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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας παρουσιάζουμε τον τόμο των Πρακτικών της 3ης
Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων με τίτλο: «Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η
Ημερίδα διεξήχθη στο κτήριο «Κλεόβουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
στις 22 Ιουνίου 2018. Η 3η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων αποτελεί οργανική
συνέχεια της 1ης και της 2ης Ημερίδας που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2016
και στις 23 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα και εξακολουθεί να προβάλει το επιστημονικό
έργο σε διδακτορικό επίπεδο που πραγματοποιείται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η 3η Ημερίδα σημείωσε επιτυχία ως προς τους βασικούς της στόχους,
δηλαδή την παρουσίαση νέων ερευνητικών προτάσεων στους επιμέρους τομείς των
Επιστημών της Αγωγής και την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ
των μελών του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος.
Στα Πρακτικά της Ημερίδας αυτής περιλαμβάνονται δέκα άρθρα. Οι συγγραφείς των
άρθρων είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες που συνυπογράφουν τα άρθρα μαζί με τους
επιβλέποντες των υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
Στο πρώτο άρθρο που περιλαμβάνεται σε αυτό τον τόμο με τίτλο «H συμμετοχική
τέχνη σε ένα απομακρυσμένο νησί ως παραστατική τέχνη» οι Σ. Χάιτα και Γ.
Λιαράκου επιδιώκουν αφενός να διερευνήσουν το ευρύτερο πλαίσιο της
πολιτισμικής οικολογίας στο νησί των Λειψών προκειμένου να αναδείξουν τις
σχέσεις των διαφορετικών ρόλων της [τ]ε/έ/εχνογραφίας και αφετέρου να εξετάσουν
τον τρόπο με τον οποίο η [τ]ε/έ/εχνογραφία συμβάλλει στην αειφορία, η οποία
συνδυάζει τη συνέχεια και την πραγματική αλλαγή αυτού του απομακρυσμένου
τόπου.
Το δεύτερο άρθρο του παρόντος τόμου με τίτλο «Βαθμός λειτουργικότητας της
οικογένειας με παιδιά σχολικής ηλικίας και η δυναμική αδελφικής σχέσης» των
Η. Χάλιου και Α. Τσαμπαρλή αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας της
αδελφικής σχέσης των ελληνόπουλων σχολικής ηλικίας, αναφορικά με δύο
συγκεκριμένα στοιχεία της οικογενειακής λειτουργίας, τη συνοχή και την
προσαρμοστικότητα.
Το τρίτο άρθρο αυτού του τόμου των Α. Χρήστου και Α. Τσιμπιδάκη με τίτλο
«Συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες στα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα»
πραγματεύεται τις συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) μέσα από βιογραφικά και
αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα, που αναφέρονται στις ε.ε.α./α., και έχουν
γραφεί από άτομα με ε.ε.α./α. ή από μέλη των οικογενειών τους.
Στα MOOCs επικεντρώνεται το επόμενο άρθρο τα οποία παρά τη θετική τους
συμβολή στην προσφορά τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης σε χιλιάδες
ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο χωρίς περιορισμούς, υπάρχουν ερωτήματα
όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και τον υψηλό βαθμό εγκατάλειψης που
παρουσιάζουν. Ειδικότερα, στο άρθρο με τίτλο «MOOCs και αυτο-ρυθμιζόμενη
μάθηση: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών» οι Σ. Γιασιράνης και Α. Σοφός
επιχειρούν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα MOOCs, και
παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον
σχεδιασμό των μαθημάτων με στόχο να διευκολυνθεί η αυτο-ρύθμιση όσων τα
παρακολουθούν.
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Στο πέμπτο άρθρο που περιλαμβάνεται σε αυτό τον τόμο με τίτλο «Εστιάζοντας στις
πραγματικές συνθήκες χρήσης: σχεδιασμός εφαρμογών και παρεμβάσεων κινητού
γραμματισμού» οι Λ. Γράμψας και Ε. Σκούρτου στην εθνογραφική έρευνά τους
επιχειρούν να διερευνήσουν όψεις της πραγματικής χρήσης των κινητών τηλεφώνων
σε μία κοινότητα Ρομά της Ρόδου η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά
«αναλφαβητισμού», μέσα από την κατασκευή και τη χρήση ενός ερωτηματολογίου
ημιδομημένης συνέντευξης.
Στο επόμενο άρθρο οι Ν.Π. Κωνσταντινίδη και Γ. Λιαράκου αναλύουν το ζήτημα
της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα Δωδεκάνησα
εστιάζοντας στις στάσεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή και στην πρόθεσή τους να εντάξουν τις
ΑΠΕ στη διδασκαλία τους. Πρόκειται για ένα επίκαιρο ζήτημα καθώς τα
Δωδεκάνησα αποτελούν μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό ως προς τις ΑΠΕ, το οποίο
όμως δεν έχει αξιοποιηθεί παρά σε πολύ μικρό βαθμό. Η έρευνα έγινε σε 454
εκπαιδευτικούς και έδειξε ότι οι πεποιθήσεις και οι στάσεις τους για τις ΑΠΕ είναι
πολύ θετικές. Θεωρούν επίσης ότι η διδασκαλία προγραμμάτων για τις ΑΠΕ μπορεί
να έχει θετική επίδραση στους μαθητές και την κοινότητα και ότι το σχολείο
υποστηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Από την άλλη όμως βρέθηκε ότι λιγότεροι
από τους μισούς θέλουν να εμπλακούν σε ένα πρόγραμμα για τις ΑΠΕ και θεωρούν
μέτρια την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν επιτυχώς αυτά τα σχολικά
προγράμματα. Ενδιαφέρον εύρημα είναι η πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι η στάση
της τοπικής κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι επιφυλακτική.
Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου αποτελεί το θέμα του άρθρου
των Α. Παπανθύμου και Μ. Δάρρα. Οι ερευνήτριες προέβησαν σε μια ανασκόπηση
ερευνών από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο για να αναλύσουν τα δεδομένα της
σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης σε
διάφορους τομείς, όπως τα κίνητρα του εκπαιδευόμενου, η επίδοσή του, η ενίσχυση
της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και της αυτοεκτίμησής του. Τα αποτελέσματα της
ανασκόπησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα και την
προσέγγιση της αυτοαξιολόγησης που ακολουθείται. Για παράδειγμα, έδειξαν ότι η
αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ενισχύει τις δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης,
όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν δεδομένα ότι η αυτοαξιολόγηση
των φοιτητών συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.
Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης απασχολεί την Β. Παπαγιάννη στο άρθρο της με
τίτλο «Διερευνώντας την ιστορική σκέψη εφήβων μαθητών και μαθητριών στην
Ελλάδα: η επίδραση παραγόντων όπως ο χαρακτήρας της ιστορικής μάθησης και η
ιδιαιτερότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος». Η ερευνήτρια αναλύει την έννοια της
ιστορικής σκέψης και παρουσιάζει έρευνες από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο
σχετικά με το πώς κατανοούν και αντιλαμβάνονται οι μαθητές το ιστορικό παρελθόν.
Τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι μαθητές προερχόμενοι
από εθνικές μειονότητες διαθέτουν οπτικές γύρω από το ιστορικό παρελθόν
επηρεασμένες από το περιβάλλον τους, οι οποίες διαφέρουν από τις επίσημες εκδοχές
που διδάσκονται στο σχολείο. Όσον αφορά τη χώρα μας, η βιβλιογραφία αