declarative Knowledge (Monitoring)

12 (24,5%) 10

TOTAL

49

Students’ verbal reports during the authentic problem

In the authentic task we could mention that there was a strong metacognitive control action in
the Object-level concerning Information Management Strategies (48,1% verbal reports). According to
the adjusted MAI questionnaire for the Information Management Strategies, the sub strategy which
was dominant was the one that the student “tries to break studying down into smaller steps”.
Moreover, many verbal reports were also made referring to the Meta-level concerning the Procedural
Knowledge strategies. So, according to Nelson and Narens’ model, when the students solved the
authentic problem tried to control their object-level through Information Management Strategies and
they also tried to monitor it by evaluating the cognitive process as we can see from the high
performance of the evaluation metacognitive strategy (18,1%).
3.1.4 Authentic problem
According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from
the analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 4.
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Verbal

Number of

reports

students

Information Management strategies (Control)

7 (26%)

7

Debugging Strategies (Control)

6 (22,2%)

5

Planning (Control)

4 (14,8%)

4

Comprehension Monitoring (Monitoring)

6 (22,2%)

5

Evaluation (Monitoring)

4 (14,8%)

4

TOTAL

27

OBJECT LEVEL

META – LEVEL
Procedural Knowledge (Control)

62 (87,3%)

20

Declarative Knowledge (Monitoring)

9 (12,7%)

9

TOTAL

71

Table 5. Students’ verbal reports during the complex problem
In the complex problem there is a strong metacognitive control action in the Meta-level
concerning Procedural Knowledge (87,3% verbal reports). This means that when the students solved
the complex problem, they tried to control their Meta-level through strategies that refer to Procedural
knowledge and monitor the same level through strategies that refer to Declarative knowledge. So the
students revealed the same metacognitive behaviour to the one that showed at the solution of the
open-ended problem. In the Object-level we cannot mention great differences in the appearance of the
metacognitive functions the students revealed when they solved the complex problem. Their
metacognitive functions were at a very low performance.
3.1.5 Relative presentation of the results in the trhee different types of mathematical problems
The following table (table 6) shows the results according to each metacognitive function of
control and monitoring throughout the three different types of problems.
Open-

Authentic Complex Total

ended
OBJECT LEVEL
Information

Management

strategies 10

37

7

(Control)

(18,5%)

(68,5%)

(13%)

Debugging Strategies (Control)

16

9

6

(51,6%)

(29%)

(19,4%)

6

6

4

(37,5%)

(37,5%)

(25%)

Planning (Control)
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54

31

16

Comprehension Monitoring (Monitoring)

Evaluation (Monitoring)

7

11

6

(29,2%)

(45,8%)

(25%)

6

14

4

(25%)

(58,3%)

(16,7%)

47

37

62

(32,2%)

(25,3%)

(42,5%)

9

12

9

(30%)

(40%)

(30%)

24

24

META LEVEL
Procedural Knowledge (Control)

Declarative Knowledge (Monitoring)

146

30

Table 6. Comparing the three different types of problems
Analysing the results according to the spontaneous appearance of each metacognitive function
of control and monitoring throughout the three kinds of problems, this table shows that, in general,
fewer strategies appeared in the Object-level than in the Meta-level. This reveals that when the
students solved the mathematical problems, they used many metacognitive functions which activated
the Meta-level, that is they tried to orient metacognitive goals, to overcome constraints, to adjust the
incomplete model of the Object-level which exists in their Meta-level in order to coincide it with the
real Object level, and finally to take the right control action and change the Object-level.
Moreover, concerning the different kinds of metacognitive strategies in the Object and the Metalevel, the metacognitive function of control was dominant in each type of the mathematical problems.
More specifically, 54 verbal reports emerged that implied Information Management Strategies, 31
verbal reports that implied Debugging Strategies, 16 verbal reports that implied Planning strategies
and 146 verbal reports that implied Procedural Knowledge strategies appeared throughout the three
different types of mathematical problems. Concerning the appearance of monitoring actions, the
students developed strategies in order to monitor their thought, so as to reach suitable control actions
and consequently solve the problem. These findings mean that the students tried to assure themselves
that they had understood something, scanning their declarative knowledge to find the suitable
information or knowledge stored in the memory, so as to be used for the solution (Lenat, 1983).
Furthermore, the students spontaneously emerged the most metacognitive control and monitoring
actions during the solution of the authentic problem. We can observe that:


The Information Management, Comprehension Monitoring and Evaluation strategies were
stronger in the authentic problem.



The Debugging strategies were stronger in the open-ended problem.



The Planning strategies were almost equal for the three types of mathematical problems.



The strategies used by the Procedural Knowledge were stronger in the complex problem.
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The strategies used by the Declarative Knowledge were almost equal for the three types of
mathematical problems.

These findings can maybe be interpreted if we mainly think about the nature of each problem and
the students’ experiences with them in the mathematics classroom. The open-ended problems are such
by their nature that they need more Debugging strategies when students try to solve them, because as
these problems have many solutions and not only one, the students try a solution and change it or
transform it when they comprehend the particularities. The authentic problems need Information
Management, Comprehension Monitoring and Evaluation strategies because these kinds of problems
are not encountered in mathematical textbooks very often, so students must have a strong
metacognitive background in order to tackle with them. The complex problems are very common in
mathematical textbooks, so the students know what procedures have to be taken so as to reach a
suitable solution.
3.2 2nd Phase
The results from the solution of the three different types of the mathematical problems by the students
of the 5th grade by the “think aloud” method as they worked in pairs and the spontaneous appearance
of the metacognitive functions of control and monitoring, are presented by each type of mathematical
problem: first the open ended problem, then the authentic one and at the end the complex problem.
3.2.1 Open ended problem
According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from the
analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 7.
Pair

Local Assessment New
(LA)

(NI)

Idea New

Global

Transition

Procedure

Assessmen

(T)

(NP)

t (GA)

1

s2 – S1 (m–g )

4

-

1

1

1 (LA)

2

S2 – S8 (g–p)

2

-

1

1

1(NI)

3

s5 – S10 (g–g)

7

3

4

-

1 (LA)

4

s6 – s8 (p–m)

3

1

-

-

-

5

s1 – S5 (g–m)

3

1

1

1

1 (NP)

6

S3 – s7 (g–m)

11

5

4

1

2 (LA, NP)

7

S6 – S9 (m–m)

2

1

-

-

1 (NP)

8

s10 – S3 (p–g)

7

3

-

-

1 (NP)

9

s4 – S4 (g–p)

-

-

2

1

-

10

S7 – s9 (g–g)

4

4

1

-

1 (NP)
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TOTAL

43

18

14

5

9

Table 7. Metacognitive functions in open ended problem

On the above table for the open ended problem we can mention the following:


The students made totally 46 Local Assessments (LA) and 5 Global Assessments (GA) and
they produced 19 New Ideas (NI) and 18 New Procedures (NP).



They also made 9 Transitions (T), from which 3 by LA, 1 by NI and 5 by NP.



The 9th pair didn’t do any LA. Pairs 1, 2 and 9 didn’t produce any NI. Pairs 4, 7 and 8 didn’t
produce any NP. Pairs 3, 4, 7, 8 and 10 didn’t do any GA.



Pairs 4 and 9 didn’t do any T.

Consequently the functions of metacognitive monitoring (LA, NI, NP and GA) were much more in
number (83) than the function of metacognitive control (T), (9).

Moreover we observe that:


In open ended problem the Local Assessments were more than the other functions and were
made by almost all pairs (monitoring function).



NI were more than the NP (monitoring function).



GA were very few and were made by the pairs (m-g) and (g-p) in the mathematical
achievement (monitoring function).



Transitions were made by 8 out of 10 pairs, this means that most of the pairs made this
control action which would enable them to continue the solving procedure (control function).



The pairs were monitoring the solving procedure mainly through LAs and secondly through
NIs together with NPs.

Finally 8 pairs out of 10 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10) gave a right solution of the problem. Two pairs did not
solve the problem.

3.2.2 Authentic problem
According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from the
analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 8.
Pair

Local

New

Assessment

(NI)

Idea New

(LA)

Global

Transition

Procedure

Assessment

(T)

(NP)

(GA)

1

s2 – S1 (m–g )

5

-

-

1

1 (NP)

2

S2 – S8 (g–p)

3

1

-

1

1 (NI)

3

s5 – S10 (g–g)

5

2

-

2

1 (NP)

4

s6 – s8 (p–m)

4

2

-

-

-
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5

s1 – S5 (g–m)

8

3

1

1

2 (NI, NI)

6

S3 – s7 (g–m)

7

-

1

1

1 (NP)

7

S6 – S9 (m–m)

4

-

-

1

1 (NP)

8

s10 – S3 (p–g)

5

1

2

1

1 (NI)

9

s4 – S4 (g–p)

4

3

-

-

1 (NI)

10

S7 – s9 (g–g)

7

2

1

-

1 (NP)

52

14

5

8

10

TOTAL

Table 8. Metacognitive functions in authentic problem
On the above table for the authentic problem we can mention the following:


The students made totally 52 Local Assessments (LA) and 8 Global Assessments (GA) and
they produced 19 New Ideas (NI) and 10 New Procedures (NP).



They also made 10 Transitions (T), from which 5 by NI and 5 by NP.



All pairs made LAs. Pairs 1, 6 and 7 didn’t produce any NIs. Pairs 1, 2, 3, 4, 7 and 9 didn’t
produce any NPs. Pairs 4, 9 and 10 didn’t do any GA.



Pair number 4 didn’t do any Transitions

Consequently the functions of metacognitive monitoring (LA, NI, NP and GA) were much more in
number (79) than the function of metacognitive control (T), (10).

Moreover we observe that:


In authentic problem the Local Assessments were more than the other functions and were
made by almost all pairs (monitoring function).



NIs were enough, while NPs and GAs were very few and were not produced by all pairs
(monitoring function).



Transitions were made by 9 out of 10 pairs, this means that most of the pairs made this
control action which would enable them to continue the solving procedure (control function)
and alter the object – level.



The pairs were monitoring the solving procedure mainly through LAs.

Finally 5 pairs out of 10 (3, 5, 6, 9,10) gave a right solution of the problem. These pairs gave a right
answer as well as a right solving procedure. Pairs 1, 2, 4, 7, 8, reached the correct answer but without
giving the right solving procedure.
3.2.3 Complex problem
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According to the metacognitive model of Nelson and Narens, the results of the research from the
analysis of the verbal reports can be recapitulated in table 9.
Pair

Local

New

Assessmen

(NI)

Idea New

t (LA)

Global

Transition

Procedure

Assessment

(T)

(NP)

(GA)

1

s2 – S1 (m–g )

3

-

1

-

2 (NP, NI)

2

S2 – S8 (g–p)

3

3

-

1

2 (NI, NI)

3

s5 – S10 (g–g)

4

3

-

-

1 (NI)

4

s6 – s8 (p–m)

2

3

-

-

1 (NI)

5

s1 – S5 (g–m)

6

3

-

-

1 (NI)

6

S3 – s7 (g–m)

3

3

-

1

1 (NI)

7

S6 – S9 (m–m) 3

1

1

-

1 (NP)

8

s10 – S3 (p–g)

4

1

1

-

1 (NP)

9

s4 – S4 (g–p)

6

3

1

1

2 (NI, NI)

10

S7 – s9 (g–g)

4

1

1

-

1 (NP)

38

21

5

3

13

ΣΥΝΟΛΟ

Table 9. Metacognitive functions in complex problem

On the above table for the complex problem we can mention the following:


The students made totally 38 Local Assessments (LA) and 8 Global Assessments (GA) and
they produced 33 New Ideas (NI) and 7 New Procedures (NP).



They also made 13 Transitions (T), from which 9 by NI and 4 by NP.



All pairs made LAs. Pair number 1 didn’t produce any NIs. Pairs 2, 3, 4, 5 and 6 didn’t
produce any NPs. Pairs 1, 3, 4, 5 and 10 didn’t do any GAs.



All pairs made Transitions (T).

Consequently the functions of metacognitive monitoring (LA, NI, NP and GA) were much more in
number (67) than the function of metacognitive control (T), (13).
Moreover we observe that:


In the complex problem the LAs were Much more (monitoring function).



NIs were many, while NPs and GAs were very few (monitoring function).



GAs were made by pairs good – poor achievement (g-p) and good – medium achievement (gm) (monitoring function).
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Transitions were made by all the pairs, this means that most of the pairs made this control
action which would enable them to continue the solving procedure (control function) and alter
the object – level.



The pairs were monitoring the solving procedure mainly through LAs and NIs.

Finally all the pairs solved correctly the complex problem.
3.2.4 Comparative presentation of the results in the 1 st and the 2nd phase
In the table 10 we can compare the verbal reports of the students who participated in the research and
solved, individually or in pairs, different types of mathematical problems and indicate a metacognitive
function.
METACOGNITIVE FUNCTION
Pair

Member of CONTROL
the pair

Verbal Reports
Pair

1

2

3

4

5

6

7

μ2 (μ)
Μ1 (κ)
Μ2 (κ)
Μ8 (χ)
μ5 (κ)
Μ10 (κ)
μ6 (χ)
μ8 (μ)
μ1 (κ)
Μ5 (μ)
μ3 (κ)
μ7 (μ)
Μ6 (μ)
Μ9 (μ)

4

4

3

1

4

4

3

μ10 (χ)
8

9

10
TOTAL

Μ3 (κ)
μ4 (κ)
Μ4 (χ)
Μ7 (κ)
μ9 (κ)

MONITORING

3

3

3
32

Individually

Individually

17

1

20

4

8

7

9

7

15

3

18

4

12

2

9

2

19

12

11

2

17

6

9

1

11

1

9

5

14

1

11

5

11

3

7

5

11

5

9

3

247

79
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Pair
16

16

30

13

28

37

13

25

21

25
224

GRAND TOTAL

278

303

Table 10. Metacognitive functions during 1 st and 2nd phase
1. Verbal reports of the students working individually


In the metacognitive function of control, we observe a lot of reports, 247 in total.



In the metacognitive function of monitoring, we observe few reports, 79 in total.

2. Verbal reports of the students working in pairs


In the metacognitive function of control, we observe few reports, 32 in total.



In the metacognitive function of monitoring, we observe a lot of reports, 224 in total.

The verbal reports concerning monitoring are more (303 in number) than the ones concerning
control (278 in number). We can assume that the metacognitive function of monitoring is more
intense in the students when they solve different types of mathematical problems, either individually,
or in pairs. So vigorous monitoring is needed for the solving of a mathematical problem, since
monitoring consists those actions through which the student will think a solution and evaluate the
thought. The function of metacognitive control follows, since control consists those actions through
which the student can intervene on the object level so as to transform it, that is to solve the problem.
Furthermore more emphasis is given to the fact that a reverse of metacognitive functions is
observed when these appear when the students solve the problem individually, or in pairs. When the
students work in pairs the functions of monitoring are more (224 in number), than the ones when the
students work individually (79 in number). This can be explained by the fact that when students work
in pairs each student monitors the thought of the other student in a great scale. Controversially when a
student solves alone a mathematical problem, the functions of control are more (247 in number), than
the ones that appear in pairs (32 in number). This can be explained by the fact that the student alone
will try many solutions, that is the student will take many control actions till the approach of the right
solution. As a result the function of monitoring exceeds the function of control when students work in
pairs, while the function of control exceeds the function of monitoring when students work
individually.
4. Conclusions
Knowledge and learning are not considered any more individual phenomena. They are
considered to be interrelated phenomena shaped in a social surrounding, in which interaction and
communication of the members of this surrounding drives too the construction of new knowledge and
to the formation of the criteria of its correctness. This procedure is based on the conscious and
unconscious interaction of the persons and permits to the person itself and to the team to observe,
compare, analyze, correct and reform knowledge and thought towards new cognitive structures. In
mathematical education the acquisition of metacognitive abilities by students is considered to be a
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very important state. From the above comes the necessity of the development of researches, by which
the students themselves have the opportunity to analyze their spontaneous mathematical activity,
through “think aloud” method, in order to be traced which metacognitive functions of control and
monitoring appear and in which type of mathematical problem students try to solve. The analyses of
the results of such researches will provide us with information of the type, in which type of
mathematical problem students are inferior, so as teachers can intervene and reinforce students to be
more productive at the problem solving procedure. .


The analyses of the results of the open ended problems when students work individually
revealed that the students of this age develop spontaneously metacognitive functions of
control and monitoring. There were of course differences according to the strategies students
used during the problem solving procedure. The analyses of the results of the open ended
problems when students work in pairs revealed that the students of this age develop
spontaneously metacognitive functions of control and monitoring.



The analyses of the results of authentic problems when students work individually revealed
that the students of this age develop spontaneously metacognitive functions of control and
monitoring. There were of course differences according to the strategies students used during
the problem solving procedure. The analyses of the results of authentic problems when
students work in pairs revealed that the students of this age develop spontaneously
metacognitive functions of control and monitoring.



The analyses of the results of complex problems when students work individually revealed
that the students of this age develop spontaneously metacognitive functions of control and
monitoring. There were of course differences according to the strategies students used during
the problem solving procedure. The analyses of the results of complex problems when
students work in pairs revealed that the students of this age develop spontaneously
metacognitive functions of control and monitoring.

The ability of the students of this age to appear spontaneously metacognitive functions of control
and monitoring, can be used by the teachers in a correct way and reinforce the metacognitive abilities
of the students, during the mathematics teaching by a metacognitive style way of teaching. This way
of teaching can be based either on metacognitive type questions, which will impulse students to
activate the right type of metacognitive function of control or monitoring, or on a standardized
metacognitive teaching program that will be created by the educational bearers. This proposition
needs profound investigation as it is connected with the training of the teaching staff in new
educational metacognitive practices, as well with the activation of the bearers of the educational
policy. The student in this specific research solved trhee different types of mathematical problems in
pairs and individually. The findings showed that in a team the student appears spontaneously

823

metacognitive functions. So by a suitable manipulation by the teacher of the classroom and by the
suitable creation of teams in the classroom consisting of students with different mathematical
achievement, a maximum appearance of metacognitive functions can be achieved in order to get
easier and soon to the right solution of a problem. What is demanded in advance is the teacher himself
to be persuaded for the necessity and the reinforcement of the metacognitive functions of the students.
So, according to the results of our research, we depose our proposition for future research:
a) how can we interpret the appearance of spontaneous metacognitive functions, if there have
previously been posed metacognitive questions towards the students which questions involve
metacognitive feelings and judgements?
b) which educational practices from the side of the teacher are effective for making useful the
metacognitive functions, so as the students of this age be helped to reach successfully the correct
solution of a mathematical problem, developing simultaneously new strategies and ways of problem
solving?
The above questions can give an impulse and scientific interest to the domain of metacognition and
mathematical problem solving.
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Εισαγωγή
Η παρακάτω εργασία αναφέρεται στο σχέδιο έρευνας της διδακτορικής διατριβής με θέμα:
«Διδασκαλία Μαθηματικών σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: το σύνδρομο Asperger».
Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηριζόμαστε για την έρευνά μας.
Σ` αυτό αναφέρονται ο ορισμός του συνδρόμου, η αιτιολόγησή του, η διάγνωση και
διαφοροδιάγνωσή του, η επιδημιολογία του καθώς και έρευνες που εστιάζουν στα γνωστικά
χαρακτηριστικά και τη μαθηματική ικανότητα των ατόμων με το σύνδρομο αυτό.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το σχεδιασμό της έρευνας που περιλαμβάνει την προβληματική
μας, το σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και τα στάδια της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα
τα στάδια της έρευνας περιλαμβάνουν την πρώτη πιλοτική έρευνα με σκοπό την ανάδειξη της
αναγκαιότητας της διδακτορικής έρευνας και το σχεδιασμό των έργων της κύριας έρευνας. Επίσης,
περιγράφεται μια δεύτερη πιλοτική έρευνα για να διερευνηθεί η καταλληλότητα των έργων που
σχεδιάσαμε για τα παιδιά με σύνδρομο Asperger και τέλος η μεθοδολογία της κυρίως έρευνας και η
συλλογή των δεδομένων της.

Θεωρητικό Πλαίσιο
Ορισμός του Συνδρόμου Asperger (ΣΑ)
Το Σύνδρομο Asperger (ΣΑ) είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που μαζί με τον
τυπικό και άτυπο αυτισμό (αυτιστική διαταραχή), το σύνδρομο Rett, την παιδική αποδιοργανωτική
διαταραχή και τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, ανήκει στις Διάχυτες
Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) ή καλύτερα στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, σύμφωνα
με το εγχειρίδιο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA, 1994).
Το ΣΑ πρωτομελετήθηκε από τον Αυστριακό παιδίατρο Hans Asperger (1944), ο οποίος το
ονόμασε «αυτιστική ψυχοπάθεια», σε ένα δείγμα τεσσάρων αγοριών που εμφάνιζαν περίπου τα ίδια

830

συμπτώματα: ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στην κοινωνική χρήση του λόγου,
έλλειψη ενσυναίσθησης, περιορισμένη κατανόηση των χειρονομιών και των εκφράσεων του
προσώπου, περιορισμένη ικανότητα στη δημιουργία φίλων, απορρόφηση σε ένα συγκεκριμένο
ενδιαφέρον (εμμονές), επαναληπτικές – στερεοτυπικές συμπεριφορές, αδέξιες κινήσεις (Cumine,
Leach & Stevenson, 2000· Attwood, 2005, 2007). Τα παιδιά αυτά είχαν τα ίδια περίπου κλινικά
χαρακτηριστικά με αυτά που περιέγραψε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Asperger, ο συμπατριώτης του
Leo Kanner (1943), αλλά δεν παρουσίαζαν νοητική υστέρηση ούτε σημαντική καθυστέρηση στη
γλωσσική ανάπτυξη (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006).
Τη δεκαετία του 80 η Lorna Wing παρατήρησε ότι «κάποια παιδιά είχαν τα κλασικά
συμπτώματα του αυτισμού όταν ήταν μικρά, αλλά ανέπτυσσαν κανονικά την ικανότητα του λόγου και
την επιθυμία για κοινωνικές σχέσεις» (Attwood, 2005: 18). Αναπτύσσονταν δηλαδή με τέτοιο τρόπο
ώστε να μη ταιριάζουν ακριβώς με την περιγραφή του Kanner για «πρώιμο αυτισμό της παιδικής
ηλικίας», τα χαρακτηριστικά δηλαδή του κλασικού ή τυπικού αυτισμού, αλλά παράλληλα
παρουσίαζαν δυσκολίες στους ίδιους τομείς, όπως στην κοινωνική δεξιότητα και την επικοινωνία και
ταίριαζαν σχεδόν απόλυτα στις περιγραφές του Asperger. Η παρατήρηση αυτή την οδήγησε να
χρησιμοποιήσει τον όρο «συνεχές του φάσματος» και αργότερα «φάσμα του αυτισμού» και να δώσει
την ονομασία στη συγκεκριμένη διαταραχή «Σύνδρομο Asperger» (Wing, 1981).
Οι Wing και Gould (1979) έπειτα από μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα που διεξήγαγαν στο
Camberwell του Λονδίνου συμπέραναν ότι οι χαρακτηριστικές δυσκολίες του αυτισμού έγκεινται
στην κοινωνικότητα του ατόμου και περιγράφονται ως «τριάδα διαταραχών». Αυτές είναι:
1.

Διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση

2.

Διαταραχή στην κοινωνική επικοινωνία

3.

Διαταραχή στην κοινωνική φαντασία, στην ευελιξία της σκέψης και στο φανταστικό παιχνίδι

(Cumine, Leach & Stevenson, 2000)
Ως προς τα παραπάνω συμφωνούν πολλοί ερευνητές του Σ.Α. (Frith, 1991· Attwood, 2005,
2007) προσθέτοντας ακόμα τη συναισθηματική ευαισθησία και την κινητική αδεξιότητα.
Αιτιολόγηση του ΣΑ
Σύμφωνα με τον Asperger (1944) το σύνδρομο αυτό μπορεί να είναι κληρονομικό. Το ΣΑ
αιτιολογήθηκε περισσότερο νευροβιολογικά και ψυχολογικά.
Νευροβιολογικά το σύνδρομο περιγράφεται ως εγκεφαλική δυσλειτουργία κυρίως του
προμετωπιαίου φλοιού, όπου εμφανίζεται ανωμαλία του μετωπιαίου λοβού (Attwood, 2005) και του
μεταιχμιακού συστήματος, όπου παρουσιάζονται προβλήματα κυρίως στον ιππόκαμπο και τον
αμυγδαλοειδή πυρήνα (Aylward et al., 1999; Fine et al., 2001)
Σύμφωνα με τους Cumine, Leach και Stevenson (2000) «οι προσπάθειες εξήγησης της αιτίας
των κοινωνικών δυσκολιών οδήγησαν στη διερεύνηση της ψυχολογικής λειτουργίας του παιδιού και τις
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ψυχολογικές θεωρίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή οδηγούν στη δημιουργία
προσεγγίσεων αξιολόγησης και παρέμβασης» (Cumine, Leach & Stevenson, 2000: 39).
Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής τρεις:
1)

Η θεωρία του Νου (Theory of Mind), η ικανότητα, δηλαδή, να αναγνωρίζουμε τις σκέψεις,

τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων με σκοπό να κατανοήσουμε
τη συμπεριφορά τους και να προβλέψουμε τις επόμενες κινήσεις τους (Attwood, 2007). Η έλλειψη
της ικανότητας αυτής είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό του αυτισμού και του ΣΑ και μπορεί ίσως
έτσι να εξηγηθούν οι κοινωνικές ελλείψεις των ατόμων αυτών (Baron – Cohen, 1989· Ozonoff,
1995), ενώ ιδιαίτερα στα άτομα με ΣΑ φαίνεται να τους δημιουργεί δυσκολία στη γνωστική
ενσυναίσθηση (Perspective taking) (Baron – Cohen, Leslie & Frith, 1985· Bowler, 1992).
2)

Η διαταραχή της Κεντρικής Συνοχής (Disorder of central coherence), της ικανότητας,

δηλαδή, να επιλέγουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για να βγάλουμε νόημα ανάλογα με το πλαίσιο
(Frith, 1989). Λόγω της διαταραχής αυτής τα άτομα με ΣΑ φαίνεται να έχουν δυσκολία στην
επεξεργασία πληροφοριών, καθώς και στην οργάνωση της σκέψης τους.
3)

Η διαταραχή της Εκτελεστικής Λειτουργίας (Disorder of Executive Function) της ικανότητας

δηλαδή να εφαρμόζει κανείς μια κατάλληλη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, για να πετύχει
έναν σκοπό (Ozonoff, 1995). Τα άτομα με ΣΑ φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο
σχεδιασμό και την επίλυση προβλήματος, ενώ δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε μια νέα
κατάσταση.

Διάγνωση του ΣΑ
Η Lorna Wing (1981) τόνισε τα ακόλουθα διαγνωστικά κριτήρια για το ΣΑ σύμφωνα με το
άρθρο του Asperger (1944) και την τριάδα διαταραχών:


Διαταραχή στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση και γενική κοινωνική ανικανότητα.



Παράξενος και σχολαστικός λόγος, με στερεοτυπικό περιεχόμενο, χωρίς καθυστέρηση.



Περιορισμένες δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας, περιορισμένες εκφράσεις προσώπου και
χειρονομίες.



Αντίσταση στις αλλαγές και ευχαρίστηση από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.



Περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων και μηχανική απομνημόνευση (rote memory).



Ανεπαρκής κινητικός συντονισμός, παράξενο βάδισμα και στάση σώματος και κάποιες κινητικές
στερεοτυπίες.

Τα πιο αυστηρά κριτήρια τέθηκαν από δύο οργανισμούς:
1.

Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization) στη 12η έκδοση της Διεθνούς
Κατάταξης Ασθενειών (International Classification of Diseases) και
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2.

Την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric Association / APA) στην 4η
έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Νοητικών Διαταραχών (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders / DSM-IV), το οποίο και χρησιμοποιείται ευρέως.

Διαφοροδιάγνωση
Στη διαφορική διάγνωση των παιδιών με ΣΑ «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές
διαταραχές στις οποίες μερικά χαρακτηριστικά είναι όμοια με εκείνα της τριάδας των διαταραχών»,
σύμφωνα με τον παιδοψυχίατρο J. Green (1990) (όπως παραθέτεται σε Cumine, Leach & Stevenson,
2000: 28). Τέτοιες διαφορετικές διαταραχές σύμφωνα με τους Cumine, Leach & Stevenson (2000),
Attwood (2005, 2009) και Winter (2006) είναι οι εξής: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητας (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Διαταραχή λόγου (A language
disorder), Δυσπραξία – Κινητική διαταραχή (A movement disorder), Συναισθηματική διαταραχή (A
mood disorder), Διατροφική διαταραχή (An eating disorder), Μη λεκτική Μαθησιακή Δυσκολία
(Non-Verbal Learning Disability), Δυσλεξία (Dyslexia), Δυσγραφία (Dysgraphia), Ηχολαλία
(Echolalia), Ψυχαναγκαστική Εμμονική Διαταραχή (Obsessive Compulsive Disorder / OCD),
Σύνδρομο Τουρέτ (Tourette Syndrome).
Η πιο συνήθης διαταραχή που φαίνεται να συνυπάρχει με το ΣΑ, τουλάχιστον για κάποια
περίοδο, είναι αυτή της Ελλειμματικής Προσοχής. «Ο H. Asperger (1944) τόνισε ότι «συχνά
εντοπίζουμε διαταραχή της ενεργού προσοχής στα αυτιστικά παιδιά» και επόμενες μελέτες υποστήριξαν
ότι τουλάχιστον το 75% των παιδιών με ΣΑ παρουσιάζει ένα προφίλ μαθησιακών ικανοτήτων που
υποστηρίζει ότι συνυπάρχει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής» (όπως παραθέτεται σε Attwood,
2009: 287, 288).

Επιδημιολογία
Η έρευνα των Ehlers & Gillberg (1993) στη Σουηδία, έδειξε ότι η αναλογία του ΣΑ είναι 3648/10000 παιδιά κάτι που σημαίνει περίπου 1/280-210. Η αναλογία αγοριών/κοριτσιών είναι 10:1
στις παραπομπές για διαγνωστική αξιολόγηση (Gillberg & Gillberg, 1989· Baron – Cohen, 2002). Τα
επιδημιολογικά στοιχεία επισημαίνουν μια αναλογία 4:1, ίδια με του αυτισμού (Ehlers & Gillberg,
1993), ενώ ο ίδιος ο Asperger θεώρησε ότι το σύνδρομο μπορεί να εμφανίζεται αποκλειστικά σε
αγόρια (Wing, 1981). Τελευταία πορίσματα του Attwood είναι ότι η αναλογία αντρών/γυναικών είναι
2/1 και αυτό το αποδίδει στην ικανότητα των κοριτσιών/γυναικών να συγκαλύπτουν τα συμπτώματα
του Σ.Α (Attwood, 2009).
Έρευνες για τα γνωστικά χαρακτηριστικά του ΣΑ
Πρόσφατες έρευνες (Manjiviona & Prior, 1999; Miller & Ozonoff et al., 2000) έδειξαν ότι
μπορούμε για τα άτομα με ΣΑ να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά τον όρο Υψηλής Λειτουργικότητας
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Αυτισμός (ΥΛΑ), που για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν οι DeMyer, Hingtgen και Jackson το 1981.
Τα πορίσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ως προς το προφίλ
συμπεριφοράς των δύο ομάδων (Attwood, 2009). Ωστόσο, ενώ για τους περισσότερους ερευνητές το
ΣΑ ταυτίζεται με το ΥΛΑ (Wing, 1981; Manijviona & Prior, 1999; Ozonoff, et al., 1991; Ozonoff, et
al., 2000; Attwood, 1998, 2005, 2007) και φανερώνει περισσότερο βλάβη του αριστερού ημισφαιρίου
του εγκεφάλου, για κάποιους άλλους (Klin et al., 1995; Reizel & Szatmari, 2003) υπάρχει
διαφοροποίηση των δύο συνδρόμων, με το ΣΑ να παρουσιάζει βλάβες στο δεξιό ημισφαίριο του
εγκεφάλου και να ταιριάζει περισσότερο με το προφίλ των ατόμων με Μη Λεκτικές Μαθησιακές
Δυσκολίες (ΜΛΜΔ) (Klin et al., 1995; Rourke & Tsatsanis, 2000).
Οι περισσότερες έρευνες για τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ΣΑ εστιάζουν
γύρω από το νευροψυχολογικό και το ακαδημαϊκό προφίλ τους. Οι περισσότεροι επίσης ερευνητές
εξέλαβαν ως ίδια διαταραχή το ΣΑ και το ΥΛΑ. Κάποιοι σύγκριναν τα γνωστικά χαρακτηριστικά των
δύο συνδρόμων και κάποιοι άλλοι ασχολήθηκαν χωριστά για το καθένα. Σύμφωνα με αυτές τις
έρευνες προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τα γνωστικά χαρακτηριστικά του ΣΑ και να τα
συγκρίνουμε τόσο με αυτά του ΥΛΑ όσο και με των ΜΛΜΔ.
Έτσι ως προς το νευροψυχολογικό τους προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει και τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά, τα άτομα με ΣΑ φαίνεται να παρουσιάζουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες από
αυτές των ΥΛΑ (Ozonoff et al., 2000· Ehlers et al., 1997), να έχουν μεγαλύτερο ΛΔΝ (Λεκτικό
Δείκτη Νοημοσύνης) από ΠΔΝ (Πρακτικό Δείκτη Νοημοσύνης) (Klin et al., 1995; Ozonoff et al.,
2000; Ehlers et al., 1997; Ghaziuddin & Mountain-Kimchi, 2004), όπως και τα άτομα με ΜΛΜΔ
(Nyden et al., 2010), ενώ τα άτομα ΥΛΑ το αντίστροφο (μεγαλύτερο ΠΔΝ από ΛΔΝ) (Ohta, 1987;
Lincoln et al., 1988; Alen et al., 1991; Ozonoff et al., 2000). Και οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν
ελλείψεις στο σημασιολογικό και πραγματολογικό τομέα της γλώσσας (Attwood 2005, 2007·
Loukusa et al., 2007 για ΣΑ, Minshew et al., 1994 για ΥΛΑ και Rourke, 1988 για ΜΛΜΔ), ενώ τα
άτομα του ΣΑ (Attwood, 2005, 2007; Loukusa et al., 2007) και των ΜΛΜΔ (Rourke, 1988)
παρουσιάζουν επιπλέον και προσωδία. Ακόμα και οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν μηχανική
απομνημόνευση (rote memory). (Wing, 1981· Myles & Simpson, 1998· Attwood, 2005, 2007 για ΣΑ,
Ohta, 1987 για ΥΛΑ και Rourke, 1988; Taguay, 2006 για ΜΛΜΔ). Τα άτομα με ΣΑ παρουσιάζουν
επίσης μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με τα άτομα ΥΛΑ (Thede & Coolidge, 2007) και σημαντικές
δυσκολίες στις οπτικοχωρικές δεξιότητες (Klin et al., 1995; Ehlers et al., 1997), όπως και τα άτομα με
ΜΛΜΔ (Rourke, 1988; Taguay, 2006), με τις οποίες τα άτομα ΥΛΑ τα πάνε καλά (Lincoln et al.,
1988· Ehlers et al., 1997). Από την άλλη οι δυσκολίες στην εκτελεστική λειτουργία (Ehlers et al.,
1997; Thede & Coolidge, 2007), στην επεξεργασία πληροφοριών (Happe, 1991; Minshew et al.,
1994) και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (Wing, 1981; Griswold et al., 2002) φαίνεται να είναι
κοινά γνωρίσματα των δύο ομάδων (ΣΑ και ΥΛΑ) μαζί με την ελλειμματική προσοχή (Ehlers et al.,
1997; Manijviora & Prior, 1999· Griswold et al., 2002; Thede & Coolidge, 2007; Attwood, 2005,
2007). Τα άτομα ΜΛΜΔ από την άλλη παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία νέου υλικού,
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καθώς και στην απτική και οπτική προσοχή και μνήμη με χειρότερη οπτική μνήμη από τα άτομα του
ΣΑ (Rourke, 1988).
Ως προς το ακαδημαϊκό τους προφίλ τα άτομα με ΣΑ παρουσιάζουν προβλήματα στην
επίλυση προβλημάτων (Griswold et al., 2002; Reizel & Szatmari, 2003), όπως συμβαίνει και στα
άτομα ΥΛΑ (Minshew et al., 1994). Φαίνεται όμως να έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα
μαθηματικά, σε αντίθεση με τα άτομα ΥΛΑ που έχουν γενικές (Reizel & Szatmari, 2003), με
ιδιαίτερη δυσκολία στις αριθμητικές πράξεις (Griswold et al., 2002· Reizel & Szatmari, 2003 ), όπως
και τα άτομα με ΜΛΜΔ (Tanguay, 2006). Υστερούν ακόμα σε γλωσσική κριτική σκέψη (Griswold et
al., 2002), έχοντας όμως καλύτερες λεκτικές ικανότητες από τα άτομα ΥΛΑ, που φαίνεται να
παρουσιάζουν ελλείψεις στη λεκτική έκφραση, το λεκτικό συλλογισμό και το σχηματισμό εννοιών
(Lincoln et al., 1988), ενώ και οι δυο ομάδες παρουσιάζουν προβλήματα γραφοκινητικότητας
(Gillberg, 1991; Szatmari, 1991· Wing, 1981; Mayes & Calhoun, 2003). Τα άτομα με ΣΑ, ενώ
παρουσιάζουν ικανότητες στη βασική ανάγνωση και την προφορική έκφραση εντούτοις φαίνεται να
δυσκολεύονται στην αναγνωστική κατανόηση (Griswold et al., 2002· Attwood, 2005, 2007) όπως και
τα άτομα με ΜΛΜΔ (Rourke, 1988). Τα άτομα με ΣΑ είναι περισσότερο αναλυτικοί τύποι (Cumine,
Leach & Stevenson, 2000), εστιάζουν στο μέρος και όχι στο όλο, όπως τα άτομα με ΜΛΜΔ
(Tanguay, 2006), σε αντίθεση με τα άτομα με ΥΛΑ που είναι ολικοί τύποι (Alen et al., 1991). Επίσης
τα άτομα με ΣΑ είναι οπτικοί τύποι ως επί το πλείστον, δηλαδή σκέφτονται με εικόνες (Attwood,
2007).
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Έρευνες για τη μαθηματική ικανότητα των ατόμων με ΣΑ
Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα με ΣΑ έχουν μέσου όρου μαθηματική επίδοση,
αν και φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διακύμανση στα σκορ, με αρκετά άτομα να βρίσκονται σε χαμηλά
επίπεδα και άλλα σε υψηλά (Griswold et al., 2002; Reizel & Szatmari, 2003; Mayes & Calhoun,
2003, 2008; Chiang & Lin, 2007). Σύμφωνα με έρευνα των Reizel και Szatmari (2003) τα μισά
σχεδόν παιδιά (46%) με ΣΑ ηλικίας 6-13 ετών παρουσίασαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα
Μαθηματικά, ενώ τα περισσότερα ΥΛΑ (73%) γενικές.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες των ατόμων με ΣΑ στα Μαθηματικά εντοπίστηκαν στην επίλυση
προβλήματος, όπως και για τα άτομα ΥΛΑ, καθώς και στον υπολογισμό αριθμητικών πράξεων
(Griswold et al., 2002; Reizel & Szatmari, 2003). Σύμφωνα με τον Attwood (2007) τα παιδιά με ΣΑ
έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, τον οποίο ο
Attwood περιγράφει ως «Σύνδρομο Frank Sinatra» ή «Ο Δικός μου Τρόπος», που μπορεί να είναι
ευκολότερος από τους συμβατικούς για τα άτομα αυτά. Η μεγαλύτερη αδυναμία των ατόμων αυτών
στην επίλυση προβλήματος φαίνεται να είναι οι αναγνωστικές τους δυσκολίες (Attwood, 2005, 2009).
Οι αδυναμίες τους στον υπολογισμό αριθμητικών πράξεων, αλλά και της ορθής επιλογής των
πράξεων που δίνουν λύση στο πρόβλημα,

μπορεί να οφείλονται στις ελλείψεις τους στον

πραγματολογικό και σημασιολογικό τομέα της γλώσσας, καθώς και στις δυσκολίες τους στην
επεξεργασία πληροφοριών και στις οπτικοχωρικές ικανότητες (Cumine, Leach & Stevenson, 2000;
Griswold et al., 2002). Κάποιοι μαθητές με ΣΑ που είναι ικανοί να λύσουν ένα σύνθετο μαθηματικό
πρόβλημα αδυνατούν να εκφράσουν προφορικά ή ακόμα και γραπτά τον τρόπο σκέψης τους κατά τη
διάρκεια επίλυσης του προβλήματος φανερώνοντας μεταγνωστικά προβλήματα (Attwood, 2007). Ένα
επίσης σημαντικό πρόβλημα των ατόμων με ΣΑ στα Μαθηματικά είναι η αδυναμία γενίκευσης των
διαδικασιών σε άλλα πλαίσια. Αδυνατούν να εφαρμόσουν τη μαθηματική γνώση σε καθημερινές
καταστάσεις (Jordan, 2003) λόγω ελλείψεων στη Θεωρία του Νου και την εκτελεστική λειτουργία
(Attwood, 1998).
Επειδή ως επί το πλείστον είναι οπτικοί τύποι, τα οπτικά υποβοηθήματα πιθανόν να τους
βοηθούν στην κατανόηση εννοιών και την ενσωμάτωση της προϋπάρχουσας πληροφορίας (Griswold
et al., 2002).

Σχεδιασμός της Έρευνας
Προβληματική
Ο αρχικός μας προβληματισμός ήταν ο καθορισμός του τομέα των Μαθηματικών στον οποίο
θα επικεντρώναμε την έρευνά μας ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τη μαθηματική ικανότητα
των παιδιών με ΣΑ και να ανακαλύψουμε τις τυχόν δυσκολίες και ιδιαιτερότητές τους όταν τα παιδιά
αυτά προσπαθούν να επιλύσουν μαθηματικά προβλήματα. Επιπλέον αναρωτηθήκαμε και για τα
παρακάτω:
836



Είναι απαραίτητη η διερεύνηση της μαθηματικής γνώσης των παιδιών με ΣΑ;



Με ποιον/ποιους τρόπους τα παιδιά με ΣΑ επιλύουν προβλήματα;



Διαφέρει ο τρόπος τους από τα τυπικά;



Υπάρχουν κοινά γνωρίσματα μεταξύ των παιδιών με ΣΑ όσο και μεταξύ των παιδιών με ΣΑ
και των τυπικών;



Ποιοι θα είναι οι κατάλληλοι τρόποι παρέμβασης;
Όσον αφορά στη μαθηματική ικανότητα των ατόμων με ΣΑ/ΥΛΑ, οι λιγοστές μελέτες που

υπάρχουν δεν μας παρέχουν εξειδικευμένα συμπεράσματα. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες έδειξαν
ότι τα άτομα με ΣΑ έχουν μέσου όρου μαθηματική επίδοση και το 50% σχεδόν να παρουσιάζει
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά.
Οι έρευνες επίσης που πραγματοποιήθηκαν ως τώρα δεν είναι εστιασμένες στο αντικείμενο
των Μαθηματικών, αλλά έχουν παρουσιάσει κάποια αποτελέσματα για τη μαθηματική ικανότητα των
ατόμων αυτών μέσω κάποιων επιδόσεών τους σε υποτέστ αριθμητικής από διάφορα ψυχομετρικά
τεστ και σταθμισμένα τεστ ικανοτήτων όπως είναι το WISC (Wechsler Intelligence Scale for
Children), το WIAT (Wechsler

Individual Achievement Test) και το WRAT (Wide Range

Achievement Test).
Στην έρευνά μας επιλέξαμε να μελετήσουμε τη μαθηματική ικανότητα των παιδιών με ΣΑ,
ηλικίας 9-10 ετών σε πολλαπλασιαστικές καταστάσεις. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας
συνδέεται με το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων για παιδιά με ΣΑ στο ειδικό μαθηματικό
θέμα του πολλαπλασιασμού, που θα τα βοηθήσει να ενταχθούν ευκολότερα στην τυπική εκπαίδευση.
Στην έρευνά μας επικεντρωθήκαμε στη μελέτη της κατανόησης και χρήσης του
πολλαπλασιασμού καθώς:


Η αυτοτελής αξία και σημασία του πολλαπλασιασμού είναι ουσιαστική στην ανάπτυξη της
μαθηματικής

αντίληψης.

Σύμφωνα

με

την

Καπέλου

(2004),

η

σημασία

της

πολλαπλασιαστικής δομής είναι μεγάλη στην κατασκευή της έννοιας του αριθμού και των
αριθμητικών συστημάτων καθώς και στην αντίληψη των παιδιών για τις αριθμητικές έννοιες.
Οι πολλαπλασιαστικές δομές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της μαθηματικής
σκέψης των μαθητών, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα γι’ αυτούς ένα μεγάλο πεδίο δυσκολιών
(Kafoussi, Skoumpourdi, Kalabassis, 2003). Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες η επίδοση των
παιδιών στον πολλαπλασιαστικό συλλογισμό είναι σημαντική πρόβλεψη της μαθηματικής
τους επίδοσης, (Bryant & Nunes, 2009). Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Bryant και Nunes
(2009), ο πολλαπλασιαστικός συλλογισμός εμπλέκεται στη μάθηση των μαθηματικών με δύο
τρόπους. Αποτελεί τη βάση για την εκμάθηση τόσο των σύνθετων μονάδων στην αξία θέσης
(π.χ. το 95 είναι 9 φορές το 10 και 5 φορές το 1) όσο και στους λόγους και τις αναλογίες.


Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με ΣΑ δυσκολεύονται με τον υπολογισμό αριθμητικών
πράξεων (Griswold et al., 2002· Reitzel & Szatmari, 2003) και παρουσιάζουν δυσκολίες στις
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οπτικοχωρικές δεξιότητες (Klin et al., 1995· Ehlers, 1997), οι οποίες είναι υπεύθυνες για
υπολογιστικά λάθη, κυρίως στις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης
(Αγαλιώτης, 2000).


Tα άτομα με ΣΑ φαίνεται να έχουν παρόμοιο προφίλ με τα άτομα με ΜΛΜΔ, τα οποία
παρουσιάζουν δυσκολίες στον τομέα αυτό (Tanguay, 2006).



Υπάρχει έλλειψη συστηματικών ερευνητικών εργασιών για την πολλαπλασιαστική αντίληψη
των παιδιών με ΣΑ.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποια ερευνητικά αποτελέσματα για τον πολλαπλασιασμό.
Πολλαπλασιαστικές καταστάσεις
Οι

πολλαπλασιαστικές

καταστάσεις

παρουσιάζονται

συνήθως

μέσα

από

τα

πολλαπλασιαστικά προβλήματα. Κεντρικό ζήτημα στην κατηγοριοποίηση των πολλαπλασιαστικών
καταστάσεων αποτελεί η αντιμεταθετικότητα του πολλαπλασιασμού, υποστήριξαν οι Verschaffel &
De

Corte

(1997).

Οι

καταστάσεις

πολλαπλασιαστικών

προβλημάτων

που

περιέχουν

επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ίσων ποσοτήτων δεν επιτρέπουν αντιμεταθέσεις, υποστήριξε ο Greer
(1992). Χώρισε έτσι τα λεκτικά προβλήματα πολλαπλασιασμού σε δύο μεγάλες καταστάσεις: τις
συμμετρικές, που επιδέχονται αντιμετάθεση και στις ασύμμετρες, που δεν επιδέχονται (Greer, 1992).
Οι ασύμμετρες καταστάσεις είναι σύμφωνα με τους Nunes και Bryant (2007) μια ένα – προς – πολλά
αντιστοιχία που περιλαμβάνουν το διαισθητικό μοντέλο του πολλαπλασιασμού / επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση / ίσες ομάδες (ισομορφισμός μετρήσεων κατά τον Vergnaud (1983, 1988), γινόμενο
Ανεξάρτητων x Εξαρτημένων ποσοτήτων κατά τον Schwartz (1988) ή σχεδιαστικός κανόνας
πολλαπλασιασμού κατά τους Nesher και Katriel (1977)) και την πολλαπλασιαστική σύγκριση. Οι
συμμετρικές καταστάσεις ή καταστάσεις συνδιακύμανσης σύμφωνα με τους Nunes και Bryant (2007)
περιλαμβάνουν το γινόμενο μετρήσεων ή καρτεσιανό γινόμενο και την πολλαπλή αναλογία. Τα
προβλήματα των ασύμμετρων καταστάσεων

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των

πολλαπλασιαστικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής, ενώ των συμμετρικών κινούνται
περισσότερο γύρω από την επιστήμη (π.χ. Φυσική).
Από έρευνες φαίνεται ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία (5 – 6 ετών) μπορούν να
κατανοούν σχέσεις που εμπεριέχονται στον πολλαπλασιασμό, αλλά δεν είναι σε θέση να λύσουν
ποσοτικά προβλήματα, κατανοώντας πλήρως την έννοια της πράξης αυτής πριν από τα 9 με 10 τους
χρόνια. (Piaget, 1965; Nunes & Bryant, 2007; Καπέλου, 2004; Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008) Τα
παιδιά μέχρι την ηλικία αυτή χρησιμοποιούν περισσότερο το διαισθητικό μοντέλο της
επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης στα πολλαπλασιαστικά προβλήματα των ασύμμετρων καταστάσεων
(Fischbein, et al., 1985; Bell et al., 1984; Mulligan, 1992). Σύμφωνα με έρευνα της Anghileri, (1989)
φαίνεται επίσης ότι τα πολλαπλασιαστικά δεδομένα χρησιμοποιούνται περισσότερο από παιδιά που
παρουσιάζουν ικανότητες πάνω από το μεσαίο επίπεδο στην τάξη τους. (Anghileri, 1989).
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Ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη πολλαπλασιαστικής συλλογιστικής είναι ο μαθητής
να δημιουργεί «σύνθετες» μονάδες» τις οποίες να μπορεί να τις αξιοποιεί ως υλικό σε άλλες νοητικές
ενέργειες (Steffe, 1988). Συγκεκριμένα στην αρχή ο μαθητής συνήθως μετρά ανά ένα (αριθμητικές
μονάδες), στη συνέχεια αφαιρετικά αναγνωρίζει τις σύνθετες μονάδες ως «ένα πράγμα», (αφηρημένες
μονάδες) και τέλος όχι μόνο αντιλαμβάνεται τις σύνθετες μονάδες ως ένα πράγμα, αλλά μπορεί να
συνεχίσει την αρίθμηση των σύνθετων μονάδων από κάποιο ενδιάμεσο στοιχείο της
αριθμοακολουθίας (επαναλαμβανόμενες μονάδες) (Steffe, 1988; Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008;
Bryant

& Nunes, 2009; Νούλης & Καφούση, 2011). Ο μαθητής που κατασκευάζει

επαναλαμβανόμενες μονάδες είναι σε θέση να τις αξιοποιεί σαν «υλικό» και σε περαιτέρω νοητικές
ενέργειες όπως την κατασκευή σχέσης μέρους – όλου μεταξύ δύο διαφορετικών επαναλαμβανόμενων
μονάδων (π. χ. αν γνωρίζει το 7 x 6, να μπορεί να βρει το 7 x 7 ως εφτά φορές το 6 και εφτά φορές το
1) (Μπούφη, 1996: 267).
Με βάση τα παραπάνω, ο πολλαπλασιαστικός συλλογισμός απαιτεί την κατάκτηση των
σύνθετων μονάδων (Steffe, 1988, 1994· Μπούφη 1996) καθώς και της ένα προς πολλά αντιστοιχίας
και της συνδιακύμανσης (Nunes & Bryant, 2007). Οι ασύμμετρες καταστάσεις πολλαπλασιασμού ή
ένα προς πολλά αντιστοιχίας (one-to-many correspondence) και κυρίως των ίσων ομάδων είναι
κατάλληλες για τα παιδιά της έρευνάς μας όχι μόνο γιατί ενδείκνυνται και για τα τυπικά παιδιά της
ηλικίας αυτής (9 – 10), αλλά και γιατί βρίσκονται πιο κοντά στους διαισθητικούς τρόπους επίλυσης
προβλημάτων που χρησιμοποιούν τα παιδιά με ΣΑ.

Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση πρόσφορων δραστηριοτήτων που οδηγούν τα
παιδιά με ΣΑ στην απόκτηση πολλαπλασιαστικού συλλογισμού έτσι ώστε να μπορούν να
αναπτυχθούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης, που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη των
παιδιών αυτών στην τυπική εκπαίδευση.
Ερευνητικά ερωτήματα


Ποιους τρόπους λύσης αναπτύσσουν τα παιδιά με ΣΑ για τον υπολογισμό γινομένων σε
ασύμμετρες πολλαπλασιαστικές καταστάσεις ίσων ομάδων όταν αυτές αναπαριστώνται με:



1)

χειραπτικό υλικό;

2)

εικονικές αναπαραστάσεις;

3)

λεκτικές αναφορές;

Ποιους τρόπους λύσης αναπτύσσουν τα παιδιά με ΣΑ για τον υπολογισμό γινομένων που
παρουσιάζονται αριθμητικά;



Ποιες από τις παραπάνω κατηγορίες πολλαπλασιαστικών καταστάσεων είναι πιο πρόσφορες
για παιδιά με ΣΑ προκειμένου
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1)

να αναπτύσσουν αυθόρμητα στρατηγικές γινομένων;

2)

να

κατανοούν

τη

σχέση

μέρους

-

όλου

μεταξύ

δύο

διαφορετικών

επαναλαμβανόμενων μονάδων καθώς και το συμπλήρωμα όλου;
Στάδια της έρευνας
Α. Πρώτη πιλοτική έρευνα
Για να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα διερεύνησης της μαθηματικής ικανότητας των
παιδιών με ΣΑ στον πολλαπλασιασμό διεξήγαμε μια πιλοτική έρευνα σε δύο παιδιά τυπικής
εκπαίδευσης και σε δύο παιδιά με ΣΑ. Τα παιδιά και των δύο ομάδων ήταν ταιριασμένα ως προς το:
 Δείκτη αντιστοίχησης της τιμής της μέτρησης της μαθηματικής ικανότητας στα μαθηματικά
(μεσαίου επιπέδου, που καθορίστηκε για τα μεν παιδιά με ΣΑ από το υποτέστ της
Αριθμητικής στο WISC, για τα δε τυπικά από την εκτίμηση του/της δασκάλου/δασκάλας
τους).
 Δείκτη της τάξης φοίτησης (Δ΄ Δημοτικού σε δημόσια σχολεία, λόγω του ότι σε αυτή την
τάξη και την περίοδο που έγινε η έρευνα είχαν διδαχτεί τις στρατηγικές γινομένων και από
την προηγούμενη τάξη (Γ΄) είχαν διδαχτεί το γινόμενο μονοψήφιου με μονοψήφιο και
μονοψήφιου με διψήφιο).
 Δείκτη του φύλλου (ένα ζεύγος αγοριών και ένα κοριτσιών).
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας στηρίχθηκε στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων που
πραγματοποίησε μία εκπαιδευτικός στα τυπικά παιδιά, με τη δική μας συμμετοχή ως απλοί
παρατηρητές, σε ιδιαίτερο χώρο του σχολείου που φοιτούσαν και από αντίστοιχες συνεντεύξεις που
πραγματοποίησε ο ερευνητής στα παιδιά με ΣΑ στον ιδιαίτερο χώρο του σπιτιού του κάθε παιδιού,
για να αποφύγουμε τυχόν απόσπαση προσοχής. Όλες οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν και
ηχογραφήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων των παιδιών.
Τα πολλαπλασιαστικά έργα που δόθηκαν με τυχαία σειρά ήταν τα παρακάτω:
 Τρία (3) ρεαλιστικά προβλήματα από τα οποία το πρώτο ήταν καθαρά λεκτικό, το δεύτερο δόθηκε
με εικονική αναπαράσταση και το τρίτο με χειραπτικό υλικό. Όλα τα προβλήματα ήταν
ασύμμετρων καταστάσεων της μορφής Α x Ε (Ανεξάρτητη ποσότητα x Εξαρτημένη ποσότητα)
σύμφωνα με τον Schwartz (1988) ή αλλιώς της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, ίσων ομάδων.
1) Ο Νίκος αγόρασε από το βιβλιοπωλείο τρία κουτιά μαρκαδόρων. Παρατήρησε ότι κάθε κουτί είχε
μέσα 12 μαρκαδόρους. Μπορείς να βρεις πόσους μαρκαδόρους είχαν όλα τα κουτιά;
2) Σ` ένα παιδικό πάρτι κόπηκαν 7 πίτσες σε 8 κομμάτια η καθεμιά. Πόσα κομμάτια πίτσας υπήρχαν
συνολικά για να φάνε τα παιδιά; (με εικόνες από χωρισμένες πίτσες)
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3) Σε μια τάξη οι μαθητές πρέπει να κολλήσουν σε καθένα από τα 3 χαρτόνια που έχουν 4
αυτοκόλλητους ήρωες του Γουίνι. Για να τους βοηθήσεις θα κολλήσεις εσύ τα αυτοκόλλητα.
Πόσα αυτοκόλλητα κόλλησες και στα τρία χαρτόνια; (τα υλικά δίνονται)
 Δύο έργα με εικονική αναπαράσταση του πολλαπλασιασμού σε ορθογώνιο σχηματισμό και
αριθμογραμμή αντίστοιχα.
1) Πόσα είναι όλα τα χρωματιστά σχήματα που βλέπεις;
12
1
2
3
2) Ένα βατραχάκι προχωρά 4 εκατοστά με κάθε πηδηματάκι. Πόσα εκατοστά προχώρησε αν έκανε 3
πηδηματάκια;
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 Αριθμητικοί υπολογισμοί σε οριζόντια και κάθετη μορφή (μονοψήφιου με μονοψήφιο και
μονοψήφιου με διψήφιο)
8 x7=…
7

18

x 8

x 6

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι:
 Τα παιδιά με ΣΑ παρουσίασαν δυσκολίες, έναντι των τυπικών, τόσο στην επίλυση προβλημάτων
όσο και στην ανάκληση πολλαπλασιαστικών δεδομένων.
 Φάνηκε επίσης ότι τα παιδιά με ΣΑ, σε κάποιες περιπτώσεις, συγχέουν την πράξη του
πολλαπλασιασμού και της πρόσθεσης, ενώ αυτό δεν παρουσιάστηκε στα τυπικά παιδιά. Για
παράδειγμα αντί να πολλαπλασιάσουν δύο αριθμούς τους προσθέτουν.
 Παρατηρήσαμε ότι όταν ζητούσαμε στα παιδιά με ΣΑ να λένε φωναχτά τη σκέψη τους αυτό τους
βοηθούσε να κατανοούν τι πρέπει να κάνουν. Όσο μάλιστα επαναλάμβαναν κάποια δεδομένα
τόσο πιο καλά τα συγκρατούσαν.
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 Οι οπτικές αναπαραστάσεις και τα σχήματα διευκόλυναν επίσης τα παιδιά με ΣΑ να επιλέξουν τη
σωστή πράξη και να υπολογίσουν σωστά.
 Τέλος τα παιδιά με ΣΑ χρειάστηκαν περισσότερη ώρα από τα τυπικά για την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων.

Επομένως, με βάση την πιλοτική έρευνα και τα αποτελέσματά της, φαίνεται ότι η
συμπεριφορά των παιδιών με ΣΑ διαφέρει συγκρινόμενη με αυτή των τυπικών παιδιών στο θέμα του
πολλαπλασιασμού.
Β. Σχεδιασμός έργων κυρίως έρευνας
Για το σχεδιασμό των έργων στηριχθήκαμε στη σχετική βιβλιογραφία της Διδακτικής των
Μαθηματικών (NCTM, 2000; Steffe 1988, 1994; Angileri, 1989; Sfard 1991; Mulligan, 1992;
Strefland, 2000; Bryant & Nunes, 2009; Barmby et al., 2009; Kafoussi, Skoumpourdi, Kalabassis,
2003; Μπούφη, 1996; Τάτσης & Σκουμπουρδή, 2009; Σκουμπουρδή, 2008).
Οι πολλαπλασιαστικές καταστάσεις σχεδιάστηκαν για τις ερευνητικές δραστηριότητες με
βάση την ακόλουθη σειρά:
1. Με χρήση χειραπτικού υλικού
2. Με χρήση εικονικών αναπαραστάσεων
3. Λεκτικά προβλήματα
4. Αριθμητικοί υπολογισμοί
Για την παραπάνω σειρά έργων βασιστήκαμε στη γνωστική θεωρία μάθησης του Bruner περί
των τριών εξελικτικών σταδίων αναπαράστασης της γνώσης στη γνωστική δομή του ατόμου: α) την
πραξιακή (enactive) β) την εικονική (iconic) και γ) τη συμβολική αναπαράσταση (symbolic
representation). Σύμφωνα με τον Κολιάδη (1997) «τα στάδια αυτά αποτελούν τους τρεις τρόπους,
σύμφωνα με τους οποίους διαμέσου της ανακαλυπτικής μάθησης πραγματώνεται η απόκτηση, ο
μετασχηματισμός και η αξιολόγηση των γνώσεων» (Κολιάδης, 1997: 157).

Φάσεις έργων
Για να μελετήσουμε αν μπορεί το υποκείμενο της έρευνας να δημιουργεί σύνθετες
επαναλαμβανόμενες μονάδες στον πολλαπλασιασμό, αλλά και να τις αξιοποιεί σαν «υλικό» για
περαιτέρω νοητικές ενέργειες, κάθε έργο δόθηκε σε τρεις φάσεις:
 Στην πρώτη φάση δόθηκε ως γινόμενο της μορφής α x β, όπου α και β πολλαπλασιαστής και
πολλαπλασιαστέος αντίστοιχα. Ο πολλαπλασιαστής α και ο πολλαπλασιαστέος β
κυμαίνονταν ανάμεσα στους φυσικούς αριθμούς 3 – 8 και 11 – 18, αντίστοιχα.
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 Στη δεύτερη φάση δόθηκε ως γινόμενο της μορφής (α+1) x β, ώστε το αποτέλεσμα να
μπορεί να προκύπτει βάση της γνώσης του α x β (στρατηγική του ένα παραπάνω σε
πολλαπλασιαστή).
 Στην τρίτη φάση δόθηκε ως γινόμενο της μορφής (α+1) x (β+1), ώστε το αποτέλεσμα να
μπορεί να προκύπτει βάση της γνώσης του (α+1) x β, και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα
της αξιοποίησής του για την κατανόηση της σχέσης μέρους-όλου και συμπληρώματος όλου.
(στρατηγική του ένα παραπάνω σε πολλαπλασιαστέο).
Οδηγίες του ερευνητή
Σε όλα τα έργα θα ακολουθήσουμε τις παρακάτω λεκτικές οδηγίες:


Διάβασε προσεκτικά αυτό που σου δίνεται.



Τι θα κάνεις για να βρεις αυτό που σου ζητάει;



Γιατί κάνεις αυτό; Πώς το βρήκες; Πώς το σκέφτηκες;



Γράψε το.



Τελείωσες;

Παρακάτω θα περιγράψουμε τις κατηγορίες έργων που σχεδιάσαμε για την κυρίως έρευνα
δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από κάθε κατηγορία και από την κάθε συνάντηση.

Κατηγορίες έργων
1. Χειραπτικό υλικό
1η Συνάντηση
Ένα έργο ασύμμετρων καταστάσεων πολλαπλασιασμού με χειραπτικό υλικό σε ορθογώνιο
σχηματισμό και στο οποίο αναπαρίσταται κάθε παράγοντας του γινομένου με το ίδιο υλικό.
1) Φτιάξε 6 μπαστούνια με 12 κυβάκια το καθένα. Πόσα είναι όλα τα κυβάκια που χρησιμοποίησες;

1 α) Φτιάξε τώρα 7 μπαστούνια με 12 κυβάκια το καθένα. Πόσα είναι όλα τα κυβάκια που
χρησιμοποίησες;
1 β) Φτιάξε 7 μπαστούνια με 13 κυβάκια το καθένα. Πόσα είναι όλα τα κυβάκια που χρησιμοποίησες;
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2η Συνάντηση
Ένα έργο ασύμμετρων καταστάσεων πολλαπλασιασμού με χειραπτικό υλικό σε σχηματισμό
ομάδων και στο οποίο αναπαρίσταται κάθε παράγοντας του γινομένου με διαφορετικό υλικό.
1) Θέλουμε να φτιάξουμε 4 φωλιές λαγών που στην καθεμιά να μπούνε 14 λαγοί. Χρησιμοποίησε τα
χαρτόνια για φωλιές και τα κυβάκια για λαγούς. Πόσοι λαγοί υπάρχουν συνολικά στις φωλιές
1 α) Αν τώρα φτιάξουμε με τον ίδιο τρόπο 5 φωλιές λαγών που στην καθεμιά να μπούνε 14 λαγοί,
πόσοι λαγοί υπάρχουν συνολικά στις φωλιές;
1 β) Θέλουμε τώρα να φτιάξουμε 5 φωλιές λαγών που στην καθεμιά να μπούνε 15 λαγοί.
Χρησιμοποίησε πάλι τα χαρτόνια για φωλιές και τα κυβάκια για λαγούς. Πόσοι λαγοί υπάρχουν
συνολικά στις φωλιές;

2. Εικονικές αναπαραστάσεις
3η Συνάντηση (με πραγματικά και μη αντικείμενα)
Τέσσερα έργα καθημερινής ζωής που υποστηρίζονται από εικονικές αναπαραστάσεις του
πολλαπλασιασμού με πραγματικά αντικείμενα σε σχηματισμό ομάδων ή ορθογώνιο σχηματισμό. Ένα
αναφέρεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του υποκειμένου με ΣΑ.
1. Στις εικόνες υπάρχουν 4 τραπέζια με 12 καρέκλες το καθένα. Πόσες καρέκλες υπάρχουν συνολικά;

1α) Αν βάζαμε άλλο ένα τραπέζι με τις καρέκλες του πόσες καρέκλες θα είχαμε συνολικά;
1β) Στα τραπέζια τώρα αυτά αν βάζαμε από 1 επιπλέον καρέκλα, πόσες καρέκλες θα είχαμε
συνολικά;
2. Στα ράφια ενός καταστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχουν οι φορητοί υπολογιστές που
βλέπεις στην παρακάτω εικόνα. Πόσοι είναι όλοι;
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2α) Αν το κατάστημα βάλει μία ακόμα σειρά υπολογιστών οριζόντια, πόσους θα έχει τώρα να
πουλήσει;
2β) Τώρα αν σε αυτούς βάλει 1 υπολογιστή σε κάθε οριζόντια σειρά, πόσους θα έχει τώρα να
πουλήσει;
Επίσης θα δοθούν δύο έργα με εικονικές αναπαραστάσεις του πολλαπλασιασμού με μη
πραγματικά αντικείμενα σε σχηματισμό ομάδων και ορθογώνιο σχηματισμό αντίστοιχα.
1. Πόσες κουκίδες υπάρχουν συνολικά στα παρακάτω σακουλάκια;

1α) Αν έχω ένα σακουλάκι παραπάνω, πόσες κουκίδες θα έχω συνολικά;
1β) Στα νέα σακουλάκια βάζω από μία κουκίδα παραπάνω στο καθένα. Πόσες κουκίδες θα έχω τώρα
συνολικά;
4η Συνάντηση (με αριθμογραμμές)
Τρία έργα που παρουσιάζουν αναπαραστάσεις του πολλαπλασιασμού με αριθμογραμμές. Στο
πρώτο έργο η αριθμογραμμή είναι δομημένη, στο δεύτερο ημιδομημένη και στο τρίτη κενή (βλ.
Σκουμπουρδή, 2008).
1. Ένας βάτραχος κάνει 12 βήματα σε κάθε πηδηματάκι. Αν κάνει 4 συνολικά
πηδηματάκια, πού θα φτάσει; Μπορείς να το δείξεις στην αριθμογραμμή;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1α) Αν ο βάτραχος τώρα κάνει 5 συνολικά πηδηματάκια, πού θα φτάσει; Μπορείς να το δείξεις στην
αριθμογραμμή;
1β) Τώρα ο βάτραχος κάνει 13 βήματα σε κάθε πηδηματάκι. Πού θα φτάσει, αν κάνει 5 συνολικά
πηδηματάκια; Μπορείς να το δείξεις στην αριθμογραμμή;
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3. Λεκτικά προβλήματα
5η Συνάντηση
Τρία λεκτικά προβλήματα καθημερινής ζωής, όπου το τρίτο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
ταιριάζει με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις εμμονές του υποκειμένου με ΣΑ της μελέτης. Οι
αναπαραστάσεις αντιστοιχούν σε αυτές του σχηματισμού ομάδων ή του ορθογώνιου σχηματισμού.

1. Η Τετάρτη τάξη ενός σχολείου παρακολούθησε μια παιδική παράσταση σε ένα θέατρο. Στην
αίθουσα του θεάτρου υπήρχαν 7 σειρές καθισμάτων και κάθε σειρά είχε 17 καθίσματα.
Μπορείς να βρεις πόσα καθίσματα υπήρχαν στο θέατρο;
1α) Αν στο θέατρο αυτό οι σειρές των καθισμάτων ήταν 8, πόσα καθίσματα θα υπήρχαν στο θέατρο;
1β) Στις νέες τώρα σειρές καθισμάτων βάζουμε ένα ακόμα κάθισμα σε κάθε σειρά. Πόσα καθίσματα
υπάρχουν τώρα στο θέατρο;
6η Συνάντηση
Τρία λεκτικά προβλήματα καθημερινής ζωής, όπου το τρίτο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
ταιριάζει με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις εμμονές του υποκειμένου με ΣΑ της μελέτης. Οι
αναπαραστάσεις αντιστοιχούν σε αυτές των αριθμογραμμών.
1.

Την εποχή των δεινοσαύρων ένας σαρκοφάγος δεινόσαυρος έτρωγε 16 ζώα το μήνα.

Πόσα ζώα έτρωγε σε 3 μήνες; (ενδεικτική εμμονή των παιδιών με ΣΑ, αλλά και ρεαλιστική
δραστηριότητα που αναφέρεται σε προϊστορία).
1α) Αν έτρωγε τα ίδια ζώα κάθε μήνα, πόσα θα έτρωγε σε 4 μήνες;
1β) Μπορείς να βρεις τώρα πόσα ζώα θα έτρωγε σε 4 πάλι μήνες, αν κάθε μήνα έτρωγε ένα ζώο
παραπάνω;
4. Αριθμητικοί Υπολογισμοί
7η Συνάντηση
Αριθμητικοί υπολογισμοί γινομένου διψήφιου με μονοψήφιο οριζόντια και κάθετα και με τα ίδια
περίπου γινόμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω έργα.
7 x 13 =

15

15

16

8 x 13 =

x 3

x4

x4

8 x 14 =

Γ. Δεύτερη Πιλοτική Έρευνα
Για να διερευνήσουμε αν τα έργα που σχεδιάσαμε είναι κατάλληλα για παιδιά με ΣΑ και να
φανούν πιθανές ατέλειες στο σχεδιασμό τους, διενεργήσαμε πιλοτική έρευνα. Η έρευνα αυτή ήταν
μελέτη περίπτωσης ενός αγοριού ηλικίας 10 ετών, το οποίο είχε τελειώσει την Δ΄ τάξη Δημοτικού
σχολείου της Αττικής. Το αγόρι αυτό έφερε, σύμφωνα με διάγνωση από ειδικό παιδοψυχιατρικό
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κέντρο (αρμόδιο από το Υπουργείο Υγείας για να χορηγεί τέτοιες διαγνώσεις), το σύνδρομο
Asperger. Σύμφωνα με το ψυχομετρικό εργαλείο WISC III (Wechsler Intelligence Scale for
Children), για ηλικίες 6-16 ετών, το αγόρι είχε μεσαίου επιπέδου επίδοση στο αριθμητικό υποτέστ,
παρουσίαζε δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, καθώς και δυσκολία σε επικοινωνία,
κοινωνικότητα και συμπεριφορά. Προτεινόταν επίσης η ένταξή του στο γενικό σχολείο (τυπική
εκπαίδευση) με πιθανή παράλληλη στήριξη, όπου κρινόταν απαραίτητη.
Η πιλοτική μας έρευνα πραγματοποιήθηκε τέλη Αυγούστου του 2011 και διήρκησε δύο
εβδομάδες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο χώρο για να αποφύγουμε την απόσπαση
προσοχής. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας στηρίχθηκε στην πραγματοποίηση ημιδομημένων
συνεντεύξεων από τον ερευνητή. Όλες οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν και ηχογραφήθηκαν, αφού
πρώτα λάβαμε τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.
Με βάση την ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας το υποκείμενο της μελέτης μας
ανέπτυξε αυθόρμητα στρατηγικές γινομένων στα έργα των εικονικών αναπαραστάσεων και
περισσότερο σε αυτά του ρεαλιστικού πλαισίου, ενώ δυσκολεύτηκε στα λεκτικά προβλήματα.
Επομένως, με βάση την πιλοτική έρευνα, καταλήξαμε ότι τα προτεινόμενα έργα είναι
κατάλληλα για την κυρίως έρευνά μας.
Επίλογος
Με βάση τα παραπάνω και λόγω της μεγάλης ετερογένειας των ατόμων με ΣΑ, η έρευνά μας
επιλέξαμε να είναι μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων (multiple-case studies).
Συγκεκριμένα θα επιλέξουμε τέσσερα (4) παιδιά με ΣΑ που θα αποτελέσουν την πειραματική
ομάδα και τέσσερα τυπικά παιδιά που θα αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου. Όλα τα παιδιά θα είναι
μαθητές της Δ΄ τάξης, καθώς τα παιδιά έχοντας τελειώσει την Γ΄ τάξη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με
το αναλυτικό πρόγραμμα, το τμήμα εκείνο των Μαθηματικών με το οποίο θα ασχοληθούμε στην
έρευνά μας (ίσες ομάδες του πολλαπλασιασμού, πολλαπλασιασμό μονοψήφιου με διψήφιο).
Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας θα επιλεγούν έτσι ώστε να υπάρχει διάγνωση του ΣΑ από
επίσημο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο) και να έχουν αξιολογηθεί τόσο η νοητική τους κατάσταση
όσο και οι γνωστικές τους λειτουργίες σύμφωνα με το ψυχομετρικό εργαλείο WISC III.
Συγκεκριμένα θα λάβουμε υπόψη μας τη βαθμολογία τους στο αριθμητικό υποτέστ για την κατάταξή
τους ως προς τη μαθηματική τους ικανότητα.
Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου θα καταταχθούν ως προς τη μαθηματική τους ικανότητα
σύμφωνα με την εκτίμηση του/της δασκάλου/ας της τάξης τους. Για να βεβαιωθούμε επίσης ότι τα
παιδιά αυτά ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση και δεν παρουσιάζουν προβληματικές συμπεριφορές
εκτός από την εκτίμηση των δασκάλων θα δώσουμε και το ερωτηματολόγιο Achenbach, για γονείς
παιδιών 6 – 18 ετών, στους γονείς τους προς συμπλήρωση.
Θα δημιουργήσουμε τέσσερα ζεύγη υποκειμένων (παιδί Asperger (Α) – παιδί Τυπικό (Τ)) και
σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω ταιριασμένα ως προς:
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 Δείκτη αντιστοίχησης της τιμής της μέτρησης της μαθηματικής ικανότητας στα μαθηματικά
(χαμηλού, μεσαίου και προς τα κάτω, μεσαίου και προς τα πάνω και υψηλού επιπέδου, σύμφωνα
με όσα αναφέραμε).
 Δείκτη της τάξης φοίτησης (Δ΄ Δημοτικού σε δημόσια σχολεία).
 Δείκτη του φύλλου (3 ζεύγη αγοριών και ένα κοριτσιών).

Οι συναντήσεις θα γίνουν στον ιδιαίτερο χώρο του σπιτιού του κάθε υποκειμένου και όσο το
δυνατό πιο λιτό με σκοπό την αποφυγή διάσπαση προσοχής κυρίως από τα υποκείμενα της
πειραματικής ομάδας (τα παιδιά με ΣΑ).
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας θα στηριχθεί στην πραγματοποίηση ημιδομημένων
συνεντεύξεων, από τον ερευνητή. Όλες οι συναντήσεις με τα υποκείμενα της έρευνας θα
βιντεοσκοπηθούν και θα ηχογραφηθούν έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.
Επίσης, ο ερευνητής, θα πραγματοποιήσει και συνεντεύξεις με τους γονείς των παιδιών της
πειραματικής ομάδας (ΣΑ) για την πορεία της ανάπτυξής τους, των ιδιαίτερων προβλημάτων τους και
της μαθητικής τους πορείας, ώστε να γίνει όσο το δυνατό καλύτερα η μελέτη περίπτωσης.
Τα δεδομένα θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν προκειμένου να προκύψουν χρήσιμα
συμπεράσματα και να προταθούν τρόποι παρέμβασης στα παιδιά με ΣΑ τόσο για την ανάπτυξη της
πολλαπλασιαστικής τους συλλογιστικής και τη βελτίωση της μαθηματικής τους γνώσης όσο και για
την ομαλότερη ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση.
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Introduction
The following paper refers to a research doctoral thesis on "Teaching Mathematics to children
with pervasive developmental disorders: Asperger syndrome». Initially, it outlines the theoretical
framework which we base our research on. It refers to the definition of the syndrome, its justification,
its diagnosis and differential diagnosis, its epidemiology and research focusing on cognitive
characteristics and mathematical ability of individuals diagnosed with this syndrome.
Then the research design is presented. It includes our main concern, the purpose of the
research, research questions and research stages. Specifically, stages of research include the first pilot
research in order to highlight the necessity of doctoral research and the design of the main research
projects. A second pilot research is also described in order to investigate the suitability of projects
designed for children with Asperger syndrome, and finally the main research methodology and data
collection.
Theoretical Framework
Definition of AS
Asperger Syndrome (AS) is a pervasive developmental disorder, which along with typical and
atypical autism (autistic disorder), Rett syndrome, childhood disruptive disorder and pervasive
developmental disorder not otherwise specified, belongs to the Pervasive Developmental Disorders
(PDD) or better yet to the continuum of autistic spectrum disorders (ASD), according to the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) the manual of the American
Psychiatric Association (APA 1994).
AS was first studied by the Austrian pediatrician Hans Asperger (1944), who called it
“autistic psychopathy”, in a sample of four boys who had about the same symptoms: poor social
skills, difficulties in the social use of language, lack of empathy, poor understanding of gestures and
facial expressions, limited ability to create friends, absorption at a specific interest (obsessions),
repetitive - stereotypical behaviors, clumsy movements (Cumine, Leach & Stevenson, 2000; Attwood,
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2005, 2007). These children had about the same clinical characteristics as those described almost at
the same time with Asperger by his compatriot Leo Kanner (1943), but not mental retardation or
significant delay in language development (Kakouros, Maniadaki 2006).
During the decade of the 80s, Lorna Wing remarked that “some children had the typical
symptoms of autism when they were young, but they had ability of speech and the desire for social
relations” (Attwood, 2005: 18). They had developed in such a way that does not exactly match the
description of Kanner for "early childhood autism," that is the features of typical autism. But at the
same time they presented difficulties in the same areas, such as social and communication skills and
fits almost entirely to the descriptions of Asperger. This observation led her to use the term
"continuous spectrum" and later "autism spectrum" and give the name “Asperger Syndrome” to this
disorder (Wing, 1981).
After a large epidemiological survey, which was conducted in Camberwell , London, Wing &
Gould (1979), concluded that the difficulties which are characteristic of autism lie in the socialization
of the individual and are described as "trinity of disturbances". These are the following:
1. Impairment in social interaction
2. Impairment in social communication
3. Impairment in the social imagination, flexibility of thought and fantasy play (Cumine, Leach
& Stevenson, 2000)
Many researchers of AS agree regarding the above (Frith, 1991; Attwood, 2005, 2007) adding even
emotional sensitivity and motor clumsiness.
Justification of AS
According to Asperger (1944) the syndrome may be hereditary. AS can be explained more
neurobiologically and psychologically. The syndrome is described as cerebral palsy particularly of the
prefrontal cortex, showing abnormality of the frontal lobe (Attwood, 2005) and the limbic system,
where problems occur mainly in the hippocampus and amygdala (Aylward et al., 1999; Fine et al.,
2001).
According to Cumine, Leach and Stevenson (2000) “all efforts made to explain the social
difficulties led to the investigation of the psychological function of the children and to the essential
psychological theories which lead to assessment and intervention approaches” (Cumine, Leach &
Stevenson, 2000: 39).

These theories are the following three:
1)

Theory of Mind, the capacity, i.e., to recognize the thoughts, beliefs, desires and intentions of
other people in order to understand their behaviour and predict their next moves (Attwood,
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2007). Insufficiency in this capacity is an essential feature of autism and AS and thus may
explain the social shortcomings of these individuals (Baron - Cohen, 1989; Ozonoff, 1995), and
especially of people with AS it seems to make Perspective taking difficult for them (Baron Cohen, Leslie & Frith, 1985; Bowler, 1992).
2)

The Disorder of central coherence, capacity, i.e., to choose the appropriate information according
to the context (Frith, 1989). Because of this disorder, individuals with AS seem to have difficulty
in processing information, as well as organizing their thinking.

3)

The Disorder of Executive Function, i.e. the ability to apply an appropriate one problem-solving
strategy to achieve a goal (Ozonoff, 1995). Individuals with AS seem to have difficulties in
planning and problem solving, while it is difficult for them to cope with a new situation.

Diagnosis of AS
In accordance with Asperger` s Article (1944) and the trinity of disturbances, Lorna Wing
(1981) noted the following diagnostic criteria for AS:
 Disorder in reciprocal social interaction and general social incompetence.
 Strange and pedantic speech with stereotyped content without delay.
 Limited nonverbal communication skills, limited facial expressions and gestures.
 Resistance to change and pleasure from repetitive activities.
 Narrow interest and rote memory.
 Poor motor coordination, odd gait and posture and some motor stereotypes.

The most stringent criteria set by two organizations were the following:
1.

The World Health Organization in the 12th edition of the International Classification of
Diseases and

2.

The American Psychiatric Association (APA) in the fourth edition of the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), which is used widely.

Differential diagnosis
In the differential diagnosis of children with AS, “different disorders should be taken into
account, in which some features are similar to those of the "trinity of disturbances" according to
psychiatrist J. Green (1990) (as cited in Cumine, Leach & Stevenson, 2000: 28). Such diverse
disorders according to Cumine, Leach & Stevenson (2000), Attwood (2005, 2009) and Winter, (2006)
are:
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A language disorder, A movement disorder, A
mood disorder, An eating disorder, Non-Verbal Learning Disability, Dyslexia, Dysgraphia, Echolalia,
Obsessive Compulsive Disorder / OCD, Tourette Syndrome.
The most common disorder that seems to coexist with AS, at least for some period, is that of
Attention Deficit. “H. Asperger (1944) noted that ‘we regularly find a disturbance of active attention
in autistic children’ and subsequent studies have suggested, at least 75% of children with AS also
have a profile of learning abilities indicative of an additional diagnosis of Attention Deficit Disorder”
(as cited in Attwood, 2007: 232).

Epidemiology
The investigation of Ehlers & Gillberg (1993) in Sweden demonstrated that the ratio of the
AS is 36 - 48/10000 which means about 1/280-210 children. The ratio of male / female ratio is 10:1 in
referrals for diagnostic evaluation (Gillberg & Gillberg, 1989, Baron - Cohen, 2002). Epidemiological
data indicate a ratio of 4:1, similar to autism (Ehlers & Gillberg, 1993), while the Asperger syndrome
can appear only in boys (Wing, 1981). Last Attwood's finding is that the ratio of men / women is 2/1
which he attributes to females` capacity to mask the symptoms of AS (Attwood, 2009).

Research on cognitive features of AS
Recent research (Manjiviona & Prior, 1999, Miller & Ozonoff et al., 2000) showed us that for
individuals with AS, we can use interchangeably the term High Functioning Autism (HFA), which
was first used by DeMyer, Hingtgen and Jackson in 1981. The results of these investigations showed
that there are differences in the behavioral profile of the two groups (Attwood, 2009). However,
while most research for the AS is identical with the HFA (Wing, 1981; Manijviona & Prior, 1999;
Ozonoff, et al., 1991; Ozonoff, et al., 2000; Attwood, 1998, 2005, 2007) and reveals more damage in
the left hemisphere of the brain, for others (Klin et al., 1995; Reizel & Szatmari, 2003)

who

differentiate the two syndromes, the AS has damage to the right hemisphere of the brain and is more
suited to the profile of people with Non-verbal Learning Disabilities (NLD) (Klin et al., 1995; Rourke
& Tsatsanis, 2000).
Most research on the cognitive characteristics of individuals with AS focus on the academic
and neuropsychological profile. Most researchers also saw same disorder as AS and HFA. Some
compared the cognitive features of both syndromes and others got involved separately in each.
According to these studies, attempts were made to document the cognitive characteristics of AS and
to compare both of them with HFA and NLD.
So, as to the neuropsychological profile which includes the linguistic characteristics, people
with AS seem to have better language skills than those of HFA (Ozonoff et al., 2000; Ehlers et al.,
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1997), have more Verbal IQ from Performance IQ (Klin et al., 1995; Ozonoff et al., 2000; Ehlers et
al., 1997; Ghaziuddin & Mountain-Kimchi, 2004), as well as individuals with NLD ( Nyden et al.,
2010), while individuals with HFA the opposite (greater P-IQ than V-IQ) (Ohta, 1987; Lincoln et al.,
1988; Alen et al., 1991; Ozonoff et al., 2000). All three groups are lacking in the semantic and
pragmatic field of language (Attwood 2005, 2007; Loukusa et al., 2007) for AS, Minshew et al., 1994
for HFA and Rourke, 1988 for NLD) while those of AS (Attwood , 2005, 2007; Loukusa et al., 2007)
and NLD (Rourke, 1988) present addition and prosody. Furthermore the three groups exhibit rote
memory. (Wing, 1981; Myles & Simpson, 1998; Attwood, 2005, 2007 for AS, Ohta, 1987 for HFA
and Rourke, 1988; Taguay, 2006 for NLD). Individuals with AS also exhibit greater anxiety than
those with HFA (Thede & Coolidge, 2007) and significant difficulties in visuospatial skills (Klin et
al., 1995; Ehlers et al., 1997), as well as individuals with NLD (Rourke , 1988; Taguay, 2006), at
which individuals with HFA do well (Lincoln et al., 1988; Ehlers et al., 1997). Regarding the other
difficulties in executive functioning (Ehlers et al., 1997; Thede & Coolidge, 2007), information
processing (Happe, 1991; Minshew et al., 1994) and understanding, abstract concepts (Wing, 1981;
Griswold et al., 2002) seem to be common features of the two groups (AS and HFA) along with
attention deficit (Ehlers et al., 1997; Manijviora & Prior, 1999; Griswold et al., 2002; Thede &
Coolidge, 2007; Attwood, 2005, 2007). On the contrary, individuals with NLD exhibit difficulties in
processing the new material, and the tactile and visual attention and memory with worse optical
memory from individuals with AS (Rourke, 1988).
As to their academic profile, individuals with AS have difficulties in problem solving
(Griswold et al., 2002; Reizel & Szatmari, 2003), as do people with HFA (Minshew et al., 1994). But
they seem to have specific learning difficulties in mathematics, as opposed to those of HFA who have
general difficulties (Reizel & Szatmari, 2003), particularly in numerical operations (Griswold et al.,
2002; Reizel & Szatmari, 2003), like people with NLD (Tanguay, 2006). Still, they lack in language –
based critical thinking (Griswold et al., 2002), but have better verbal abilities than those with HFA,
who seem to be deficient in verbal expression, verbal reasoning and concept formation (Lincoln et al.,
1988), while both teams have weaknesses in graphomotor skills (Gillberg, 1991; Szatmari, 1991;
Wing, 1981; Mayes & Calhoun, 2003). Individuals with AS, whereas they present basic skills in
reading and oral expression, they seem to have difficulty in reading comprehension (Griswold et al.,
2002; Attwood, 2005, 2007) as well as individuals with NLD (Rourke, 1988). Individuals with AS are
more analytical types (Cumine, Leach & Stevenson, 2000), focusing in the part and not in the total,
including people with NLD (Tanguay, 2006), in contrast to people with HFA who are overall types
(Alen et al., 1991). Also people with AS are mostly visualisers, that is, they think in pictures
(Attwood, 2007).
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Research on mathematical ability of people with AS
Most research, which was based on psychometric tests for academic achievement, has
indicated that children with AS demonstrate average mathematical performance, although there
appears to be a great variability in scores, with enough individuals to lie low and others high
(Griswold et al., 2002; Reizel & Szatmari, 2003; Mayes & Calhoun, 2003, 2008; Chiang & Lin,
2007). According to Reizel and Szatmari research (2003), almost half of the children (46%) with AS
aged 6-13 years have specific learning difficulties in Mathematics, while most HFA (73%) have
general ones.
The biggest difficulties of individuals with AS in mathematics are identified in problem
solving, as in individuals with HFA, as well as in numerical operations (Griswold et al., 2002; Reizel
& Szatmari, 2003). According to Attwood (2007), children with AS have their own way of thinking in
solving a mathematical problem, which Attwood describes as “Frank Sinatra Syndrome” or "My
way", which may be easier than conventional for these individuals. The greatest weakness of these
individuals in problem solving seems to be their reading difficulties (Attwood, 2005, 2009). The
weaknesses in the calculation of numerical operations, but also the proper choice of operations which
provide a solution to the problem, may be due to deficiencies in their pragmatic and semantic field of
language, and their difficulties in information processing and visuospatial abilities (Cumine, Leach &
Stevenson, 2000; Griswold et al., 2002). Some students with AS who are able to solve a complex
mathematical problem are unable to express their thinking verbally or even writing their thinking
during problem solving, which may reveal metacognitive problems (Attwood, 2007). Another
important problem of people with AS in Mathematics is the inability to generalize the procedures in
other contexts. They cannot apply the mathematical knowledge in a real - life situation (Jordan, 2003)
due to their deficiencies in Theory of Mind and executive function (Attwood, 1998).
Because most of them are visualisers, visual support is a possible aid in order for them to
understand concepts and integrate existing information.
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Research Design
Concern
Our initial concern was to determine the field of Mathematics that focuses on our research, so
that we could investigate the mathematical ability of children with AS and to discover any problems
and specificities while children are trying to solve maths problems. Furthermore we wondered about
the following:


Is it necessary to investigate the mathematical knowledge of children with AS?



Which are the ways children with AS solve problems?



Do their ways differ from normal children?



Are there common features among children with AS and between children with AS and
normal children?



What are the appropriate methods of intervention?
Regarding the mathematical ability of people with AS / HFA, the few studies that exist do not

provide us with specific conclusions. However, most studies have shown that individuals with AS
have an average mathematical performance and nearly 50% have specific learning difficulties in
Mathematics.
The recently conducted research is not focused on the subject of mathematics, but has shown
some results for the mathematical ability of these individuals through some performance in arithmetic
subtest from various psychometric tests and standardized tests for academic achievement such as
WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), the WIAT (Wechsler Individual Achievement Test)
and WRAT (Wide Range Achievement Test).
In our research the mathematical ability of children with AS aged 9-10 years in multiplication
situation was studied. The originality of this research is the design of learning activities (tasks) for
children with AS to the special issue of mathematics, the multiplication, in order for them to be helped
to integrate easily into formal education.

In our research, we focused on the study of understanding and using multiplication as:


Self value and meaning of multiplication essential to the developing of mathematical
understanding. According to Kapelou (2004), the multiplicative structure is of great
importance in the construction of the sense of number and number systems as for the grasp
of children's numerical concepts. The multiplication structures play an important role in the
development of mathematical thinking of the students, but there is also a wide range of
difficulties for them (Kafoussi, Skoumpourdi, Kalabassis, 2003). The performance of children
in multiplicative reasoning is a significant predictor of math performance, according to recent
research (Bryant & Nunes, 2009). More specifically, according to Bryant and Nunes (2009),
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the multiplicative reasoning is involved in the learning of mathematics in two ways. It is the
basis for learning both composite units in the value position (e.g. 95 is 9 times of 10 and 5
times in 1) and the proportions and ratios.
 It has been observed that people with AS have difficulties with numerical calculation
(Griswold et al., 2002; Reitzel & Szatmari, 2003) and with visuospatial abilities (Klin et al.,
1995; Ehlers, 1997), which are responsible for computational errors, especially in operations
of multiplication and division (Agaliotis, 2000).
 The people with AS seem to have a similar profile to those with NLD (Non Verbal Learning
Disabilities), who present difficulties in this area (Tanguay, 2006).
 There is a lack of systematic research on the multiplication grasping of children with AS.

Then we summarize some research results for multiplication.
Multiplication situations
The multiplication situations typically occur through the multiplication problems. A central
issue in the categorization of multiplication situations is the commutativity of multiplication,
supported by Verschaffel & De Corte (1997). These multiplicative problems’ situations contain
repeated addition of equal groups and do not allow permutations, argued Greer (1992). Separately, the
word “multiplication problems” can be seen in two major situations: symmetric, which can allow
permutations, and asymmetric, which cannot (Greer, 1992). The asymmetric situation is, according to
Nunes and Bryant (2007), a one - to - many correspondence and includes the Intuitive model of
multiplication / Repeated addition / Equal groups (isomorphism of measures in Vergnaud (1983,
1988), Intensive quantity x Extensive quantity product in Schwartz (1988) or mapping role
multiplication by Nesher and Katriel (1977)) and Multiplicative ‘compare’ problems. The
symmetrical situations or “covariation” according to Nunes and Bryant (2007) include the Cartesian
multiplication or product of measures and multiple proportion. The problems of asymmetric situations
represent a large percentage of the multiplication problems of real - life situation, while the
symmetrical moves around more than Science (e.g. physics).
Investigations showed that children from a very young age (5 - 6 years) can understand
relationships (meanings) involved in multiplication, but they are not able to solve quantitative
problems though they fully understood the meaning of that operation before the age of 9 to 10 years.
(Piaget, 1965; Nunes & Bryant, 2007; Hat, 2004; Kafousi & Skoumpourdi, 2008). Older children use
a more intuitive model of repeated addition in multiplication problems of asymmetric situations
(Fischbein, et al., 1985; Bell et al., 1984; Mulligan, 1992). According to Anghileri (1989), it has been
proved that multiplication data is mostly used by children with above the medium level of abilities in
their class (Anghileri, 1989).
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The development of multiplicative reasoning requires the student to create "composite" units,
which can be utilized as material in other cognitive operations (Steffe, 1988). Initially, the student
usually counts by one (numerical composites), then he/she identifies his/her composite experience as
"one thing" (abstract composite units) and then not only understands the composite units as one thing,
but may continue the numbering of the composite units from an intermediate element of numbers’
order (iterable units) (Steffe, 1988; Kafousi & Skoumpourdi, 2008; Bryant & Nunes, 2009; Noulis &
Kafousi, 2011). The student who can construct iterable units is also able to use them as "material" in
further cognitive operations such as the relationship between part - whole between two different
iterable units (e.g. if he/she knows the 7 x 6, then to find 7 x 7 by counting 6 seven times and seven
times 1) (Boufi, 1996).
Based on the above, multiplicative reasoning requires the possessing of composite units
(Steffe, 1988, 1994; Boufi 1996) and the one-to-many correspondence and covariance, too (Nunes &
Bryant, 2007). The asymmetric multiplication situations or one-to-many correspondence and mostly
equal groups are suitable for children of our research not only because they are suitable for normal
children of this age (9 - 10), but because they are closer to intuitive ways of children with AS solving
problems.

Purpose of the research
The purpose of our research is to investigate appropriate tasks that lead children with AS to
grasp the multiplicative reasoning so that appropriate intervention programs can be developed, which
will contribute to the smooth integration of these children in formal education.
Research questions


Which methods of solution children with AS develop in order for them to calculate
multiplications in asymmetric multiplication situations of equal groups when they are
represented by:



1.

Manipulative materials?

2.

Iconic representations?

3.

Verbal reports?

Which methods of solution children with AS develop in order for them to calculate
multiplications numerically depicted?



Which of the above multiplication situations’ categories are more convenient to children with
AS in order to:
1.

develop spontaneous multiplication strategies?
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2.

understand the part - whole relationship between two different iterable units

and the whole supplement?
Stages of research
A. First pilot research
To see the necessity of investigation of mathematical ability of children with AS in
multiplication, we conducted a pilot study in two children of formal education and two children with
AS. Children in both groups were matched as to:


index matching the value of the measurement of mathematical ability in mathematics
(medium level established for children with AS from the arithmetical subtest of WISC, and
for normal children from their teacher assessment)



grade index (4th grade in public schools, because in this class children are taught about the
multiplication strategies while in the previous grade (3rd) they had been taught digit by digit
and digit double-digit products)



gender index (one pair of boys and one pair of girls).
The collection of research data was based on interviews conducted by one teacher in normal

children, with our participation as observers, in a particular place of the school and relevant interviews
were conducted by the researcher in children with AS in the particular area of home of each child, to
avoid any distraction. All interviews were videotaped and recorded with the consent of the parents of
the children.
The given multiplication tasks were given at random and were the following:


Three (3) realistic problems of which the first was clearly a word problem, the second was an
iconic representation and the third related to manipulative material. All problems were
asymmetric situations of the form I x E, (Intensive quantity x Extensive quantity product)
according to Schwartz (1988) or else the repeated addition, with equal groups.
1.

Nick bought three marker pen boxes from the bookshop. He observed that each box included
12 marker pens. Can you find how many marker pens were included in all the boxes?

2.

At a children’s party, 7 pizzas were cut into 8 pieces each. How many total pieces of pizza
were there for the children to eat? (pictures from the 7 separated pizzas are given)

3.

The students of a classroom should stick 4 stickers of ‘Winnie the Pooh’ heroes in each of the
3 cardboards they have. In order to help them you will stick the stickers on the cardboards.
How many stickers did you stick in the three cardboards? (concrete materials are given)
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Two tasks with iconic representation of multiplication in a rectangular formation and number line
respectively.
1) How many colorful forms can you see in all?
12

1
2
3

2) A little frog moves 4 cm at each hop. How many cm would it have moved if it had done 3
hops?

0

1



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numerical calculations horizontally and vertically (digit by digit and digit by double-digit
product)

8x7=
7

18

x8

x6

After taking the results into account, analysis showed that:


Children with AS experienced difficulties over normal ones, both in solving problem and in
multiplication data recall.



It also appeared that children with AS, in some cases, confuse the multiplication with the
addition, something that was not presented in normal children. For instance, those children
add instead of multiplicating.



We noticed that when we asked the children to think aloud, it helped them understand what
they should do. As well as that, they more they repeated some data, they better they
remembered it.



The iconic representations and the shapes helped them choose the right thing and calculate
correctly.



Finally, it took children with AS longer to complete the tasks than the normal ones.
As a result, according to our pilot study and results, it is obvious that children’s behaviour

with AS differ from the normal children’s behaviour when multiplicate.
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B. Designing tasks for the main research
As for the tasks’ design, we based it on the Didactic of Mathematics (NCTM, 2000; Steffe
1988, 1994; Angileri, 1989; Sfard 1991; Mulligan, 1992; Strefland, 2000; Bryant & Nunes, 2009;
Barmby et al., 2009 ; Kafoussi, Skoumpourdi, Kalabassis, 2003; Boufi, 1996; Tatsis & Skoumpourdi,
2009, Skoumpourdi, 2008).
We used the following categories for multiplication tasks:
1. Manipulative materials
2. Iconic representations
3. Word Problems
4. Numerical calculations

For the above grading of tasks, we based it on the cognitive learning theory of Bruner on three
evolutionary stages of knowledge representation in the cognitive structure of the individual: a) active
b) iconic and c) symbolic representation. According to Koliadis (1997) "These stages are the three
ways, according to which -through discovery- learning realizes the acquisition, transformation and
evaluation of knowledge" (in Koliadis, 1997: 157).
Task` s Phases
For the sake of our study - to investigate if the subject understands the iterable units and uses
them as "material" for further cognitive operations -, each task was carried out in 3 phases:
1.

In the first phase it was given a product of the form a x b, where a and b stand for the
multiplier and multiplicand, respectively. The multiplier a and the multiplicand b ranged
between natural numbers from 3 to 8 and 11 to 18, respectively.

2.

The second phase was based on a product of the form (a +1) x b, so the result could be
derived based on the knowledge of a x b (strategy of one more in multiplier).

3.

In the third phase it was given a product of the form (a +1) x (b +1), so the result could be
derived based on the knowledge of (a +1) x b, in order to investigate whether this is exploited
to understand the relationship of the part-whole and the whole supplement (strategy of one
more in multiplicand).

Instructions of the researcher
In all tasks the following verbal instructions will be followed:


Read your data carefully.



What will you do in order you to find the answer?



Why are you doing this? How did you find it? How did you think about it?



Write it down.



Have you finished?
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In the part to follow, we will give examples of every category in every meeting, which we
designed for the main research.
Tasks categories
1. Manipulative material
1st Meeting
An asymmetric multiplication task is given via manipulative material for a rectangular
formation in which each factor of the product is represented by the same material.
1) Make 6 sticks with 12 cubes each. How many cubes did you use in total?

1 a) Create 7 sticks with 12 cubes each. How many cubes did you use in total?
1 b) Create 7 sticks with 13 cubes each. How many cubes did you use in total?
2nd Meeting
An asymmetric multiplication task is given via manipulative material in forming groups in
which each factor of the product is represented by a different material.
1) We want to make 4 hares` nests. Each nest can host 14 hares. Use paperboard for the nests and
cubes for the hares. How many hares are there in all the nests?
1 a) If we now want to make -in the same way- 5 nests’ hares and each nest can host 14 hares, how
many hares are there in all the nests?
1 b) We now want to make 5 nests’ hares but each nest can host 15 hares. Use again paperboard for
the nests and cubes for the hares. How many hares are there are in all the nests?
2. Iconic representations
3rd Meeting (of real and non- real objects)
Four real-life tasks supported by iconic representation of multiplication by real objects in
forming groups or a rectangular formation. One of them refers to the specific interests of the children
with AS.
1. In the following pictures, there are 4 tables with 12 chairs each. How many chairs are there in total?
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1a) If we add another table with chairs, how many chairs will we have in total?
1b) If we put one more chair at each one of the tables that we now have, how many chairs will we
have in total?
2. On the shelves of an electronic computers store there are the laptops you can see in the image
below. How many are all the laptops?

2a) If an extra horizontal line of laptops is added, how many laptops will there be to be sold?
2b) If one extra laptop is added in each horizontal row, how many laptops will there be to be sold?

Furthermore, two tasks related to the iconic representation of multiplication by non-real objects in
forming groups and a rectangular formation respectively will be given.
1. How many dots are there in total in the following bags?

1a) If I have one more bag with dots, how many dots will you have in total?
1b) If I put one more dot in each bag, how many dots will I have in total?
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4th Meeting (of number lines)
Three tasks presenting multiplication by number line. In the first task the number line is
structured, in the second one it is semi-structured and in the third one it is empty (Skoumpourdi,
2008).
1. A frog moves 12 steps at each hop. If it performs 4 total hops, where will it arrive? Can you show it
on the number line?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1a) If the frog performs 5 total hops, where will it arrive? Can you show it on the number line?
1b) Now the frog can move 13 steps at each hop. Where will it arrive, if it completes 5 total hops?
Can you show it on the number line?
3. Word Problems

5th Meeting
Three real- life word problems, where the third is designed to suit the particular interests and
obsessions of the subject of study with AS. The representations correspond to those of the forming
groups or a rectangular formation.
1. The children of the fourth grade of one school attended a performance in a theatre. There are 7 rows
in the hall of the theatre and each row has 17 seats. Can you find how many seats there are in the
theatre?
1a) If there were 8 rows in this theatre, how many seats would there be in the theatre?
1b) At the new rows of seats now, we add another seat in each row. How many seats there are in the
theatre now?
6th Meeting
Three real-life word problems, where the third is designed to suit the particular interests and
obsessions of the subject of study with AS. The representations correspond to those of the number
line.
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1. In the Paleolithic era, a carnivorous dinosaur could eat 16 animals per month. How many animals
would have been eaten within 3 months? (Indicative obssesion of children with AS, but a realistic task
which refers in prehistory).

1a) If it could eat the same animals each month, how many animals could it eat within 4 months?
1b) Can you find out how many animals it would eat within 4 months, if it could eat one more animal
every month?
4. Numerical Calculations
7th Meeting
Numerical calculations of double-digit with digit products both horizontally and vertically with the
same tasks that were used in the previous projects.
7 x 13 =

15

15

16

8 x 13 =

x 3

x4

x4

8 x 14 =

C. Second Pilot Research
To investigate whether the tasks we planned were appropriate for children with AS and to see
possible defects in design, we conducted a pilot research. This research was a case study of a boy
aged 10, who had finished the 4 th grade of a school in Attiki. The boy was brought under diagnosis of
Asperger syndrome by a specialist Psychiatric centre (empowered by the Ministry of Health),.
According to the psychometric tool WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children), for ages 616 years, the boy had medium level performance in arithmetic subtest, difficulties in reading
comprehension, and difficulty in communication, socialisation and behaviour. Also, he had been
suggested for his inclusion in a mainstream school with possible parallel support if necessary.
The pilot research was carried out in late August 2011 and lasted for two weeks. The research
was conducted in a separate room to avoid distraction. The collection of research data was based on
the realization of semi-structured interviews by the researcher. All interviews were videotaped and
recorded, after we had had parents’ permission.
Based on the data analysis of the pilot study the subject of our study spontaneously developed
multiplication strategies in the tasks of iconic representations and especially in those of realistic
framework, while he had difficulties in word problems.
Thus, based on our pilot research, we concluded that the suggested tasks should be suitable
for our main research.
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Conclusion
Based on the above and because of the great heterogeneity of individuals with AS, our
research is going to be a study on multiple-case studies.
More specifically, we will choose four (4) children with AS which will consist our
experimental group and four (4) normal children which will act as a control group. All children will
be fourth graders as children having finished the 3rd grade have already been taught equal
multiplication groups and digit to digit and one digit to double digits products.
The children in the experimental group will be chosen after a diagnosis of AS by an official
organization (medical pedagogical center) and will be assessed both for their mental state and their
cognitive functions according to the psychometric tool WISC III. Specifically, we will consider their
score on the arithmetic subtest for classification as to their mathematical ability.
Children in the control group will be classified as to their mathematical ability in accordance
with the assessment of their teacher. To make sure that these children belong to formal education and
have no problem with their behaviour, a questionnaire by Achenbach will be given to parents of
children

6

to

18

years

to

be

filled

out.

We will create four pairs of subjects (Asperger child (A) - Normal child (N)) and in accordance with
what is stated above they will be matched as to:


index matching the value of the measurement of mathematical ability in mathematics (low,
middle and down, middle and up, high, according to what is mentioned).



grade index (4th grade in public schools).



gender index (3 pairs of boys and one girl).
The meetings will take place in a separate room in the house of each subject, as simple a room

as possible, to avoid distraction mainly by the students of the experimental group (children with AS).
The collection of research data will be based on the realization of semi-structured interviews
by the researcher. All meetings with the research subjects will be videotaped and recorded with the
consent of their parents.
Also, the researcher will conduct interviews with the parents of students in the experimental
group (AS) regarding their development, their individual problems and their educational path to
become the best possible case study.
The data will be analyzed and interpreted in order for us to arrive at useful conclusions and to
propose intervention in children with AS for both the development of their multiplicative reasoning,
the improvement of their mathematical knowledge and for their smoother integration in formal
education.
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Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού – απτικού υλικού για τη
διδασκαλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου σε τυφλά παιδιά. Για τη σφαιρική
προσέγγιση του θέματος της διατριβής διερευνώνται θέματα που αφορούν αφενός στην τύφλωση και
αφετέρου στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα της όρασης
ως προς την πρόσληψη πληροφοριών, στα ποσοστά της τύφλωσης στην Ελλάδα και στις αιτίες που
προκαλούν τύφλωση ή χαμηλή όραση. Επίσης, στη χρήση της αφής που λειτουργεί ως
αντισταθμιστική αίσθηση στην έλλειψη της όρασης και του τρόπου κωδικοποίησης των απτικών
πληροφοριών από τους τυφλούς. Αφού γίνει διάκριση μεταξύ του ιατρικού και του εκπαιδευτικού
ορισμού της τύφλωσης, εφόσον ο τυφλός ιατρικά και εκπαιδευτικά δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο,
θα αναφερθούν κάποια βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση των τυφλών με βάση

το

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για τυφλούς. Με δεδομένο ότι το Διαφοροποιημένο
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για τυφλούς στα Μαθηματικά εστιάζεται στη χρήση υλικού για την καλύτερη
πρόσληψη της γνώσης, θα παρουσιαστεί το βασικό υλικό που προτείνεται και θα αναφερθεί το πώς
αυτό εξυπηρετεί τους τυφλούς μαθητές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες των τυφλών
παιδιών σε συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες και πώς αυτές προσεγγίζονται διδακτικά και
μεθοδολογικά, καθώς και πώς η χρήση τεχνικών, υλικών και μέσων για τη διδασκαλία των
μαθηματικών διευκολύνει τα τυφλά παιδιά στην κατάκτηση της γνώσης.
Η όραση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός παιδιού (Andreou & Kotsis
2005). Μέσω της όρασης προσλαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερες
πληροφορίες απ’ ότι με άλλες αισθήσεις (Βλάχου, 2005). Το παιδί παρατηρεί γύρω του τα
αντικείμενα, το χώρο, τη φύση, τις αντιδράσεις των ανθρώπων και μέσω της μίμησης επέρχεται η
μάθηση (Andreou & Kotsis, 2005). Η οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην όραση ενός παιδιού επιφέρει
επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξή του όσο και στη διαδικασία της μάθησής του, εφόσον προκαλεί
δυσκολία πρόσβασης στο περιβάλλον (Βλάχου, 2005). Η μελέτη της λειτουργίας του ματιού, των
ασθενειών που οδηγούν στην τύφλωση, το είδος και η ποιότητα της όρασης σε κάθε ασθένεια, καθώς
και οι ιατρικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της όρασης θα μας διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση
των δυσκολιών των τυφλών.
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Στη Ελλάδα υπάρχουν 9.000 περίπου τυφλοί (1% περίπου του συνολικού πληθυσμού)
(Κρουσταλάκης, 1997). Κατά την Πολυχρονοπούλου (1995, όπως αναφ. στο: Λιοδάκης, 2000: 38), ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών συγκεντρώνοντας στοιχεία από τις Νομαρχίες βρήκε ότι στην
Ελλάδα μέχρι το τέλος του 1990 οι τυφλοί και οι αμβλύωπες ανέρχονταν σε 20.591. Έρευνες της
Σκούταρη Τατιάνας (1997, όπως αναφ. στο: Λιοδάκης, 2000: 37) έδειξαν ότι 9% των ατόμων ηλικίας
μέχρι 20 χρονών έχουν χαμηλή όραση. Για τα άτομα ηλικίας 21 – 64 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται
στα 14%, ενώ για μεγαλύτερες ηλικίες στα 69%.
Οι σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι τα αίτια της χαμηλής όρασης οφείλονται κατά:
 «49% σε διάφορες παθήσεις της ωχράς κηλίδας,
 16% σε συγγενή ή επίκτητο καταρράκτη,
 11% σε γλαύκωμα,
 8% σε παθήσεις του αμφιβληστροειδή (από σακχαρώδη διαβήτη),
 7% σε ατροφία του οπτικού νεύρου,
 5% σε κακοήθεις μυωπίες και
 4% σε μελαχρωστική εκφύλιση» (Λιοδάκης, 2000: 37 – 38)
ενώ, σύμφωνα με τον Κρουσταλάκη (1997), τα αίτια της τύφλωσης εντάσσονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) ασθένειες του οπτικού οργάνου,
β) μολυσματικές ασθένειες (προγεννητικά και μεταγεννητικά),
γ) τραυματισμοί κρανίου (περιγεννητικά αίτια) και
δ) διαθλαστικές δυσλειτουργίες του οπτικού οργάνου.

Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης λειτουργούν με τις υπόλοιπες αισθήσεις τους και η
πρόσβαση στις πληροφορίες του περιβάλλοντός τους γίνεται με την αφή, την ακοή, την κίνηση ή τη
μειωμένη όραση στην περίπτωση των μερικώς βλεπόντων (Buhagiar & Tanti, 2011). Οι τυφλοί
χρησιμοποιούν κυρίως την αφή αντί της όρασης για τη λήψη πληροφοριών (Withagen, Vervloed,
Janssen, Knoors, & Verhoeven, 2010) και γι’ αυτό το λόγο για να διδαχθούν το καθετί απαιτείται να
βρίσκονται σε απτική επαφή με το αντικείμενο, το σχεδιάγραμμα ή την εικόνα για την οποία γίνεται
λόγος (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004). Με την αφή οι τυφλοί
μπορούν να διαβάζουν, να αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
αντικειμένων (μορφή, μέγεθος, βάρος, σύσταση, θερμοκρασία, σκληρότητα κ.ά.) με τα οποία
έρχονται σε επαφή και γενικότερα να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν τον κόσμο που τους
περιβάλλει. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία και απαραίτητη για έναν τυφλό η συστηματική
εξάσκηση της αφής, ώστε να καλλιεργηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η απτική αντίληψή του
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(Λιοδάκης, 2000). Άρα φαίνεται ότι η χρήση της αφής είναι ιδιαίτερης σημασίας προκειμένου να
αντισταθμιστεί η έλλειψη της όρασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πώς, όμως, κωδικοποιούνται οι απτικές πληροφορίες στη μνήμη των τυφλών παιδιών; Η
κωδικοποίηση των απτικών πληροφοριών στη μνήμη των τυφλών παιδιών θα περίμενε κανείς να
είναι μόνο απτικής φύσης. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι τόσο απλό, διότι πιθανόν, εμπλέκονται και
θέματα λεκτικής και οπτικής κωδικοποίησης (Warren, 2008; Τσέα, 2010).
Έρευνες, από μελέτες σε Λειτουργικές Μαγνητικές Τομογραφίες (fMRI) του εγκεφάλου,
έδειξαν ότι οι απτικές αντιλήψεις μέσω της αφής αποτελούν απτικές αλληλεπιδράσεις με στοιχεία των
οποίων οι πληροφορίες μεταφράζονται σε οπτικές εικόνες στον ινιακό λοβό του εγκεφάλου (περιοχή
αφής και όρασης), που ενεργοποιείται όταν π.χ. το υποκείμενο αποπειραθεί να αναγνωρίσει απτικά
ένα σχήμα. Παράγονται, δηλαδή, εικόνες μέσω της αφής, χωρίς την παρουσία της όρασης. Οι
διεργασίες, δηλαδή, της οπτικοποίησης και οι οπτικές πληροφορίες, φαίνεται ότι μπορούν να
αντικατασταθούν και από άλλες αισθητηριακές προσεγγίσεις (Reiner, 2008). Κατά τις Millar (1997)
και Reiner (2008) η επεξεργασία των αντικειμένων με την όραση ή την αφή είναι ίδια, δηλαδή η
οπτική και η απτική επεξεργασία είναι ισοδύναμες. Η διαφορά είναι ότι η απτική επεξεργασία
χρειάζεται περισσότερο χρόνο και συμβάλλει στις μικρο-λεπτομέρειες της οπτικοποίησης, ενώ η
όραση συμβάλλει στις μακρο-λεπτομέρειες (Reiner, 2008).
Η οπτικοποίηση είναι μια στρατηγική που μπορεί εν δυνάμει να παράγει γνώση (Rodd,
2000). Επομένως, ο μηχανισμός αυτός του εγκεφάλου με τον οποίο μπορούν και οπτικοποιούν οι
τυφλοί είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα μαθηματικά (Whiteley, 2004), εφόσον πολλές έννοιες είναι
δύσκολο να γίνουν κατανοητές χωρίς τη χρήση οπτικοποιήσεων – αναπαραστάσεων, διαγραμμάτων ή
σχημάτων (Γαγάτσης & Ηλία, 2003; Παναούρα & Φιλίππου, 2001; Rodd, 2000) και εφόσον μέσω της
οπτικοποίησης δομείται μια πιο ρεαλιστική δομή των μαθηματικών (Goldin, 1998).
Όμως, ποιος ονομάζεται τυφλός και ποιος μερικώς βλέπων; Υπάρχουν δύο ειδών ορισμοί: ο
ιατρικός και ο εκπαιδευτικός. Ο ιατρικός ορισμός εστιάζεται στο βαθμό της οπτικής οξύτητας, στην
καθαρότητα της όρασης, δηλαδή στην ικανότητα του ματιού (φυσιολογικού ή με την καλύτερη
δυνατή διόρθωση) να διακρίνει καθαρά δύο αντικείμενα ξεχωριστά, στη στενότητα και στο πλάτος
του οπτικού πεδίου. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν ποια άτομα μπορούν να χαρακτηριστούν ως
άτομα με προβλήματα όρασης ή όχι (Λιοδάκης, 2000).
Νομικά τυφλός θεωρείται εκείνος που η οπτική οξύτητα του καλύτερου του ματιού ή του
ματιού που βλέπει καλύτερα με την καλύτερη δυνατή διόρθωση, φτάνει μέχρι το 1/50, ή όταν
υπάρχουν άλλες πολύ σοβαρές διαταραχές της όρασης που περιορίζουν την οπτική ικανότητα, όπως
για παράδειγμα μια συγκεντρική στένωση του οπτικού πεδίου (Leydhecker, 1984). Κατά τον ιατρικό
– νομικό ορισμό που έχει υιοθετήσει η Αμερικανική Ιατρική Ένωση και έχουν αποδεχτεί και άλλες
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χώρες, τυφλό θεωρείται το άτομο του οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα1 δεν ξεπερνά τα 20/2002 στο
καλύτερο μάτι και έπειτα από την καλύτερη δυνατή διόρθωση με φακούς (Πολυχρονοπούλου, 2003).
Σύμφωνα με τους Mathai και Thomas (2004) ως παιδική τύφλωση ορίζεται: «η μέγιστα
βελτιωμένη οπτική οξύτητα 3/60 στον καλύτερο οφθαλμό σε ‘παιδί’ ηλικίας μικρότερο των 16 ετών».
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τον Ν. 1904/ ΦΕΚ 212/
τ.Α΄/ 01 - 08 - 1951, στο άρθρο 1 ορίζεται: «τυφλός κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου νοείται
παν πρόσωπον το οποίον:
α) στερείται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή
β) έχει την οπτικήν του οξύτητα ολιγωτέραν του 1/25 ου της φυσιολογικής τοιαύτης, εις αμφοτέρας δε
τας περιπτώσεις λόγω της τυφλότητας είναι ανίκανον προς οιανδήποτε εργασίαν».
Το 1979, βελτιώνεται ο νόμος, όπου σύμφωνα με τον Ν. 958/ ΦΕΚ 191/ τ.Α΄/ 23 - 08 - 1979,
στο άρθρο 1 ορίζεται: «τυφλός, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοείται πάν πρόσωπον, το
οποίο στερείται παντελώς αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτης είναι μικροτέρα του
ενός εκατοστού (1/20) της φυσιολογικής τοιαύτης».
Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο τυφλό θεωρείται το άτομο εκείνο, που, ακόμα και αν η
οπτική του οξύτητα είναι ικανοποιητική, η περιφερική του όραση περιορίζεται στις 10 μοίρες
κεντρικά ή και λιγότερο. Το Ν. 958 / 1979 αποδέχεται και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
(όπως αναφ. στα Πολυχρονοπούλου, 2003; Sperl, 2001), ορίζοντας επίσης την τυφλότητα ως την
ικανότητα της μέτρησης των δαχτύλων του χεριού σε απόσταση μικρότερη των δέκα ποδιών.
Μερικώς βλέποντα είναι τα άτομα εκείνα που έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης και των οποίων
η οπτική οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό με διορθωτικούς φακούς κυμαίνεται μεταξύ 20/70 και
20/200 (Πολυχρονοπούλου, 2003; Κρουσταλάκης, 1997), ενώ κατά τον Π.Ο.Υ. (όπως αναφ. στο
Πολυχρονοπούλου, 2003) είναι τα άτομα εκείνα που αδυνατούν να μετρήσουν τα δάχτυλα των
χεριών σε απόσταση μικρότερη ή και ίση των 20 ποδιών.
Οι παραπάνω ορισμοί απ’ ότι φαίνεται είναι ανεπαρκείς για την εκπαίδευση, εφόσον η οπτική
οξύτητα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο το τυφλό ή μερικώς βλέπων άτομο
μπορεί να χρησιμοποιεί τα υπολείμματα της όρασής του. Νομικά τυφλοί μπορούν να διαβάζουν
κείμενο ή ακόμα και κοινά έντυπα ύστερα από συστηματική ειδική εκπαίδευση και με υποστηρικτική
τεχνολογία που μεγαλώνει τα γράμματα και μεγεθύνει τις εικόνες (Λιοδάκης, 2000), επομένως, οι
παραπάνω ορισμοί δεν μπορούν να αποτελέσουν και εκπαιδευτικούς ορισμούς της τυφλότητας. Κατά
τους Κρουσταλάκη (1997), Kirk & Schlegel, Πολυχρονοπούλου (1972; 1995; 1995, όπως αναφ. στο:
Λιοδάκης, 2000) και Πολυχρονοπούλου (2003) ο εκπαιδευτικός ορισμός της τυφλότητας θεωρεί τυφλό
1

Με τον όρο «οπτική οξύτητα» εννοούμε την απόσταση από την οποία μπορούμε να διακρίνουμε και να
αναγνωρίσουμε σύμβολα.
2
Το 20/200 σημαίνει ότι ενώ άτομα με φυσιολογική όραση αναγνωρίζουν αντικείμενα σε απόσταση 200
ποδιών, οι τυφλοί τα αναγνωρίζουν στα 20 πόδια ή σε μικρότερη ακόμα απόσταση.
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το άτομο εκείνο (ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική διορθωτική παρέμβαση) που λόγω της
ειδικής ανάγκης του δεν είναι σε θέση να διαβάζει έντυπο λόγο με συμβατική γραφή και είναι
απαραίτητο να διδαχθεί ανάγνωση και γραφή με τη μέθοδο Braille ή να χρησιμοποιεί ακουστικές
μεθόδους (π.χ. ομιλούντα βιβλία) για την κατάκτηση της γνώσης, ενώ μερικώς βλέποντα ή αμβλύωπα
είναι τα άτομα εκείνα (ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική διορθωτική παρέμβαση) που
μπορούν να διαβάζουν κείμενα με μεγάλη γραμματοσειρά ή με βοηθητικές συσκευές που μεγεθύνουν
τα γράμματα και να γράφουν στη συμβατική γραφή. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί άρχισαν σιγά σιγά να μην
λαμβάνουν υπόψη τους τους ιατρικούς ορισμούς της τύφλωσης, εφόσον νομικά τυφλά άτομα έπειτα
από ειδική εκπαίδευση έμαθαν να χρησιμοποιούν την υπολειμματική τους όραση και να διαβάζουν
έντυπο υλικό (Λιοδάκης, 2000).
Σήμερα, οι τυφλοί έχουν δικαίωμα εκπαίδευσης και παροχής ίσων ευκαιριών με αυτές των
βλεπόντων. Στην Ελλάδα ο νόμος 3699/2008 αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ,
οι μαθητές με προβλήματα όρασης (τυφλοί ή αμβλύωπες) και χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλη
επιπλέον πρόσθετη ειδική ανάγκη μπορούν να φοιτούν σε τάξεις του Γενικού Σχολείου,
ακολουθώντας το ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα με τα υπόλοιπα βλέποντα παιδιά και να
υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή από μέλος ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ31ή ΕΒΠ3. Παρόλα
αυτά, παιδιά με μερική απώλεια όρασης παρακολουθούν μαθήματα στην κοινή τάξη, ενώ στα τυφλά
παιδιά συνιστάται η παρακολούθηση σε ειδικό σχολείο. Τα τυφλά παιδιά που τελειώνουν το
Δημοτικό στο ειδικό σχολείο, με κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα με το Γενικό Σχολείο (Λιοδάκης,
2000), εντάσσονται μετά στο γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο, εφόσον σε επίπεδο δευτεροβάθμιας δε
λειτουργούν ειδικά σχολεία.
Ανεξάρτητα της παρακολούθησης των μαθημάτων στο Γενικό ή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, οι
σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης τυφλών και βλεπόντων είναι οι ίδιοι (Χιουρέα, 2007). Άλλωστε
και η αρχή της ενσωμάτωσης υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα
για όλους τους μαθητές με τους ίδιους μακροχρόνιους στόχους (Τζουριάδου, 1995). Έτσι, τυφλοί και
αμβλύωπες ακολουθούν το ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα με αυτό των βλεπόντων, με τροποποιήσεις,
απλοποιήσεις και προσαρμογές των μεθόδων και των μέσων διδασκαλίας, στηριγμένα περισσότερο
στη σύγχρονη τεχνολογία και σε ακουστικά ερεθίσματα – ομιλούντα βιβλία, κασέτες, μηχανήματα
μαγνητοφώνησης κ.α. (Κουρουπέτρογλου, 2004; Πολυχρονοπούλου, 2003; Κρουσταλάκης, 1997).
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση του μεγαλύτερου αριθμού των τυφλών παιδιών γίνεται από το
ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) στην Αθήνα και από τη Σχολή Τυφλών
(Ο ΗΛΙΟΣ) Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (Πολυχρονοπούλου, 2003).
Ποιος είναι όμως ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα τυφλά παιδιά; Σύμφωνα με το Warren (2008)
έγιναν κατά καιρούς κάποιες απόπειρες διατύπωσης θεωριών για τους τυφλούς μαθητές οι οποίες δεν
3

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί στη γραφή Braille ή στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες
καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους.
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ευοδώθηκαν. Έτσι, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει η διατύπωση μιας συγκεκριμένης θεωρίας για το
πώς μαθαίνουν τα τυφλά παιδιά. Τα στάδια της ανάπτυξης των τυφλών παιδιών μπορεί να
διαφοροποιούνται από τα στάδια ανάπτυξης των βλεπόντων και η μετάβαση από το ένα στάδιο στο
άλλο να είναι πιο αργή, όμως, ουσιαστικά συμπίπτουν με αυτά και ακολουθούν την ίδια σειρά. Πάνω
σ’ αυτό το συλλογισμό εστιάστηκαν πολλά προγράμματα παρέμβασης που είχαν ως σκοπό την
ενίσχυση των τυφλών παιδιών ή αυτών με προβλήματα όρασης να παρουσιάσουν ίδιους ρυθμούς
ανάπτυξης μ’ αυτούς των βλεπόντων συνομηλίκων τους. Αυτή η έμμεση κατευθυντήρια αρχή
ονομάστηκε: ‘θεωρία της αναπτυξιακής καθυστέρησης’. Μια άλλη εναλλακτική της προηγούμενης
θεωρίας υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των τυφλών παιδιών διαφέρει απ’ αυτήν των βλεπόντων και ότι
η οποιαδήποτε αντιπαραβολή με την ανάπτυξη των βλεπόντων δεν επιφέρει κανένα κέρδος. Αυτή
είναι μια απαισιόδοξη άποψη. Όμως, αν και τα στάδια ανάπτυξης τυφλών και βλεπόντων διαφέρουν
σε επιμέρους λεπτομέρειες, παρουσιάζουν κάποιες σημαντικές, βασικές ομοιότητες (Warren, 2008).
Ο Warren (2008) ενστερνίζεται μια ενδιάμεση εναλλακτική που υποστηρίζει ότι η βασική δυναμική
της ανάπτυξης είναι ταυτόσημη για τυφλά και βλέποντα παιδιά. Στόχος θα πρέπει να είναι η
κατανόηση των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη των τυφλών παιδιών, έχοντας
φυσικά δεδομένο ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από άτομο σε άτομο, τυφλό ή μη, οι οποίες
εστιάζονται στις αντιληπτικές ικανότητες του καθενός και την ωρίμανση που αυτό παρουσιάζει,
καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ζει.
Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους
μαθητές ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, αναπηρία ή ειδική ανάγκη τους (Μαντές,
χ.χ.). Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαφοροποίηση, αλλά και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού
συστήματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες/αναπηρίες των μαθητών. Έτσι
δημιουργήθηκαν ειδικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για κάθε κατηγορία μαθητών με ειδικές
ανάγκες (Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, 2004), ανάμεσα στα οποία και
το «Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές».
Το

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές περιέχει οδηγίες

υποστήριξης – κινητικότητας και προσανατολισμού – των τυφλών μαθητών, καθώς και ανάπτυξη
δεξιοτήτων αυτονομίας στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Επίσης, συνοδεύεται από ενδεικτικά
σχέδια εργασίας και από υποδείξεις υλικού διδασκαλίας (Λαμπροπούλου, Παντελιάδου, &
Μαρκάκης, 2005).

Οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Γενικού Σχολείου

παρέμειναν ίδιοι, αλλά έγινε ανάλυση στόχου και δημιουργία υποστόχων, με δραστηριότητες που
διαφοροποιήθηκαν, επαναπροσδιορίστηκαν και προσαρμόστηκαν ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας
και τις ανάγκες των τυφλών μαθητών (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές,
2004). Όμως το Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ για τυφλούς μαθητές στο μάθημα των
Μαθηματικών δεν διαφοροποιήθηκε σε κάτι από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γενικού Σχολείου
όσον αφορά στους στόχους. Οι διαφοροποιήσεις εστιάζονται κυρίως στον τρόπο προσέγγισης της
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ύλης, στις διδακτικές μεθόδους, στα μέσα και στα υλικά (Λιοδάκης, 2000), καθώς και στον τρόπο
διαχείρισής τους, στην ποιότητα των δραστηριοτήτων, αλλά και στις γενικές οδηγίες.
Όσον αφορά στις διδακτικές μεθόδους τα Αναλυτικά Προγράμματα για τυφλούς προτείνουν
τη σύνδεση και οργάνωση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα συμπεριφοριστικά πρότυπα, μέσα από την
απλούστευση σκοπών, στόχων και δραστηριοτήτων. Το μοντέλο αυτό έχει επιτυχία στην απόκτηση
μηχανιστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά δεν εξασφαλίζει την καλλιέργεια ανώτερων
γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και αποτυγχάνει επίσης στη γενίκευση και εφαρμογή της
γνώσης σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες, εφόσον η πραγματοποίηση των μαθησιακών
δραστηριοτήτων γίνεται έξω από το φυσικό περιβάλλον των παιδιών και όχι πάντα σε σχέση με
πραγματικές ανάγκες (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004).
Η διαθεματική προσέγγιση, επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διαμορφώσουν
μόνοι τους τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας και να καθορίσουν τις δραστηριότητες με τις
οποίες θα εμπλακούν. Επιπλέον, η διαθεματικότητα εμπλέκει βιωματικές και αλληλεπιδραστικές
προσεγγίσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε φυσικά περιβάλλοντα – κάτι το οποίο δρα ενισχυτικά
στη μάθηση των τυφλών παιδιών – και δίνουν έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και όχι στο
αποτέλεσμα. Επίσης, σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου (1999, όπως αναφ. στο: Διαφοροποιημένο
Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004), στη διαθεματική προσέγγιση εμπλέκεται και ο
εποικοδομητισμός, που σύμφωνα με την άποψη του Bruner η μάθηση οικοδομείται από το άτομο
μέσα από μια ερευνητική διαδικασία, με τη στήριξη και του δασκάλου (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ.
& Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004).
Επιπλέον, η ανάπτυξη πολυαισθητηριακών διδακτικών μεθόδων, θα διευκολύνει και την
πρόσβαση των τυφλών στη γνώση. Σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου (1999, όπως αναφ. στο:
Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004), η θεωρία του Gardner για τις
πολλαπλές ευφυΐες, απευθύνεται σε μαθητές διαφορετικών μαθησιακών στυλ και ανοίγει το δρόμο
για την ανάπτυξη πολυαισθητηριακών διδακτικών μεθόδων που δεν θα στηρίζονται μόνο στον
προφορικό και γραπτό λόγο.
Πέρα, όμως, από τις διδακτικές μεθόδους, για τη διδασκαλία των τυφλών μαθητών, στα
Μαθηματικά, σύμφωνα με τον Lowenfeld (1952, όπως αναφ. στο: Μακεδών, 2009, σσ.: 132), πρέπει
να ακολουθούνται πέντε βασικές αρχές:
1. Εξατομικευμένη μορφή διδασκαλίας.
2. Συγκεκριμενοποίηση αυτού που διδάσκεται.
3. Παροχή ενοποιημένης γνώσης. Η απτική επαφή παρέχει αποσπασματική και όχι ενοποιημένη
γνώση. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχεται συσχετισμός των αντικειμένων μεταξύ τους, αλλά
και σε σχέση με το χώρο στον οποίο βρίσκονται, με την ενεργοποίηση όσον το δυνατόν
περισσότερων αισθήσεων.
4. Παροχή πρόσθετων ερεθισμάτων για δράση και απόκτηση νέων εμπειριών.
5. Αυτοδραστηριοποίηση. Παρότρυνση για πρωτοβουλία δράσης.
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Πέρα από τις διαφοροποιήσεις στις διδακτικές μεθόδους, διαφοροποιήσεις θα πρέπει να
γίνονται επίσης στα μέσα και στα υλικά. Κατά τους Hart Tutor, (1992), Meijer, (χ.χ.) και
Jahnukainen, (2004) μπορεί οι στόχοι να έμειναν οι ίδιοι, κοινοί δηλαδή για όλους, τα μέσα όμως με
τα οποία θα διδαχθεί και θα κατακτηθεί η νέα γνώση πρέπει να διαφέρουν.
Η ένταξη υλικών και μέσων στη μαθηματική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική (Σκουμπουρδή,
2012), τόσο για τα βλέποντα παιδιά, όσο και για τα μερικώς βλέποντα ή τα τυφλά παιδιά. Γι’ αυτό το
λόγο στο Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές (2004) παρέχονται στοιχεία
για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των τυφλών μαθητών, και αναφέρονται
εξειδικευμένα υλικά και μέσα όπως οι διαφορετικές ποιότητες χαρτιού, τα ανάγλυφα σχήματα, τα
γεωμετρικά όργανα με τις ανάγλυφες ενδείξεις, ο ομιλών υπολογιστής τσέπης και πολλά άλλα υλικά
τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό και να χρησιμοποιηθούν από τους τυφλούς
μαθητές. Ορίζονται οι προδιαγραφές για τη δημιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού διδακτικού
υλικού, στο οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και
ικανότητες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική μεθοδολογία. Κάποιες προϋποθέσεις που
απαιτείται να εξασφαλιστούν είναι οι παρακάτω:


Τα βιβλία των τυφλών μαθητών θα πρέπει να είναι γραμμένα σε μορφή Braille με τα ένθετα τα
οποία θα περιέχουν σε ανάγλυφη μορφή σχήματα μαθηματικών προτάσεων (γεωμετρικά
σχήματα, διαγράμματα, πίνακες τιμών, γραφικές παραστάσεις, ιδιότητες πράξεων κτλ.).



Τα βιβλία των αμβλυώπων μαθητών θα πρέπει να είναι τυπωμένα σε μεγέθυνση, προκειμένου
να έχουν κι αυτοί άμεση επαφή με το αντικείμενο το οποίο μελετούν.



Τα

ανάγλυφα

σχήματα

που

υπάρχουν

στα

ένθετα

μπορούν

να

γίνουν

σε

(θερμό)μικροκαψουλικό χαρτί, σε χαρτί 20D ή 30D τύπου «ζελατίνα», που χαράζοντάς το
με απλό στυλό Bic μπορούμε να απεικονίσουμε ανάγλυφα σχήματα, αλλά όχι με ακρίβεια, σε
ειδικό χαρτί στο thermoform, το οποίο είναι μεν οικονομική λύση, όμως είναι πολύ κακό
απτικό υλικό, εφόσον έχει μεγάλο όγκο, παραποιεί τα σχήματα και δημιουργεί προβλήματα
αφής στον τυφλό μαθητή. Επίσης, με το χαρτί στο thermoform ο δάσκαλος πρέπει να
περιγράφει τα σχήματα παράλληλα με την επεξεργασία του από το μαθητή.


Η φθηνότερη λύση για πολλά αντίγραφα ανάγλυφων σχημάτων είναι η δημιουργία τους σε
χοντρό χαρτί, το οποίο θα πρέπει να έχει μήτρες (μεταλλικές – αλουμινίου

S-29.Α1)

κατασκευασμένες από CNC μηχάνημα.
Ο τυφλός μαθητής στο μάθημα των Μαθηματικών πρέπει να είναι εφοδιασμένος:


Με χαρτί LC10 ή LC20 (plastic foil) τύπου «ζελατίνα», ή μικροκαψουλικό ή άλλο παρεμφερές
χαρτί. Με αυτού του είδους τα χαρτιά θα μπορεί να χαράζει και να φτιάχνει εύκολα ανάγλυφα
σχήματα ή διαγράμματα, όταν του ζητούνται κατά τη διαδικασία της μάθησης.
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Με γεωμετρικά όργανα που έχουν ανάγλυφες ενδείξεις.



Με ομιλούντα στην ελληνική γλώσσα υπολογιστή τσέπης.

Θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό αν σε κάθε τυφλό μαθητή παρεχόταν ένας προσωπικός υπολογιστής, ο
οποίος θα ήταν εφοδιασμένος με όλα τα σύγχρονα μέσα.
Τα σχολεία, επίσης, θα πρέπει να εφοδιαστούν με ολόγλυφα (3Dimension, τρισδιάστατα)
σχήματα, που αποτελούν σημαντικό εποπτικό υλικό για τους τυφλούς μαθητές, αλλά και αρκετά καλό
υλικό ακόμα και για τους βλέποντες, στην κατανόηση και άμεση αντίληψη των μαθηματικών
εννοιών. Για όσα θέματα δεν υπάρχουν ολόγλυφα – τρισδιάστατα σχήματα, σύμφωνα με το
Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές (2004), το Κ.Ε.Α.Τ. είναι υπεύθυνο να
αναλάβει την κατασκευή τους, όπου με απόφαση του Υπουργείου έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για
την κατασκευή του κατάλληλου απτικού υλικού (π.χ. ανάγλυφες μακέτες, χάρτες, γεωμετρικά
σχήματα και όργανα με ανάγλυφες ενδείξεις, τρισδιάστατα ή ολόγλυφα ομοιώματα αντικειμένων) για
τυφλούς μαθητές, στο οποίο, προτείνεται από το Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς
μαθητές (2004) ότι μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν μαθητή με σοβαρά
προβλήματα όρασης και να ζητάνε τη δημιουργία του υλικού που επιθυμούν. Με την οικονομική,
όμως, κρίση στην Ελλάδα το εργαστήρι αυτό το οποίο στήριζε και εξόπλιζε με υλικό τους
εκπαιδευτικούς των τυφλών μαθητών έχει κλείσει. Γι’ αυτό το λόγο, καλό θα ήταν να παρέχεται μαζί
με τα βιβλία και το κατάλληλο απτικό υλικό που θα χρειάζεται ο μαθητής, σε βαλιτσάκι, ώστε να
αποφεύγονται χρονοτριβές στη δημιουργία του υλικού – από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό τώρα – και
κατ’ επέκταση της μάθησης.
Γενικότερα, στο Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές δίνεται
ιδιαίτερη σημασία στο υλικό το οποίο διαφοροποιείται σε σχέση μ’ αυτό των βλεπόντων,
προκειμένου να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση στις πληροφορίες και από τους τυφλούς μαθητές.
Επιπλέον, μέσα και υλικά προτείνεται να χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία διδασκαλίας
μάθησης των μαθηματικών στα τυφλά παιδιά. Τα μέσα – εργαλεία είναι αναπόσπαστο μέρος της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κυρίως για την εκπαίδευση των τυφλών μαθητών (Healy &
Fernandes, 2011) και κυρίως για τα μαθηματικά, εφόσον η εκμάθησή τους απαιτεί ποικιλία και
αφθονία υλικών (Cobb, 2009). Με τη χρήση των κατάλληλων μέσων και μεθόδων μπορούν να
ξεπεραστούν τα εμπόδια που προκαλούνται από τη μειονεξία αυτή και να κατακτηθούν οι
μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες (Λιοδάκης, 2000).
Η διδασκαλία των μαθηματικών, που εκ φύσεως στηρίζεται στις οπτικές εμπειρίες, αν δεν
κάνει χρήση εναλλακτικών μεθόδων πρόσβασης στη γνώση, αποκλείει σχεδόν τους τυφλούς μαθητές
απ’ τη διαδικασία της μάθησης. Ο ήχος είναι από τα πιο επιτυχή μέσα διδασκαλίας για έναν τυφλό
μαθητή (Karshmer & Bledsoe, 2003), οπότε, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, πρέπει να είναι πλούσιο σε
ήχους που θα παρέχουν πληροφορίες, επεξηγήσεις και γνώσεις στους μαθητές (Κουτάντος, 2005).
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Επίσης, πρέπει να υπάρχει άφθονο απτικό υλικό, τεχνικός εξοπλισμός, όπως ειδικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, μεταφραστές της Braille κ.ά. (Ντεροπούλου – Ντέρου, 2000), ανάγλυφοι πίνακες και
διαγράμματα, μαθηματικά όργανα με ενδείξεις σε γραφή Braille, δισδιάστατα ή τρισδιάστατα
γεωμετρικά σώματα και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα. Απαραίτητη είναι η από μνήμης εκτέλεση
αριθμητικών πράξεων και η χρήση ηλεκτρονικών ομιλούντων υπολογιστικών μηχανών για την
απαλλαγή από τη χρονοβόρα διαδικασία της εκτέλεσης των πράξεων (Λιοδάκης, 2000). Η
ταυτόχρονη χρήση πολλών υλικών και μέσων διδασκαλίας, όπως ομιλία, ήχος, συνοδευτικό έντυπο
σε Braille και δομικές τεχνικές πλοήγησης επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη διδασκαλία
(Karshmer & Bledsoe, 2003). Αναγκαία βέβαια για αυτά τα παιδιά είναι η ανάπτυξη της αδρής και
λεπτής απτικοκινητικής ικανότητας, της κίνησης και του προσανατολισμού με άνεση στο χώρο,
καθώς και της καλλιέργειας μνημονικών ικανοτήτων (Λιοδάκης, 2000).
Η Σκανδιναβική Ομάδα Φωτός έχει συστήσει τη χρήση του μαθηματικού κουτιού, κάτι το
οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως προαναφέρθηκε, και στην Ελλάδα. Το μαθηματικό κουτί
περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά (χάρακες με απτικά σημάδια, άβακες, χαρτί δίπλωσης και
αναδίπλωσης, διάφορα σχεδιαστικά εργαλεία, προπλάσματα κ.ά.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στη διδασκαλία των μαθηματικών (Csocsán, 2005).
Μπορεί να γίνει και χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα μαθηματικά. Το πρόγραμμα
Lambda είναι μια προσπάθεια να υπερνικηθεί το εμπόδιο της έλλειψης όρασης, με την παροχή μη
οπτικών εναλλακτικών λύσεων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Παρέχει πρόσβαση μέσω Braille,
συνθετική ομιλία και οπτική επίδειξη. Οι Screenreaders επιτρέπουν στους τυφλούς να έχουν
πρόσβαση στον υπολογιστή, εφόσον μετασχηματίζουν το περιεχόμενο της οθόνης είτε σε Braille είτε
σε ομιλία είτε και στις δύο μορφές (Edwards, McCartney & Fogarolo, 2006). Χρήσιμο και
απαραίτητο υλικό είναι οι μηχανές Braille, το μηχάνημα PIAF που φτιάχνει ανάγλυφα σχήματα και οι
ομιλούσες υπολογιστικές μηχανές (Κοκορομύτη, 2009).
Όμως, και τα μέλη του σώματος ενός τυφλού παιδιού μπορούν να θεωρηθούν ως διδακτικά
εργαλεία. Τα χέρια των τυφλών είναι το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται αντί των ματιών.
Κινούνται αργά και με τέτοιο τρόπο ώστε να αγγίξουν τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων και να τα
αντιληφθούν στην ολότητά τους. Η όραση είναι πιο σφαιρική από την αφή. Με την αφή ο τυφλός
κινείται από τα μέρη στο σύνολο (Healy & Fernandes, 2011). Τα «μαθηματικά του Σώματος» είναι
μια καλή διδακτική μέθοδος για τη διδασκαλία διάφορων μαθηματικών εννοιών, όπως κατεύθυνση,
διαστάσεις, αρίθμηση κτλ. με πρότυπο το σώμα του κάθε παιδιού (Csocsán, 2005). Άλλωστε, από
μόνο του το τυφλό παιδί προκειμένου να διαμορφώσει ένα διανοητικό χάρτη του κόσμου που το
περιβάλλει και της θέσης του μέσα σ’ αυτόν χρησιμοποιεί το σώμα του ως μονάδα μέτρησης και τον
συσχετίζει μ’ αυτόν (Κώτσης & Ανδρέου, 2004). Για να προσανατολιστεί, δηλαδή, και να κινηθεί στο
χώρο αναγκάζεται να κάνει μετρήσεις, με μονάδα μέτρησης τα βήματά του και να συγκρίνει μεγέθη
με μονάδα μέτρησης, γενικότερα, το σώμα του. Το μήκος το μετρά με τα βήματα και την έννοια της
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απόστασης την υπολογίζει με το χρόνο που χρειάζεται για να τη διανύσει (Κώτσης & Ανδρέου, 2004;
Κώτσης, 2007).
Η πλάκα Taylor και η πλάκα Brannan (Garvin, 1994, όπως αναφ. στο: Kubiak-Baker &
Dick, χ.χ.) είναι μια καλή λύση για τις γραφικές παραστάσεις. Περιέχουν μια σειρά από οριζόντιες
και κάθετες τρύπες, δημιουργώντας έτσι τα σημεία ενός καρτεσιανού γινομένου συντεταγμένων.
Ο κατάλογος των τεχνικών, των υλικών και των μέσων που μπορούν να υποστηρίξουν τη
διαδικασία διδασκαλίας μάθησης των τυφλών παιδιών είναι μακρύς. Η επιλογή του κατάλληλου κάθε
φορά σχετίζεται με τη γνώση της ύπαρξής του, της λειτουργίας του, των ορίων και των δυνατοτήτων
χρήσης του για την υποστήριξη συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών κάθε φορά.
Μέσα, λοιπόν, από τη διερεύνηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση των υλικών και των
μέσων που προτείνουν τα Α.Π.Σ. των Μαθηματικών για τα τυφλά παιδιά, καθώς και εκείνων που
είναι διαθέσιμα στο εμπόριο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση η οποία θα αποτελέσει τη βάση
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης καινοτόμου εκπαιδευτικού – απτικού υλικού για τη
διδασκαλία/μάθηση των μαθηματικών σε τυφλά παιδιά.
Γενικότερα, το μάθημα των μαθηματικών είναι, ίσως, το πιο δύσκολο αντικείμενο τόσο για
τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους, τυφλούς μαθητές, εξαιτίας αφενός της
δυσκολίας της φύσης του μαθήματος και αφετέρου της έλλειψης της βασικής αίσθησης πρόσληψης
της γνώσης.
Τα τυφλά παιδιά εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους και αναπτύσσουν νοητικές
αναπαραστάσεις και έννοιες με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι βλέποντες συνομήλικοί τους (Csocsán,
2005), όπως προαναφέρθηκε, και αυτό επηρεάζει και τη μάθηση των μαθηματικών. Συνήθως, έχουν
μειωμένη κινητικότητα με αποτέλεσμα τη μη απόκτηση αυθόρμητων και ευκαιριακών μαθηματικών
εννοιών (Λιοδάκης, 2000). Οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και οι ευκαιρίες για απόκτηση
γνώσεων μέσω φυσικής μάθησης πολύ λίγες (Arter, 2009; Clamp, 2009). Εξαιτίας της απουσίας της
βασικότερης πηγής αισθητηριακής πρόσληψης, παρουσιάζουν δυσκολία στην αντιληπτική τους
ανάπτυξη, με επιπτώσεις εκτός των άλλων και στο μάθημα των μαθηματικών (Csocsán, 2005).
Αργούν να κατακτήσουν τη μαθηματική γνώση σε σχέση με τους βλέποντες συνομήλικούς τους γιατί
δεν έχουν φυσικά οπτικά ερεθίσματα και κίνητρα, αλλά και γιατί δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν
σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο τις ατομικές διερευνητικές εργασίες τους (Clamp, 1997, όπως αναφ.
στο: Csocsán, 2005). Στα μαθηματικά λειτουργούν στο συγκεκριμένο και λειτουργικό επίπεδο της
γνωστικής εξέλιξης, αφού η έλλειψη της όρασης παραμορφώνει την «οπτική» πρόσληψη μέσω της
αφής. Μάλιστα κάποιοι από τους μαθητές αυτούς δεν φτάνουν ποτέ στο στάδιο των «τυπικών»
νοητικών λειτουργιών, που είναι η μετάβαση στο αφηρημένο (Clamp, 2009). Οι τυφλοί μαθητές
δυσκολεύονται στα μαθηματικά πολύ περισσότερο από ότι σε άλλα μαθήματα. Οι δυσκολίες τους
συνδέονται με τις ιδιαιτερότητές τους στην αντίληψη και κατανόηση συγκεκριμένων μαθηματικών
εννοιών. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τον ιδιαίτερο τρόπο που μαθαίνουν τα τυφλά παιδιά (μέσω της
αφής, από το μέρος στο όλο), αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης
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για τυφλά παιδιά, θα αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες τους και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
στην αντίληψη και κατανόηση συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών, καθώς και στις διδακτικές /
μεθοδολογικές προσεγγίσεις τους, στις τεχνικές, αλλά και στα μέσα – υλικά με τα οποία
προσεγγίζεται απ’ αυτά ευκολότερα η γνώση.
Η αντίληψη μέρους – όλου γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τους βλέποντες και με διαφορετικό από
τους τυφλούς. Οι βλέποντες μαθητές διακρίνουν τα αντικείμενα στην ολότητά τους και τα
συσχετίζουν με το περιβάλλον τους, ενώ οι μαθητές με σοβαρές οπτικές δυσλειτουργίες κινούνται
πρώτα από το μέρος στο όλο. Δυσκολία συναντούν επίσης σε δραστηριότητες ομαδοποίησης εφόσον
πολλές φορές ερχόμενοι στο σχολείο δεν έχουν κατανοήσει τις έννοιες ίδιο και διαφορετικό. Για να
καταφέρουν να διακρίνουν τα αντικείμενα, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ξεκινούν τη διδασκαλία από
τα απλά στα σύνθετα (Clamp, 2009).
Τα τυφλά παιδιά περνάνε από διάφορα επίπεδα κατανόησης της πληθικότητας. Στην αρχή
καταλαβαίνουν τους αριθμούς ως λέξεις, έπειτα ως μεγέθη, αργότερα ως θέσεις στις ακολουθίες, και
τελικά ως σύνθετες μονάδες. Όταν αρχίζουν να ομαδοποιούν τους αριθμούς και να τους συνθέτουν,
επεκτείνεται η κατανόησή τους και δοκιμάζουν τους αριθμούς και ως θέσεις στις ακολουθίες, αλλά
και ως σύνθετες μονάδες (Ahlberg & Csocsán, 1999).
Η έννοια του αριθμού αναπτύσσεται διαφορετικά σε κάθε μαθητή, ανάλογα με τις αισθητηριακές
εμπειρίες του καθενός (Csocsán, 2005). Για παράδειγμα, τα τυφλά παιδιά συνήθως δεν καταμετρούν
κάνοντας αντιστοίχιση 1-1 των αντικειμένων προς μέτρηση με τα δάκτυλά τους (Ahlberg & Csocsán,
1999), δεδομένου ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τα δάκτυλά τους αν δεν τα αγγίξουν. Σπάνια
χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους, πιθανόν γιατί αντιλαμβάνονται μόνο το δάκτυλο που πίεσαν και δε
νιώθουν την ολότητα αν δεν προηγηθεί ο υπολογισμός των μερών. Με τον ίδιο τρόπο, τα τυφλά
παιδιά, απαριθμούν αντικείμενα, αγγίζοντάς τα ένα-ένα κάτι το οποίο συνήθως καθυστερεί την
αντίληψη του όλου. Επομένως, η διδασκαλία των αριθμητικών δεξιοτήτων και η πιο λειτουργική
σύλληψη του αριθμού σε τυφλούς μαθητές δεν πρέπει να στηρίζεται στον υπολογισμό με τη χρήση
δάκτυλων, αλλά στη χρήση συνδυασμού αισθήσεων. Θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για χρήση
ακρόασης, κίνησης και αφής. Η εξάσκηση για παράδειγμα στην ανάλυση ακουστικών μοτίβων, σε
συνδυασμό με κίνηση και απτική αναπαράσταση δίνει καλύτερα αποτελέσματα, απ’ ότι οι απτικές
εμπειρίες μόνο (Csocsán, 2005). Επίσης, όταν αγγίζουν με τα δύο χέρια ταυτόχρονα ομάδες στοιχείων
μπορούν να αντιλαμβάνονται το «λιγότερα» και «περισσότερα». Μ’ αυτόν τον τρόπο, κατά τους
Ahlberg & Csocsán (1997, όπως αναφ. στο: Ahlberg & Csocsán, 1999), μαθαίνουν την πληρότητα
και τη δομή των αριθμών.
Όσον αφορά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, έρευνα των Ahlberg και Csocsán
(1999), έδειξε ότι οι τυφλοί μαθητές δε χρησιμοποιούν νοητικά απτικά πρότυπα στην επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία επίλυσης. Η χρήση υλικών και
μέσων από την καθημερινή ζωή (π.χ. αληθινά χρήματα), καθώς και ο σχεδιασμός προβλημάτων
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καθημερινής ζωής (π.χ. προβλήματα με αγοραπωλησίες) φαίνεται να βοηθούν τα παιδιά αυτά στην
επίλυση (Arter, 2009).
Η ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, καθώς και η κατανόηση πολλών θεμάτων, από τα παιδιά
του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με τον Klingenberg (2007, όπως αναφ. στο: Buhagiar & Tanti,
2011: 66), εξαρτάται από τη χωρική αίσθησή τους, η οποία περιλαμβάνει έννοιες και διαδικασίες
όπως η μορφή, το μέγεθος, η απόσταση, ο προσανατολισμός, η σχετική θέση, τα μέρη, η μέτρηση, η
εκτίμηση, η τοποθέτηση θετικών και αρνητικών ακέραιων αριθμών σε μια αριθμογραμμή, η
ανάγνωση ενός χάρτη κ.ά. Η χωρική αίσθηση όμως των τυφλών παιδιών δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένη και κατακτιέται με τη βοήθεια των υπόλοιπων αισθήσεών τους (Πολυχρονοπούλου,
2003). Για παράδειγμα, η κίνηση μέσα στο χώρο βοηθά στην κατανόηση των χωρικών σχέσεων και
κατ’ επέκταση στην κατανόηση εννοιών της γεωμετρίας (Λιοδάκης, 2000).
Για τους μαθητές με προβλήματα όρασης δεν είναι εύκολη η απόκτηση της αίσθησης του
σχήματος, της μορφής, του μεγέθους μεγάλων χώρων ή αντικειμένων λόγω της δυσκολίας τους να
αντιληφθούν τη σχέση του μέρους με το όλο. Έτσι, δημιουργείται και δυσκολία στον υπολογισμό της
περιμέτρου, του εμβαδού ή του όγκου τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι μαθητές ενθαρρύνονται να
κάνουν συσχετίσεις στηριζόμενοι σε προπλάσματα αντικειμένων. Αρχικά ασχολούνται με
αντικείμενα μικρού μεγέθους (π.χ. βιβλία, κουτιά, θρανία κ.λ.π.) και αναγνωρίζουν το σχήμα τους.
Στη συνέχεια, μετρούν τις διαστάσεις τους, βρίσκουν την περίμετρο, το εμβαδόν, τον όγκο και το
βάρος τους. Για παράδειγμα, η μέτρηση της περιμέτρου με τον πήχη ή την παλάμη τα βοηθά να
αντιληφθούν την έννοια της περιμέτρου και να την υπολογίσουν (Clamp, 2009). Αφού κατακτήσουν
τέτοιου είδους γνώσεις επεκτείνονται σε προβληματισμούς και δραστηριότητες με μεγαλύτερα
αντικείμενα και χώρους (π.χ. αίθουσα, οικόπεδο κτλ.) (Λιοδάκης, 2000). Αν η απτική επαφή, γίνεται
με τη χρήση και των δύο χεριών ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάπτυξη καλών απτικών εμπειριών και
στην καλύτερη αντίληψη ενός αντικειμένου (Csocsán, 2005).
Προκειμένου οι τυφλοί μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα πρέπει
να ασχοληθούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε σχήματος τα οποία θα λειτουργούν ως
σημεία αναφοράς (Millar, 2005). Καλώδια ντυμένα με πλαστικό είναι πολύ πρακτικά, κατά τους
Gibson και Darron (1999, όπως αναφ. στο Spindler, 2006 : 121), για την αντίληψη των σχημάτων
γιατί διαμορφώνονται εύκολα σε διάφορα σχέδια και σχήματα και επανέρχονται εύκολα στην αρχική
τους κατάσταση. Αν και τα ομοιώματα αντικειμένων διευκολύνουν περισσότερο από τα ανάγλυφα,
στη γεωμετρία τα τρισδιάστατα ομοιώματα προκαλούν δυσκολίες, γιατί οι μαθητές έχουν μάθει να
εξετάζουν κάθε φορά μία πλευρά ενός αντικειμένου. Γενικότερα, για τη γεωμετρία και την ανάπτυξη
των εννοιών της είναι απαραίτητη η υιοθέτηση στρατηγικών «εξερεύνησης», μέσα από
δραστηριότητες με πλούσιο απτικό υλικό και διάθεση άπλετου χρόνου για ενασχόληση με αυτές
(Clamp, 2009).
Η απόσταση, το μέγεθος και ο κίνδυνος είναι τρεις παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην
απόκτηση εμπειριών από τυφλούς μαθητές. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων πολλά πράγματα δεν
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είναι άμεσα αντιληπτά από τα παιδιά αυτά. Γι’ αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
χρησιμοποιούν πρότυπα αντικείμενα, γεγονότα ή καταστάσεις, ώστε να βοηθούν τους μαθητές τους
να φαντάζονται και να δημιουργούν νοητικές αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα, αν έχει ήδη
κατακτηθεί η δομή των φυσικών αριθμών, μπορούν οι αριθμοί να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο ώστε
να είναι σε θέση οι τυφλοί μαθητές να μπορούν να φανταστούν πόσο μεγάλη είναι μια αίθουσα ενός
θεάτρου με βάση τον αριθμό των καθισμάτων σε μια σειρά και του αριθμού των σειρών (Csocsán,
2005).
Σύμφωνα με την Clamp (2009), η έννοια της απόστασης είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα τυφλά
παιδιά, καθώς και η έννοια της απόστασης σε συνδυασμό με το χρόνο. Μπορούν να υπολογίσουν τις
αποστάσεις περπατώντας τες, δηλαδή εκτιμώντας το χρόνο που χρειάζονται για να τις διανύσουν
(Πολυχρονοπούλου, 2003, Παπαδόπουλος & Χρονοπούλου, 2006). Επίσης, η απόσταση εκτός από τη
χρήση του βαδίσματος, υπολογίζεται και με τη χρήση γνωστών αποστάσεων για τον αναλογικό
υπολογισμό ή με έμμεσες πληροφορίες, όπως η πληροφόρηση ή η εκτίμηση από απτικό χάρτη,
δραστηριότητα η οποία είναι πιο δύσκολη για τα τυφλά παιδιά (Παπαδόπουλος & Χρονοπούλου,
2006).
Η μέτρηση είναι ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των τυφλών και είναι
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι σ’ αυτήν. Χωρίς την ασφάλεια της όρασής τους αναγκάζονται να
ανακαλύψουν μηχανισμούς μέτρησης ώστε να μπορούν να κινούνται και να προσανατολίζονται.
Έχουν καλύτερη αντίληψη των διαστάσεων του χώρου που κινούνται και ζουν και μπορούν να
εκτιμήσουν καλύτερα τις διαστάσεις των αντικειμένων που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν.
Εμφανίζουν καλύτερες αντιλήψεις νοητικών αναπαραστάσεων που στηρίζονται σε μετρήσεις και έτσι
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη των βασικών μαθηματικών εννοιών σε σχέση με τους βλέποντες
(Κώτσης, 2007). Σύμφωνα με τους Κώτση και Ανδρέου (2004) τα τυφλά παιδιά χρησιμοποιούν στη
διαδικασία της μέτρησης το σώμα τους ως μονάδα μέτρησης και κάνουν σωστότερες εκτιμήσεις απ’
ότι με μονάδα μέτρησης το μέτρο, που είναι πιο αφηρημένη μονάδα μέτρησης και δεν τους είναι
οικείο.
Η γραφική παράσταση παρόλο που θεωρείται για τους βλέποντες ένα χρήσιμο εργαλείο για
αποτελεσματική επικοινωνία με χρήση μαθηματικών όρων, για τους μαθητές με οπτική αναπηρία δε
συμβαίνει το ίδιο (Fukuda & Ohashi, χ.χ.). Για να μπορέσουν οι μαθητές να δημιουργήσουν μια
νοητική εικόνα, απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς να σύρουν το δάκτυλο του κάθε παιδιού πάνω σ’
αυτές (Spindler, 2006).
Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές των τυφλών παιδιών στις συγκεκριμένες
μαθηματικές έννοιες, τον τρόπο που αυτές προσεγγίζονται διδακτικά και μεθοδολογικά και μέσα από
την ανασκόπηση και την ανάλυση των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το ποια και το πώς
υλικά και μέσα υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών σε τυφλούς
μαθητές/ριες, καθώς και τη μελέτη των δυσκολιών που συναντούν και των παρανοήσεων που έχουν
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οι συγκεκριμένοι μαθητές σε συγκεκριμένες μαθηματικές ενότητες θα προκληθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα της διατριβής.

Επίλογος
Οι μαθητές με μειωμένη όραση ή με ολική απώλεια όρασης, κατά την ένταξή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζουν εμπόδια ή περιορισμούς στην προσπάθεια κατάκτησης της
γνώσης (Κουρουπέτρογλου, 2004), εφόσον ένας μεγάλος αριθμός γνώσεων σε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης κατακτάται με την όραση μια και οι περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες εκεί είναι
κυρίως οπτικές (Πολυχρονοπούλου, 2003). Επίσης, για πολλά τυφλά παιδιά, κατά τους Kubiak-Baker
& Dick (χ.χ.), η εκμάθηση των μαθηματικών είναι μάταιη προσπάθεια. Γενικότερα, τα άτομα με
σοβαρά προβλήματα όρασης μειονεκτούν με την αναπηρία τους ως προς τους βλέποντες
συνομήλικούς τους. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι είναι ανίκανα (Clamp, 2009). «Τύφλωση» δε
σημαίνει ανικανότητα και αδυναμία δράσης σε κάθε επίπεδο της ζωής (Πολυχρονοπούλου, 2003). Γι’
αυτό το λόγο προτείνεται να αλλάζουν τα διδακτικά μέσα και η μέθοδος διδασκαλίας (Χιουρέα,
2007), να αντικαθιστούνται τα παραδοσιακά υλικά και μέσα με άλλα, τα οποία θα διευκολύνουν την
οικοδόμηση της γνώσης, ώστε να μπορούν και οι τυφλοί μαθητές να εκπαιδευτούν και να μάθουν
ισότιμα με τους βλέποντες (Vygotsky, 1997). Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στις σχολικές
δραστηριότητες ή ακόμα και με επιπλέον εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως
οι δυνατότητές τους (Buhagiar & Tanti, 2011). Άλλωστε η σωματική αναπηρία, στην περίπτωσή μας
με το ελαττωματικό αισθητήριο όργανο, μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα αισθητήρια όργανα και
άλλες πνευματικές δυνάμεις (Μαντές, χ.χ.). Οι τυφλοί μαθητές μπορούν χρησιμοποιώντας τις
υπόλοιπες αισθήσεις τους, με την κατάλληλη βοήθεια και τη χρήση του κατάλληλου υλικού, να
αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν γνώσεις όπως ακριβώς και οι βλέποντες συνομήλικοί τους
(Κώτσης & Ανδρέου, 2004; Χιουρέα, 2007). Για να μειωθεί όμως το πρόβλημα της πρόσβασης στην
πληροφορία πρέπει να διδαχθούν τις μεθόδους εκείνες, με τη χρήση κατάλληλων υλικών, που τους
είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση (Cobb, 2009). Η εκπαίδευσή
τους θα πρέπει να είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στις ιδιάζουσες δυσκολίες που παρουσιάζουν
και στηριγμένη στις εναπομείνασες αισθήσεις τους (Σανσερέλ, χ.χ.). Για την εκπαίδευσή τους
χρειάζονται άλλες διαδικασίες και άλλη μαθησιακή πορεία, μέσα από την αφή, την ακοή, την
όσφρηση και το λόγο, δηλαδή την επιστράτευση όλων των υπόλοιπων αισθήσεων (Κώτσης &
Ανδρέου, 2004).
Οι μαθητές με προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν περισσότερο την αφή και την ακοή ως
αισθήσεις αντισταθμιστικές στην έλλειψη της όρασης. Γι’ αυτό το λόγο τα υλικά και τα μέσα (απτικά,
ακουστικά ή και τα δύο συγχρόνως) θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας, στην εκπαίδευση των τυφλών μαθητών. Το κατάλληλο υλικό είναι αυτό που θα
βοηθήσει να υπερνικηθούν οι οποιεσδήποτε δυσκολίες των τυφλών στα μαθηματικά, γι’ αυτό θα
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πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό και να σχεδιάζεται προσεκτικά, ώστε να είναι καλά
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Βέβαια τα υλικά και τα μέσα από μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι. Η ύπαρξη και
χρήση τους σε μια τάξη, χωρίς τη σχεδιασμένη ένταξή τους, δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση στη
γνώση και τη μάθηση (Σκουμπουρδή, 2012). Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Μόνο ένας
διδακτικός σχεδιασμός ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών
και τον ξεχωριστό τρόπο που μαθαίνουν, που θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες τους και θα τις
καλλιεργεί, που θα υποστηρίζει τη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης των μαθηματικών με τα
κατάλληλα υλικά και μέσα κάθε φορά, μπορεί να είναι αποτελεσματικός για αυτά τα παιδιά.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε το δικό
μας υλικό (απτικό υλικό) το οποίο θα έχει ως στόχο του την ευκολότερη πρόσβαση των τυφλών
μαθητών στη μαθηματική γνώση, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξάλειψη των οποιονδήποτε
δυσκολιών που προκύπτουν από την έλλειψη της όρασης.
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This doctoral thesis aims at the production of educational – tactile material for the teaching of
Mathematics to blind students in the Primary School.
During their integration in the educational process students with a partial or total loss of
vision, deal with obstacles or restrictions in their effort to conquer knowledge (Κουρουπέτρογλου,
2004), since a large amount of it in the general education schools is obtained through vision as most
of the educational experiences there are visional (Πολυχρονοπούλου, 2003). Also, for many blind
children, according to Kubiak-Baker & Dick (n.d.) learning of mathematics is a futile attempt. The
subject of mathematics is probably the most difficult one, both for the teachers and the students, the
blind ones, on one hand because of the difficulty entailed in the nature of the subject and on the other
hand due to the lack of the basic sense of acquiring knowledge.
Vision plays an important role in the development of children (Andreou and Kotsis, 2005),
since any malfunction on its part could bring about a considerable impact both on their development
and also on their process of learning, since it causes difficulty in accessing their environment
(Βλάχου, 2005). The blind children explore the world around them and develop mental images and
concepts in a different way than the sighted children of the same age and that has an impact on the
learning of mathematics. Due to the lack of the most basic sensory source of perception, they present
a difficulty in their perceptual development, which among others also affects the subject of
mathematics (Csocsán, 2005).
The children with serious visual problems function with the rest of their senses (Buhagiar &
Tanti, 2011) and mainly through touch in order to receive information (Withagen, Vervloed, Janssen,
Knoors, & Verhoeven, 2010). Touch enables blind people to read, perceive the characteristic features
of the objects that they come in contact with and generally perceive and get to know the world that
surrounds them.
But how is the visual information coded in the memory of blind children? Research using
MRI scans of the brain showed that the visual perceptions through touch are translated into visual
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images in the occipital lobe of the brain. Images are produced through touch without the presence of
vision (Reiner, 2008). According to Millar (1997) and Reiner (2008) the process of objects through
either vision or touch is the same, which means that both the visual and the tactile process are
equivalent. This mechanism of the brain which enables the blind people to visualize, is particularly
important for mathematics (Whiteley, 2004), since a lot of concepts are difficult to be construed
without the use of visualisations – images, diagrams or shapes (Γαγάτσης & Ηλία, 2003; Παναούρα &
Φιλίππου, 2001; Rodd, 2000).
In Greece the law 3699/2008 states that according to KEDDY evaluation, the students with
visual problems (blind or visually impaired) who have no mental disabilities or other additional
special needs can attend the classes of the General School, following the same Curricula as the
children that can see and be supported by the teacher of the class or by teachers specialised in
blindness.
At the same time, the past few years special Curricula have been designed (Χαρτογράφηση –
Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, 2004), among which we can find “Differentiated
Curriculum for blind students”, which includes instructions for support – mobility and orientation – of
the blind students, as well as the development of autonomy skills in the professional and the social
sphere. It is also accompanied by indicative lesson plans and by suggestions of teaching materials
(Λαμπροπούλου, Παντελιάδου, & Μαρκάκης, 2005). The aims of the Curricula of the General School
remained the same, but there has been an analysis of aims and sub-aims, with activities which were
differentiated, re-determined and adjusted depending on the degree of difficulty and the needs of the
blind students (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για τυφλούς μαθητές, 2004). Nevertheless
nothing was differentiated in the subject of Mathematics as far as aims are concerned. The
differentiations mainly focused on the way to approach the subject matter, the teaching methods, the
means and the material (Λιοδάκης, 2000), as well as the way to manage them, the quality of the
activities, and also the general instructions.
As far as the teaching methods are concerned the Curricula for blind students propose the
connection and the organisation of teaching according to behavioural models (following the
simplification of aims, sub-aims and activities), experiential and interactive approaches, development
of multi-sensory teaching methods and active methodology (Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ.
για τυφλούς μαθητές, 2004).
Also the inclusion of materials and means in the mathematical education is important
(Σκουμπουρδή, 2012) both for sighted children and for the visually impaired or the blind ones. For
this reason in the Differentiated Curriculum for blind students (2004) a lot of consideration is given to
the material which is modified in relation to the one used for the sighted students, in order for the
blind students to have easier access to the information, since according to Λιοδάκη (2000), obstacles
that are caused by this disadvantage can be overcome and mathematical concepts and skills can be
conquered through the use of the appropriate means and methods. Different materials and means are
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mentioned such as different quality of paper, relief shapes, geometrical instruments with relief
indications, speaking pocket calculators and many others which can be utilized by the teacher and
used by the blind students. According to the Differentiated Curriculum for blind students (2004) the
Ministry has decided to form a workgroup in KEAT which is responsible for constructing tactile
material for the modules that there isn’t any available, where the teachers with blind students can ask
for what they need. It would be best to supply the appropriate tactile material that students need along
with the books to avoid any waste of time in the construction of the material and as a consequence of
learning.
The teaching of mathematics, which is by nature based on visual experience, excludes the
blind students from the learning process if it doesn’t use alternative means of access to knowledge.
That’s why there should be abundant tactile material, technical equipment, such as computers, Braille
translators etc (Ντεροπούλου – Ντέρου, 2000), relief boards and diagrams, mathematical instruments
with Braille indications, two-dimensional or three-dimensional geometrical bodies and different other
objects. Adaptive technology for mathematics can also be used with programs which provide access
through Braille or synthetic speech (Edwards, McCartney & Fogarolo, 2006). Braille devices, PIAF
which makes relief shapes and talking computers can also be useful (Κοκορομύτη, 2009). The
simultaneous use of many materials and means of teaching, such as speech, sound, accompanying
texts written in Braille and structural navigation techniques induce positive results in teaching
(Karshmer & Bledsoe, 2003).
The members of the body of a blind child can also be used as teaching materials (Healy &
Fernandes, 2011). The “mathematics of the Body” is a good teaching method for the different
mathematical concepts, such as direction, dimensions, numeration using each child’s body as a model
(Csocsán, 2005). Besides the blind children in order to form a mental map of the world that surrounds
them and their position in it can use their body as a unit of measurement and associate themselves
with their environment (Κώτσης & Ανδρέου, 2004).
The list of techniques, materials and the means that can support the process of teaching the blind
children is long. The choice of the most suitable is connected to the knowledge of its existence, its
function, its limits and the possibilities of its use for the support of specific mathematical concepts
each time.
The blind students find mathematics more difficult than other subjects. Their difficulties are
associated with their particularities in the process of perception and understanding specific
mathematical concepts ( part –whole, plurality, number and enumeration, distance, measurement,
graphic design, sense of space, sense of shape, form, size of big spaces or objects, solving a
mathematical problem etc).
Generally the individuals with serious problems in vision are in a disadvantage with their disability as
far as their sighted peers are concerned. However that doesn’t mean that they are incompetent (Clamp,
2009). This is the reason why it is suggested that teaching means and methods should be changed
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(Χιουρέα, 2007), and the traditional materials and means should be replaced with others which will
facilitate the construction of knowledge, in order for the blind students to be trained and taught on
equal terms with the sighted ones (Vygotsky, 1997). Their abilities can be fully developed following
the appropriate modifications in the school activities or even with additional educational services
(Buhagiar & Tanti, 2011). Besides the physical disability, in this case the impaired sensory organ, can
be compensated for with other sensory organs and other mental powers (Μαντές, n.d.). The blind
students can use the rest of their senses, with the appropriate help and the use of the appropriate
material, to develop abilities and obtain knowledge exactly as the sighted ones (Κώτσης & Ανδρέου,
2004; Χιουρέα, 2007).
The research questions of this thesis will arise by taking into consideration the particularities
of the blind students in specific mathematical concepts, the way that these are approached didactically
and methodologically and through the retrospection and the analysis of the research that has been
conducted so far as to how the materials and the means support the teaching and learning of
mathematics to blind students as well as the study of the difficulties and the misconceptions that these
students have in specific mathematical modules.
Also through enquiring, recording and assessing of the materials and the means that the
Curricula for Mathematics for the blind students suggest, as well as those which are commercially
available, the current situation will be presented and it will be the basis for the design and the
development of innovative educational – tactile material for the teaching/learning of mathematics to
blind students, which will aim to make mathematics more accessible to blind students by contributing
to the elimination of any difficulties that arise from the absence of sight.
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό τη μελέτη του ρόλου των εικονιστικών
αναπαραστάσεων στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος (Ε.Μ.Π.).
Τα μαθηματικά αφορούν αφηρημένες έννοιες και ιδέες που για να γίνουν κατανοητές
είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθούν. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω ποικίλων
μορφών αναπαράστασης οι οποίες με σχεδιασμένη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία
διευκολύνουν την κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης. Η σημασία των αναπαραστάσεων για
την Ε.Μ.Π. έχει τονιστεί στη βιβλιογραφία 1 (Simon, 1981: 303). Η αναπαράσταση στα
μαθηματικά δεν έχει την έννοια της αντιγραφής του οπτικού ερεθίσματος. Αντίθετα,
περιλαμβάνει τη δημιουργία ή την υιοθέτηση μιας σύμβασης από ένα σύστημα
αναπαραστάσεων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού (Grosslight, Unger, & Smith,
1991). Η μελέτη της ΕΜΠ και του τρόπου που μπορεί να ενισχύσει η εικονιστική
αναπαράσταση την ανάδειξη στρατηγικών και ευρετικών μεθόδων ή την ευχερέστερη
κατανόηση εννοιών αποτελεί τη βασική προβληματική της διατριβής.
Η αποσαφήνιση των βασικών όρων του θέματος της διατριβής μας αποτελεί
προαπαιτούμενη γνώση για την περαιτέρω διερεύνησή του. Από τα βασικά «εργαλεία» της
Διδακτικής των Μαθηματικών είναι οι αναπαραστάσεις. Οι αναπαραστάσεις των
μαθηματικών είναι κυρίως σημειωτικές αναπαραστάσεις 2 . Ο όρος «αναπαράσταση»
αναφέρεται τόσο στη διαδικασία, όσο και στο προϊόν της αναπαράστασης (NCTM, 2000).
Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα
των χωρών μελών να προετοιμάσουν τους μαθητές στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
1

Ο Simon (1981) υποστηρίζει πως «η επίλυση μαθηματικού προβλήματος σημαίνει απλώς την
αναπαράστασή του με τρόπο ώστε να μπορέσει να διαφανεί η λύση του» (p. 303).
2
«Σημειωτικές αναπαραστάσεις ονομάζονται οι αναπαραστάσεις που εκφέρονται με χρήση σημείων
(signs), (εκφωνήσεις στη φυσική γλώσσα, αλγεβρικοί τύποι, γραφικές παραστάσεις, γεωμετρικά σχήματα)
και αποτελούν το μέσο που διαθέτει το άτομο για να εξωτερικεύσει τις νοητικές του αναπαραστάσεις»
(Halliday, 2003: 115)
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πραγματικών καταστάσεων συμπεριέλαβε ανάμεσα στους δείκτες και την αναπαράσταση. Ο
PISA (2012) σημειώνει την αναπαράσταση ως μια διαβαθμισμένης δυσκολίας ικανότητα, η
οποία κυμαίνεται ανάμεσα στην ανάγνωση ενός γραφήματος ή ενός πίνακα μέχρι τη
μετάφραση ή τη συνδυαστική χρήση δύο ή περισσοτέρων αναπαραστάσεων.
Κατά τη διερεύνηση της προβληματικής της διατριβής εντοπίστηκαν δύο είδη
αναπαραστάσεων: οι εσωτερικές (internal representations) και οι εξωτερικές (external
representations). Με τον όρο εσωτερικές αναπαραστάσεις περιγράφονται οι νοητικοί
σχηματισμοί που οικοδομούν οι μαθητές προκειμένου να αναπαραστήσουν την
πραγματικότητα. Οι Kosslyn & Pomerantz (1977) υποστηρίζουν την ανάγκη ύπαρξης και
ενός τρίτου κώδικα εκτός του λεκτικού 3 (verbal) και οπτικού 4 (visual) ο οποίος θα
διευκολύνει τη μετάβαση από το ένα είδος κωδικοποιημένης εσωτερικής αναπαράστασης
στην άλλη. Οι Kosslyn & Pomerantz (ό.π.) σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό της εσωτερικής
αναπαράστασης (mental image) ως «εσωτερική εικόνα», εστίασαν στη λειτουργικότητα της
εσωτερικής αναπαράστασης η οποία περιέχει την οργάνωση και τα δομικά στοιχεία του
ευρύτερου αντικειμένου στο οποίο εντάσσονται 5 . Αντίθετα, επισημαίνουν πως η εικόνα
εστιάζει κυρίως σε εξωτερικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Σύμφωνα με τον Goldin
(1998) επισημαίνονται τα παρακάτω είδη εσωτερικών αναπαραστάσεων: α) Λεκτικά /
συντακτικά συστήματα αναπαράστασης (Verbal / syntactic representational systems), τα οποία
περιγράφουν το μαθηματικό και μη μαθηματικό λεξιλόγιο, όσο και την χρήση γραμματικής
και συντακτικού, β) Συστήματα αναπαράστασης βασισμένα στη φαντασία (Imagistic
representational systems), τα οποία περιλαμβάνουν πνευματικές εικόνες, που συντελούν στην
ενόραση, και γ) Επίσημη Συμβολική Αναπαράσταση (Formal notational representation), που
συντελεί στη νοητική διαχείριση αριθμών, εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και επίλυση
μαθηματικού προβλήματος. Οι Goldin και Shteingold (2001) προτείνουν να δίνεται σημασία
στη δημιουργία και ορισμό συστημάτων αναπαράστασης και ειδικότερα στη διδασκαλία των
μαθητών γενικά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Δηλαδή, οι ερευνητές θεωρούν
χρήσιμο, οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις των μαθητών
ως έκφραση των εσωτερικών τους (σ. 5).
Οι Lesh, Post, & Behr ορίζουν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις ως «τις παρατηρήσιμες
ενσωματώσεις των εσωτερικών εννοιολογικών δομών των μαθητών», δηλαδή την έκφραση
του τρόπου κατανόησης της μαθηματικής έννοιας από τους μαθητές (1987: 33). Εξωτερικές
αναπαραστάσεις αποτελούν τα συστήματα που περιλαμβάνουν λεκτικές περιγραφές (άτυπες
3

Οι Kosslyn & Pomerantz (1977) αποσαφηνίζουν πως ο λεκτικός (verbal) κώδικας διευκολύνει τη
μεταφορά και την πρόσληψη λεκτικών κωδικοποιημένων μηνυμάτων.
4
Σύμφωνα με τους Kosslyn & Pomenrantz (1977) οι οπτικοί κώδικες ανήκουν στους αντιληπτικούς
και είναι απαραίτητοι για την εκτίμηση της ικανότητας αντίληψης που διαθέτει το άτομο.
5
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρουν οι ερευνητές προκειμένου να γίνει πιο σαφής η
διάκριση: η κατανόηση μιας εσωτερικής αναπαράστασης μπορεί να γίνει μόνο συνολικά. Αντίθετα η
εικόνα γίνεται κατανοητή ακόμα και αν λείπει ένα μέρος της.
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ή τυπικές), γραπτά σύμβολα, σχηματικά μοντέλα ή εικόνες, χειριστικά μοντέλα και μοντέλα
πραγματικών καταστάσεων (Τζεκάκη, 2007:139). Ο Cuoco (2001) προσδιορίζει τις
εξωτερικές αναπαραστάσεις ως εκείνες που είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε με τους
άλλους, σε αντίθεση με τις εσωτερικές αναπαραστάσεις. Παραδείγματα εξωτερικών
αναπαραστάσεων που προτείνει ο Cuoco (ό.π.) είναι τα γεωμετρικά σχέδια, τα σύμβολα στο
χαρτί, οι ζωγραφιές, κ.ά. Οι DeBellis & Goldin (2006) σημειώνουν πως αισθήματα επιτυχίας
που βίωσε ο μαθητής στην επιλογή μιας εικονιστικής αναπαράστασης για την επίλυση
προβλήματος αυξάνουν την πιθανότητα επιλογής της στο μέλλον6. Οι Goldin & Shteingold
(2001) υποστηρίζουν πως οι εξωτερικές αναπαραστάσεις διακρίνονται στις τυπικές, όπως
είναι οι καρτεσιανοί πίνακες και η αριθμογραμμή και στα οργανωμένα μαθησιακά
περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον των υπολογιστών.
Οι Ainsworth, Wood & Bibby (1997) αναφέρουν πως η χρήση πολλαπλών
αναπαραστάσεων μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν διαφορετικές ιδέες και
διαδικασίες και να προάγουν βαθύτερη κατανόηση. Επιπλέον, μια δεύτερη αναπαράσταση
μπορεί να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στη μετάφραση μιας πιο πολύπλοκης ή λιγότερο
γνώριμης αναπαράστασης (Gagatsis & Michaelidou, 2002). Ο Van Someren επισημαίνει ότι
η αξιοποίηση πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών δεν είναι
ευεργετική per se, καθώς επιφορτίζει τους μαθητές με καινούριες προβληματικές
καταστάσεις για να αντιμετωπίσουν (1998: 4). Η διδακτική αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος μπορεί να διευθετηθεί με την ανάδειξη των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε
αυτές τις αναπαραστάσεις.

Σύμφωνα με τους Ainsworth κ.σ. (1997), συνδυάζοντας τις

διάφορες αναπαραστάσεις οι μαθητές δεν περιορίζονται από τις αδυναμίες μιας
συγκεκριμένης αναπαράστασης.
Οι εικονιστικές παραστάσεις είναι ένα μέσο που βοηθάει τους μαθητές να εκφράζουν
και να αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη (Kafoussi, Skoumpourdi & Kalavassis,
2003˙ Watson & Moritz, 2001), καθώς και να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα. Ο Scnotz
(2002) και οι Carney & Levin (2002) επισημαίνουν την ευεργετική επίδραση των
εικονιστικών πληροφοριών στην κατανόηση των νέων εννοιών. Οι Ηλία, Χρυσάνθου &
Φιλίππου (2003) αξιοποιώντας την ταξινόμηση των εικόνων στην επεξεργασία λογοτεχνικού
κειμένου των Carney & Levin (2002) διακρίνουν τις παρακάτω κατηγορίες εικόνων ανάλογα
με την χρήση τους κατά την επίλυση προβλήματος.
Διακοσμητικές: δεν παρέχουν πληροφορίες στους μαθητές για την επίλυση προβλήματος.
Παράδειγμα: μία εικόνα λεωφορείου σε ένα πρόβλημα που αφορά τον αριθμό των επιβατών
που ανέβηκαν ή κατέβηκαν από το λεωφορείο σε διάφορες στάσεις.
6

Αντικείμενο της έρευνας των DeBellis & Goldin (2006) ήταν η επίδραση που ασκούν τα προσωπικά
συναισθήματα που τρέφει ο μαθητής για ένα συγκεκριμένο είδος αναπαράστασης για τη μελλοντική
προτίμηση ή αποφυγή του είδους αυτού.
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Βοηθητικές – αναπαραστατικές: Αναπαριστούν ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου του
προβλήματος, αλλά δεν είναι απαραίτητες για την επίλυσή του. Παράδειγμα: Η εικόνα της
βιτρίνας ενός μαγαζιού με 2 πουκάμισα σε ένα πρόβλημα που αφορά το συνολικό αριθμό των
κουμπιών τεσσάρων πουκαμίσων
Βοηθητικές – οργανωτικές: Βοηθούν τους μαθητές να λύσουν το πρόβλημα καθοδηγώντας
τους να σχεδιάσουν ή να γράψουν κάτι – δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για να
λυθεί το πρόβλημα. Παράδειγμα: Μια βοηθητική – οργανωτική εικόνα στο πρόβλημα: «Έχω
16 μήλα και θέλω να τα μοιράσω εξίσου σε 4 πιάτα. Πόσα μήλα πρέπει να βάλω σε κάθε
πιάτο;» είναι μια εικόνα με 4 πιάτα που καθοδηγεί τους μαθητές να σχεδιάσουν τα μήλα στα
πιάτα αυτά.
Πληροφοριακές: Δίνουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να λυθεί το πρόβλημα. Με
άλλα λόγια το πρόβλημα στηρίζεται στην εικόνα. Παράδειγμα: η βιτρίνα ενός καταστήματος
που παρουσιάζει τα είδη με τις τιμές των προϊόντων είναι απαραίτητη για να λυθεί το πρόβλημα
σχετικά με την αγορά των προϊόντων από το συγκεκριμένο κατάστημα.
Η ανασκόπηση και η ανάλυση των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το ρόλο
των εικονιστικών αναπαραστάσεων κατά την ΕΜΠ θα συμβάλουν στη δημιουργία των
ερευνητικών ερωτημάτων της διατριβής. Κατά τη μελέτη των σχετικών με την αναπαράσταση
ερευνών ταξινομήσαμε τις έρευνες σε τέσσερις κατηγορίες: α) έρευνες που προτείνουν μια
θεωρία, β) έρευνες που συσχετίζουν τις αναπαραστάσεις με την ΕΜΠ, γ) έρευνες που
επικεντρώνονται σε μια μαθηματική έννοια, και δ) έρευνες που αφορούν την αλλαγή πεδίου
αναπαράστασης.
Στην πρώτη κατηγορία ερευνών εντάσσονται οι εμπειριστικές θεωρίες , όπως αυτή
των Roth και McGin, η οποία έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές μελέτες της επιστήμης και
της τεχνολογίας και επικεντρώνεται στην έννοια της «εγγραφής» (inscription) (Roth &
McGin, 1998:35). Σε αυτές διακρίνονται τρία σημεία που αφορούν την αναπαράσταση και
είναι χαρακτηριστικά του εμπειριστικού μοντέλου: μη αποβλεπτικότητα, παθητικότητα και
μη ενσωμάτωση (disembodiment). Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται όλες εκείνες οι
θεωρίες που αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο μυαλό σαν συντακτική μηχανή (προσομοίωση
λειτουργίας Η/Υ). Το μυαλό χειρίζεται τα εσωτερικά του σύμβολα ή αναπαραστάσεις
σύμφωνα με τυπικά εκπεφρασμένες αρχές ή κανόνες που ενυπάρχουν σε αυτό. Τα συστήματα
computer εξαφανίζουν το νόημα στη διάρκεια της τυποποίησης, αφήνοντας μόνο μια σειρά
από σύμβολα με κανόνες για τον χειρισμό τους. Η παραπάνω θεώρηση προϋποθέτει πως τα
ανθρώπινα μυαλά σκόπιμα καταγράφουν τις επιδράσεις του σύμπαντος και ως εκ τούτου
μεταφέρουν σκόπιμα τις αναπαραστάσεις που παράγει ο κόσμος.
Η δεύτερη κατηγορία ερευνών αναφέρεται στην αξιοποίηση των εικονιστικών
αναπαραστάσεων στην ΕΜΠ που έχει απασχολήσει πολύ τη διεθνή έρευνα. Οι σχετικές
έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι διακοσμητικές αναπαραστάσεις δε
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συμβάλλουν στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος

7

και σε πολλές περιπτώσεις

αγνοούνται τελείως (Γαγάτσης & Μάρκου, 2002· Ηλία, Χρυσάνθου & Φιλίππου, 2003). Οι
Gagatsis, Demetriou, Afantiti, Michaelidou, Panaoura, Shiakalli & Christoforides8 (1999) σε
έρευνά τους μελέτησαν την επίδραση της χρήσης συμβολικής - αριθμητικής, λεκτικής και
εικονιστικής αναπαράστασης

στην επίλυση προσθετικών προβλημάτων από παιδιά

δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα διάφορα είδη αναπαραστάσεων, όπως
οι εικόνες, που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών, δεν εγγυώνται πάντα
την επιτυχή υπερπήδηση γνωστικών εμποδίων που μπορεί να έχουν αρκετοί μαθητές. Η
έρευνα των Γαγάτση & Μάρκου (2002) και Gagatsis et al (1999) συγκλίνουν στο
συμπέρασμα πως οι διακοσμητικές εικόνες δεν υποστηρίζουν τους μαθητές στην επίλυση
μαθηματικού προβλήματος. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η έρευνα των Hegarty &
Kozhevnikov (1999), όπου διακρίνονται δύο είδη οπτικο – χωρικών αναπαραστάσεων: οι
σχηματικές αναπαραστάσεις που κωδικοποιούν τις χωρικές σχέσεις που περιγράφονται στο
πρόβλημα και οι εικονιστικές αναπαραστάσεις που κωδικοποιούν την εξωτερική εμφάνιση
των αντικειμένων που παρουσιάζονται στο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που
έγινε με βάση την παραπάνω διάκριση παρουσίασαν πως η επιτυχία στην επίλυση
προβλήματος έχει θετική σχέση με τις οπτικο - χωρικές αναπαραστάσεις, και όχι με τις
εικονιστικές αναπαραστάσεις. Οι Presmeg & Balderas-Cañas (2001) επισημαίνουν τρία κύρια
στοιχεία της οπτικοποίησης των αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλήματος: το γνωστικό
υπόβαθρο (knowledge base), τις διαδικασίες που αφορούν τις εικονιστικές αναπαραστάσεις
(visual reasoning) και τη μεταφορική χρήση των εικόνων (metaphoric use of visuals)9. Οι Elia
& Philippou (2004) υποστηρίζουν πως η αξιοποίηση των αναπαραστατικών, οργανωτικών
και πληροφοριακών εικόνων έχουν ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση εσωτερικών
διεργασιών που οδηγούν στην εύρεση της σωστής απάντησης του προβλήματος.
Η τρίτη κατηγορία ερευνών επικεντρώνεται

στο ρόλο που παίζουν οι

αναπαραστάσεις για συγκεκριμένη μαθηματική έννοια. Ο Janvier (1987) εξετάζοντας τις
αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια του κύκλου, επισημαίνει ότι οι αντιλήψεις
των μαθητών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο για τις διαδικασίες μετάφρασης των
αναπαραστάσεων όσο και για τη μαθηματική σκέψη. Οι Καλδρυμίδου και Οικονόμου (1992)
ερεύνησαν τους τρόπους αναπαράστασης της συνάρτησης. Σύμφωνα με τους Καλδρυμίδου
και Οικονόμου (1992), κάθε αναπαράσταση δεν μπορεί να περιγράψει εξ ολοκλήρου μια
έννοια γιατί δίνει πληροφορίες για ορισμένες μόνο πτυχές της. Οι διαφορετικές
7

Η έρευνα των Γαγάτση & Μάρκου (2002) αναφέρεται σε ασυνήθιστα λεκτικά προβλήματα.
Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις που αξιοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν πληροφοριακές.
9
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή πολύ συχνά τα υποκείμενα της έρευνας κατέφευγαν στην απεικόνιση
των σκέψεών τους με μορφή διαγράμματος, όπως επίσης εντοπίστηκε μεγαλύτερη ευκολία στην
επίλυση του προβλήματος που συνοδευόταν με διάγραμμα. Αντίθετα, σε πρόβλημα που η απεικόνιση
ήταν παραπλανητική εντοπίστηκε σύγχυση για τη μέθοδο που θα ακολουθούσαν.
8
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αναπαραστάσεις που αναφέρονται στην ίδια έννοια αλληλοσυμπληρώνονται. Η Mesquita
(1998) συζητά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των εξωτερικών αναπαραστάσεων και τις
συνέπειές τους στη μάθηση της γεωμετρίας. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος και η φύση των
εξωτερικών αναπαραστάσεων παρέχουν αντικειμενικά στοιχεία για τον καθορισμό μερικών
γνωστικών και αντιληπτικών εμποδίων και διευκολύνουν την ταξινόμηση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων. Οι Pitta-Pantazi,
Gray, & Christou (2004) επικεντρώθηκαν στην έρευνά τους στην επίδοση μαθητών υψηλών
και χαμηλών επιδόσεων στη θεματική των κλασμάτων. Επεσήμαναν πως οι μαθητές υψηλών
επιδόσεων παρουσιάζουν διαφορετικές εσωτερικές αναπαραστάσεις από τους μαθητές με
χαμηλές επιδόσεις. Καθώς οι υψηλών επιδόσεων μαθητές εκδηλώνουν αναπαραστάσεις που
αφορούν τη γενική ιδέα (generic representations) και την τομή της διαδικασίας σε σχέση με
τη θεματική των κλασμάτων (perceptual). Αντίθετα, οι χαμηλών επιδόσεων μαθητές
παρουσιάζουν αποσπασματικές (episodic) και εμπειρικές (autobiographic) αναπαραστάσεις.
Η τέταρτη κατηγορία ερευνών που εξετάσαμε αφορά την αλλαγή πεδίου
αναπαράστασης. Ο Janvier (1987) διακρίνει δύο μορφές αναπαράστασης στη μετάφραση: την
«πηγή» (αρχική αναπαράσταση) και το «στόχο» (τελική αναπαράσταση). Ενδεικτικό
παράδειγμα δύο μορφών αναπαράστασης είναι η εξίσωση και η γραφική παράσταση από τις
οποίες προκύπτουν οι εξής μεταφράσεις: από γραφική παράσταση σε εξίσωση και από
εξίσωση σε γραφική παράσταση. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι μεταφράσεις από το ένα
πεδίο αναπαράστασης στο άλλο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο για την απόκτηση και
τη χρήση των μαθηματικών εννοιών όσο και για την επίλυση μαθηματικού προβλήματος.
Ωστόσο, παρά τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφράσεις, οι στρατηγικές
μετάφρασης σπάνια αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας μέσα στην τάξη (Ασβεστά &
Γαγάτσης, 1995;Janvier, 1987a; Janvier, 1987b; Lesh et al, 1987). Οι Lesh et al. (1987)
αναφέρουν κάποιους λόγους για τους οποίους οι στρατηγικές μετάφρασης δεν αποτελούν
αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ερευνητικά
ερωτήματα που αφορούν στον ακριβή ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφράσεις στην
απόκτηση και τη χρήση μαθηματικών εννοιών και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
που προκύπτουν από την αποτελεσματική τους διδασκαλία, παραμένουν αναπάντητα.
Επιπλέον, επικρατεί η παρανόηση σύμφωνα με την οποία η μετάφραση είναι εύκολη
διαδικασία. Οι Brenner, Herman, Ho & Zimmer (1999) ερεύνησαν δύο μορφές μετάφρασης
σε δωδεκάχρονους μαθητές από Κίνα, Ιαπωνία, Ταϊβάν και Αμερική. Σκοπός της έρευνας
ήταν η αλλαγή της μετάφρασης από οπτικές σε γραπτές και το αντίθετο. Όσον αφορά την
πρώτη μορφή εξέτασαν επίσης τη δυνατότητα να μεταφράζουν διάφορες μορφές γραπτής
έκφρασης, όπως την έκφραση ενός κλάσματος σε δεκαδικό, μια έκφραση διαίρεσης και μια
ποσοστιαία σχέση. Όσον αφορά τη δεύτερη μορφή εξέτασαν τη δυνατότητα μετάφρασης
μεταξύ οπτικών εξωτερικών αναπαραστάσεων (π.χ. διαγράμματα σε ρητούς αριθμούς) και
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γραπτών συμβόλων. Η επίδοση βαθμολογείτο ως ακριβής ή ανακριβής. Η ανάλυση των
εξωτερικών αναπαραστάσεων έδειξε πως οι μαθητές συναντούσαν πρόβλημα στο να
διακρίνουν την ομοιότητα ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές έκφρασης. Η ανάλυση της
σύγκρισης των διαφορετικών μορφών εξωτερικών αναπαραστάσεων έδειξε πως οι
Αμερικανοί μαθητές επέτυχαν καλύτερη επίδοση στις οπτικές εξωτερικές αναπαραστάσεις
από τους Ασιάτες συμμαθητές τους με εξαίρεση δύο πολύ δύσκολα προβλήματα. Οι
Superfine, Canty, & Marshall (2009) υποστηρίζουν τον χαρακτηρισμό της μετάφρασης ως
μερική ή ολική παρά απλώς σαν ή όλα ή τίποτα. Επίσης εμφανίζεται ότι η μετάφραση
ποικίλει σα μια λειτουργία διάδρασης μεταξύ γνώσης περιεχομένου στη διατύπωση ενός
προβλήματος και της γνώσης του τρόπου εφαρμογής αυτής της γνώσης στην πράξη μέσω των
εξωτερικών αναπαραστάσεων.
Η ιστορική ανασκόπηση των αναπαραστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο
παρελθόν στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών θα συντελέσει στην πληρέστερη κατανόηση
της συμβολής της αναπαράστασης στη μαθηματική εκπαίδευση, αλλά και στην ανάδειξη των
διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων. Η μελέτη των σχολικών εγχειριδίων των μαθηματικών
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας (Καφούση,
Σκουμπουρδή, & Τάτσης, 2009; Τάτσης & Σκουμπουρδή, 2009; González – Martin, Giraldo,
& Souto, 2011). Παρόλο που οι εικονιστικές αναπαραστάσεις αξιοποιήθηκαν στα σχολικά
εγχειρίδια των μαθηματικών από τα τέλη του 19ου αιώνα ο ρόλος τους δεν ήταν εξαρχής
σημαντικός και η θέση τους δεν ήταν κυρίαρχη (Σκανδαλάκη & Σκουμπουρδή, υπό κρίση).
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση της θέσης και της λειτουργίας των
εικονιστικών αναπαραστάσεων των προβλημάτων των σχολικών εγχειριδίων των
μαθηματικών του Δημοτικού ιστορικά, και η συσχέτισή τους με τη διδακτική μέθοδο που
υιοθετεί η κάθε εποχή. Για τη διευκόλυνση της μελέτης των εικονιστικών αναπαραστάσεων
διακρίναμε την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων στις ακόλουθες χρονικές περιόδους: α)
σχολικά εγχειρίδια του 19 ου αιώνα, β) προπολεμικά σχολικά εγχειρίδια, γ) σχολικά εγχειρίδια
μεταπολεμικά μέχρι τη μεταπολίτευση και δ) σχολικά εγχειρίδια μετά τη μεταπολίτευση
μέχρι σήμερα.
Κατά το 19ο αιώνα οι εικονιστικές αναπαραστάσεις στα σχολικά εγχειρίδια των
μαθηματικών είναι πάρα πολύ σπάνιες. Στο σχολικό εγχειρίδιο «Επιτομή των νέων Πινάκων
της Αριθμητικής» του Ιωάννου Δραίκη (1889) συναντούμε μια εικόνα, η οποία απεικονίζει
ποσοτικά τους αριθμούς από το 1 έως το 10 και πληροφορεί τον αναγνώστη για την ύπαρξη
του 0, καθώς και ότι στο 0 δεν απεικονίζεται τίποτα. Με ιδιωτική πρωτοβουλία ιδρύεται το
1869 ο «Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», ο οποίος θεωρούσε
αναχρονιστική την αλληλοδιδακτική μέθοδο, και πρότεινε να αντικατασταθεί με την
ερβαρτιανή μέθοδο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη (στο Σκουμπουρδή, 2009).
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Στα προπολεμικά χρόνια συναντούμε σπάνια εικονιστικές αναπαραστάσεις στα
προβλήματα, όταν αυτές όμως υπάρχουν και συνοδεύουν προβλήματα έχουν σχέση με την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι Έλληνες νεοερβαρτιανοί παιδαγωγοί προτείνουν εκείνη
την εποχή μαθήματα από την καθημερινότητα. Η διάταξη της ύλης ακολουθούσε τις θέσεις
των νεοερβαρτιανών και διακρίνονταν από την «επαλληλία» και «παραλληλία» της ύλης. Η
«επάλληλη» διάταξη της ύλης αναφερόταν στην τοποθέτηση των θεμάτων από τα απλά στα
σύνθετα ακολουθώντας τις βαθμίδες νοητικής ανάπτυξης του ατόμου. Η παραλληλία της
ύλης αναφερόταν στην επικέντρωση όλων των μαθημάτων γύρω από τα φρονηματιστικά.
Η χρονική περίοδος 1950 -1974 είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για τα
μαθηματικά, που χαρακτηρίζεται από τη μεταρρύθμιση των Μοντέρνων Μαθηματικών και
την εισαγωγή της Θεωρίας Συνόλων (Καλαβάσης & Λιναρδάκης, 1992). Η προσέγγιση της
ύλης των μαθηματικών μέσω των συνόλων θεωρείται ότι συμφωνεί με τη συνολική άποψη
του παιδιού και την προσπάθειά του να εντάξει το περιβάλλον που το περιτριγυρίζει σε
ευρύτερα σύνολα. Επίσης επισημαίνονται περισσότερες εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια,
αρκετές από τις οποίες είναι και έγχρωμες (Πολλάλη & Κώτσιρα, 1958).
Στη χρονική περίοδο που ακολούθησε μετά τη μεταπολίτευση τα σχολικά εγχειρίδια
των μαθηματικών άλλαξαν τρεις φορές μέχρι σήμερα. Προκειμένου να έχουμε μια
πληρέστερη εικόνα σχετικά με την παρουσία, τη λειτουργία και τα είδη των εικονιστικών
αναπαραστάσεων επιλέξαμε την ενότητα των κλασμάτων, όπου αναλυτικότερα εντοπίσαμε:
α) Αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, στην «Αριθμητική – Γεωμετρία» Ε΄ Δημοτικού
(Σαμαράς, 1979) επισημαίνεται πως παρατίθενται πρώτα προβλήματα κλασμάτων τα οποία
λύνονται υποδειγματικά και με εικονιστική αναπαράσταση για πληρέστερη κατανόηση και
στη συνέχεια δίδονται προβλήματα της ίδιας διδακτικής ενότητας, χωρίς καμιά εικόνα. Στο
δάσκαλο, ως επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, προσφέρονται όλες οι απαραίτητες
προϋποθέσεις ανάμεσά τους και οι εικόνες για τη διευκόλυνση του έργου του.
β) Στα «Μαθηματικά μου» Ε΄Δημοτικού (Αλβανός, Δήμου, Ζέρβας, & Μπρούμας, 1993)
εντοπίσαμε 44 συνολικά προβλήματα κλασμάτων από τα οποία 35 είχαν διακοσμητικές
εικόνες, 5 πληροφοριακές και 4 δεν είχαν καθόλου εικόνες. Οι εικόνες έχουν σα σκοπό την
αισθητική βελτίωση του σχολικού εγχειριδίου και όχι τη λειτουργική χρήση των εικόνων
στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος.
γ) Στα σημερινό βιβλίο του μαθητή (Κασσώτη, Κλιάπης, & Οικονόμου, 2006) από τα
δεκαοκτώ προβλήματα κλασμάτων έντεκα συνοδεύονται από διακοσμητικές εικόνες, ένα από
αναπαραστασιακή, δύο από οργανωτική και ένα από πληροφοριακή. Στα σύγχρονα σχολικά
εγχειρίδια μαθηματικών τα προβλήματα πλαισιώνονται με εικόνες όλων των τύπων.
Αποδεικνύεται επομένως πως κατά την πάροδο των δεκαετιών η εικονιστική
αναπαράσταση όχι μόνο αυξήθηκε ποσοτικά στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά άλλαξε επίσης η
μορφή και ο ρόλος της. Η παρουσία της εικονιστικής αναπαράστασης καθίσταται πιο
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ουσιαστική, εξυπηρετεί ποικίλους σκοπούς, εκτός από τον προφανή αισθητικό, και
δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάδειξή της σε ένα πολύτιμο βοήθημα για το μαθητή. Μια
περαιτέρω αναζήτηση των διαφορετικών ρόλων και μορφών που μπορεί να έχει η εικονιστική
αναπαράσταση κατά την ένταξή της στη διδακτική πράξη καθώς και οι εναλλακτικές με τις
οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί είναι δύο πτυχές που η σύγχρονη έρευνα καλείται να
διερευνήσει.
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς, θα διερευνήσουμε για ερωτήματα που
παραμένουν ανοιχτά στο διάλογο για το ρόλο των εικονιστικών αναπαραστάσεων στην
Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος ώστε να διαμορφώσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα της
έρευνάς μας.
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The aim of this thesis is the utilization of pictorial representations in solving
mathematical problems (SMP). According to Schoenfeld (1992), the procedure of SMP is the
basis of mathematical education, because SMP includes three different aspects : a) teaching of
the subject according to SMP, b) teaching the procedure of SMP, and c) teaching
Mathematics with SMP. This is the introduction of the daily problems in teaching new
concepts (Stacey, 2005). The role of pictures according to their function in MPS and the
effect they have in the emergence of strategies or the easier understanding of new concepts
will be the basic argument of the thesis.
The most basic tools of the Didactic of Mathematics are representations. Examples of
representations in Mathematics occur among others in History, in Statistical Graphics, in
Thematical Cartography, as well as in Data Display. The historical review of representations
in Mathematics will provide a better understanding of the representations’ contribution in
mathematics education, as well as the nomination of the different types of representation that
were used in Mathematics in the past.
According to NCTM (2000) the term “representation” includes both the process and
the product of the representation. Two types of representation are mentioned in bibliography:
internal and external representations. Goldin (1998) identifies the verbal / syntactic
representational systems, imagistic representational systems and the formal notational
representation as the three types of internal representation.
Lesh, Post and Behr (1987) define the external representations as the way of
expression of students’ way of understanding in Mathematics. Pictorial representation is the
means that helps students to express and develop their mathematical thought (Kafoussi,
Skoumpourdi & Kalavassis, 2003) and problem solving. Based on Carney and Levin’s (2002)
study Theodoulou, Gagatsis and Theodoulou (2004) proposed a similar categorization for the
functions of pictures in mathematical problem solving. Specifically, they suggested that
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pictures have the following four functions in mathematical problem solving: (a) decorative,
(b) auxiliary-representational, (c) auxiliary-organizational and (d) informational. On the one
hand, auxiliary-representational and organizational pictures are not necessary to be used in
order to solve the problem. On the other hand, informational pictures provide information that
is necessary in order to solve the problem; in other words, the problem is based on the picture.
For instance, a picture of a clothes shop window showing the prices of clothes has an
informational function, if it accompanies a problem concerning the amount of money a
customer of the shop has paid.
The significant role of different representations on mathematics learning by students
of different grade levels was revealed by several researchers regarding the understanding of
mathematical concepts and problem solving (Duval, 2002; Gagatsis & Elia, 2004;
Mousoulides & Gagatsis, 2004). Based on the findings of the aforementioned studies,
understanding a concept presupposes the ability to recognize a concept in a variety of
representations and the ability of a flexible handling of the concept within the specific
representation systems.
The historical review of representations in Mathematics provide a better
understanding of the representations’ contribution in mathematics education, as well as the
nomination of the different types of representation that were used in Mathematics in the past.
Old school textbooks in mathematics provide very rich educational and historical material.
They show how some very basic math concepts (e.g., zero, algorithms for basic operations,
fractions, negative numbers) evolved during the last one hundred years. And they show how
the goals of teaching mathematics, views on the psychology of learning, and teaching
methods changed during this period.
The subject of our study is problem solving, so we investigate the presence of pictures
in school textbooks of mathematics in problem solving. We divided the period we examine in
our review on four subperiods:


19th century



First half of 20th century,



Political changeover (1974)



1974 -2012
In the 19th century there were no pictures in problems with fractions. The didactical

methodology was peer tutoring. The best students in the class were helping the others, so the
existence of school textbooks was auxiliary.
In the first half of 20 th century the presence of pictures in problems with fractions was
very rare. The pictures we meet in mathematical school textbooks in the beginning of the 20 th
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century are about everyday life; e.g street market, grocery, flea market, bakery. The colors in
textbooks are black and white. The instructions for the teachers regard exemplary teaching.
After 1950, the school textbooks in Mathematics had many important changes. The
most serious changes of all are the replacement of purist language with the demotic and their
pictures are in color. The teaching unit of problem solving with fractions had more pictures
than the previous periods.
The modern school textbooks in Mathematics after 1974 till today changed three
times. The first book after the political changeover had pictures only in the new teaching unit,
not on the problems that the student was going to solve. The pictures were “tools” in the
skillful teacher’s hand, so he could teach the fractions easier and more effectively.
Unfortunately, the student didn’t have this dynamic “tool” to help him, when he had to solve
the problem. The school textbooks on 1980’s had many colorful and informative decorative
pictures in fractions problem solving. The auxiliary-representational and organizational
pictures are absent on these mathematical textbooks. The last time the school textbooks of
Mathematics changed again in 2008. The presence of the four types of pictures of Gagatsis et
al (2003) categorization was equally divided in the last textbook.
In conclusion, the pictorial representations serve different reasons in the teaching of
mathematics, except presentations of information with a different form. A further
investigation of the various roles that pictorial representation can have in everyday teaching in
practice is explored.
Βιβλιογραφικές Αναφορές / References
Ελληνική / In Greek language
Αλβανός Γ., Δήμου Γ., Ζέρβας Γ., & Μπρούμας Κ. (1993). «τα Μαθηματικά μου» , Ε΄ τάξη
δημοτικού, δεύτερο μέρος. Αθήνα: ΟΕΔΒ
Ασβεστά, Α., & Γαγάτσης, Α. (1995). Προβλήματα ερμηνείας και η έννοια της συνάρτησης.
Στο Α. Γαγάτσης (Ed.), Διδακτική και ιστορία των μαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Art of Text.
Γαγάτσης, A., & Μάρκου, Α. (2002). Αναπαραστάσεις και μάθηση των Μαθηματικών: Δύο
όψεις του ίδιου φαινομένου; Στο Α. Γαγάτσης, Λ. Κυριακίδης, Ν. Τσαγγαρίδου, Ε. Φτιάκα,
& Μ. Κουτσούλης (Εκδ.), Πρακτικά του Εβδόμου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής
Εταιρείας Κύπρου: Η Εκπαιδευτική Έρευνα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Τόμος Β΄
(263-287). Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου
Δραίκη, Ι. (1816). «Διαμετρική ήτοι πρακτικαί γνώσεις της Αριθμητικής, Γεωμετρίας κ.τ.λ.
εφαρμοσθείσαι διά των Βασιλικών και των επικρατούντων μέτρων και σταθμών εις την
βιομηχανίαν και τας τέχνας, συνταχθείσαν υπό του Ιωάννου Δραίκη»
912

Ηλία Ι., Χρυσάνθου Α. & Φιλίππου Γ. (2003). Ο ρόλος της εικόνας στην επίλυση
μαθηματικού

προβλήματος.

Πρακτικά

Συνεδρίου:

http://www.math.uoa.gr/me/conf2/papers/ilia.pdf
Θεοδούλου, Ρ. & Γαγάτσης, Αθ. (2003). Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις …….. ποιο είδος
όμως εικόνας βοηθά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Συνέδριο Διδακτικής των
Μαθηματικών. Αθήνα.
Καλαβάσης, Φ., & Λιναρδάκης, Π. (1992). Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα,
μέσα από τη λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μαθηματικής Παιδείας, 51-56.
Καλαβάσης, Φ., Σταθοπούλου, Χ. (2000). Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της
κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση. Πρακτικά 17ου συνεδρίου της
ΕΜΕ.
Καλδρυμίδου, Μ., & Οικονόμου, Α. (1992). Δεξιότητα Χειρισμού Γραφικών Παραστάσεων
Αποφοίτων Λυκείου. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών, 10-11, 21-43.
Κασσώτη, Ο., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού. Υπουργείο
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος».
Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ. & Τάτσης, Κ. (2009). Αναλύοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο
των Μαθηματικών: Η περίπτωση της Α΄ Δημοτικού. Ευκλείδης Γ΄, 71, 42-62.
Πολλάλη Α. & Κώτσιρα Δ. (1958). Αριθμητική Τρίτης Δημοτικού, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Αθ.
Θ. Πούντζα.
Σαμαράς, Κ. Η. (1979). Αριθμητική – Γεωμετρία» Ε΄ Δημοτικού. Οργανισμός Εκδόσεων
Διδακτικών Βιβλίων.
Σκουμπουρδή, Χ. (2009). Οι μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα
και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 159, 95- 118.
Τάτσης, Κ., Σκουμπουρδή, Χ. (2009). Μελέτη του πλαισίου των δραστηριοτήτων του
σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών της Α΄ δημοτικού. Στο Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση,
Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή, Γ. Φεσάκης (Επιμ.), Πρακτικά 3oυ Συνεδρίου
της

Ένωσης

Ερευνητών

Διδακτικής

Μαθηματικών:

Μαθηματική

Εκπαίδευση

Οικογενειακές Πρακτικές, 383-392.
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.

913

και

Ξενόγλωσση / In another language
Brenner, M., Herman, S., Ho, H.,& Zimmer, J. (1999). Cross-national comparison of
representational knowledge. Journal for Research in Mathematics Education, 30, 541–557.
Carney, R. N., & Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students’ learning
from text. Educational Psychology Review, 14(1), 5-26.
Cuoco, A. (2001). Mathematics for teaching. Notices of the AMS, 48(2), 168 - 174.
DeBellis, V., & Goldin, G. (2006). Affect and meta-affect in mathematical problem solving.
A representational perspective. Educational Studies in Mathematics, 63(2), 131–147.
Elia, I. & Philippou, G. (2004). The functions of pictures in problem solving. Proceedings of
the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
2, 327-334.
Halliday, M. A. K. (2003). On language and linguistics. London: Continuum.
Gagatsis, A., Demetriou A., Afantiti, T., Michaelidou, E., Panaoura, R., Shiakalli, M., &
Christoforides, M. (1999). L' influenza delle rappresentazioni semiotiche. nella risoluzione de
problemi additivi. La matematica e la sua didattica, 3, 382-403.
Gagatsis, Α., & Michaelidou, Ε. (2002). Le relazioni tra le diverse rappresentazioni del
concetto di funzione e la comprensione del concetto stesso.Une ricerca riferita a gli studenti
della scuola secondaria superiore. La matematica e la sua didattica, 4, 411-429.
Grosslight, L., Unger, E. J., & Smith, C. (1991). Understanding models and their use in
science. Journal of Research in Science Teaching, 28(9), 799-822.
Goldin, G., & Shteingold, N. (2001). Systems of representations and the

development of

mathematical concepts. In A. Cuoco, & F. Curcio (Eds.), The roles of representation in
school mathematics: 2001 YearBook (pp. 1 – 23). Virginia: NCTM
González – Martin, A.S., Giraldo, V. & Souto, A. (2011). Representations and tasks involving
real numbers in school textbooks. Proceedings of the 35 th Conference of the International
Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 449 – 456). Ankara, Turkey:
PME.
Hegarty, M. & Kozhevnikov, M. (1999). Types of visual-spatial representations and
mathematical problem solving. Journal of Educational Psychology, 91, 684-689.

914

Janvier, C. (1987a). Conceptions and representations: The circle as an example. In C. Janvier
(Ed.), Problems of representation in the teaching and learning of mathematics (pp. 147-158).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Janvier, C. (1987b).Representation and understanding: The notion of function as an example.
In C. Janvier (Ed.) Problems of representation in the teaching and learning of mathematics
(pp. 67-72). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Janvier, C. (1998). Développer différents modes de représentations symboliques d’une
relation entre grandeurs. In A. Dumas Carré & A. Weil-Barais (Eds), Tutelle et médiation
dans l’éducation scientifique (pp. 79-103). Berne : Peter Lang.
Kafoussi, S., Skoumpourdi, C. & Kalavassis, F. (2003). Analysis of Greek textbooks’
pictorial representations about multiplication. Proceedings of CIEAEM 55, The use of didactic
materials for developing pupil’s mathematical activities. Poland.
Kosslyn, S.M., Pomerantz, J.R. (1977). Imagery, Propositions and the Form of Internal
Representations. Cognitive Psychology, 9, 52-76.
Lesh, R., Post, T., & Behr, M. (1987). Representations and Translations Among
Representations in Mathematics Learning and Problem Solving. In C. Janvier (Ed.), Problems
of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics (pp. 33 -40). Hillsdale, NJ :
Lawrence Erlsbaum
Mesquita, Ana Lobo. (1998). On conceptual obstacles linked with external representation in
Geometry. Journal of Mathematical Behaviour 17,183 – 95.
National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standards for School
Mathematics. Reston, VA: NCTM.
OECD

(2012).

PISA

2012

Mathematics

Framework.

Ανακτήθηκε

από:

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46961598.pdf
Pitta-Pantazi, D., Gray, E., & Christou, C. (2004). Elementary school students mental
representations of fractions. In M. J. Høines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the
28th

PME

International

Conference,

4,

41-48.

In

Ανακτήθηκε

από:

http://www.emis.ams.org/proceedings/PME28/RR/RR216_Pitta-Pantazi.pdf
Presmeg, Ν. & Balderas-Cañas P., (2001). Visualization and Affect in Non routine Problem
Solving. Mathematical Thinking and Learning, 3(4), 289–313.

915

Schnotz, W. (2002). Commentary: Towards an integrated view of learning from text and
visual displays. Educational Psychology Review, 14(1), 101-120.
Simon, H.A. (1981). Studying human intelligence by creating artificial intelligence.
American Scientist, 69(3), 300-309.
Superfine, Α., Canty, R. & Marshall, A. (2009). Translation between external representation
systems in mathematics: All-or-none or skill conglomerate? Journal of Mathematical
Behavior, 28, 217–236.
Van Someren Maarten, W. (1998). Learning with Multiple Representations. New York :
Pergamon.
Watson, J. M., & Moritz, J. B. (2001). The longitudinal development of understanding of
average. Mathematical Thinking and Learning, 1 (2/3), 11-50.

916

Mε την πρώτη διημερίδα
συνάντησης ερευνητών/τριών
και
υποψήφιων διδακτόρων/ισσών
του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και αυτόν
τον πρώτο τόμο Πρακτικών,
εγκαινιάζεται μία
σχεδιαστική πρακτική που
αφορά στην οργάνωση των
Διδακτορικών Σπουδών.
Συνεχίζεται έτσι, μιας
ερευνητική πολιτική
που θεμελιώνεται στρατηγικά
στη συνεχή επικοινωνία μεταξύ
των ίδιων μελών της κοινότητας
του Τμήματος αλλά
και των μελών αυτών με τα
εξωτερικά περιβάλλοντα
(εκπαιδευτικά, κοινωνικά,
πολιτισμικά,πολιτικά) με άξονα
τη διδακτορική έρευνα, καθώς
αυτή κεφαλαιοποιεί τις
επιστημονικές κατακτήσεις και
προβάλλει στο μέλλον
τις ερευνητικές σκοπεύσεις.
Στόχος είναι η καλλιέργεια
απόψεων και θέσεων αλλά και η
δημιουργία συνειδητών
πυρήνων ερευνητικού
ενδιαφέροντος. Ο επιστημονικός
διάλογος μεταξύ των φορέων
που οργανώνουν το πεδίο
των διδακτορικών σπουδών σε
ένα Τμήμα με σκοπό τη
συνεχή εξέλιξή των σπουδών
αυτών συνιστούν σημαντική
στιγμή στην ιστορία του.
Συνεργούν, η επικοινωνία και ο
διάλογος, στην απόκτηση και
επίταση συνείδησης της
ένταξης σε μια επιστημονική και
ερευνητική κοινότητα με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
μια κοινότητα ωστόσο
ανοιχτή, που συνδιαλέγεται και
αλληλεπιδρά με το ευρύτερο
ερευνητικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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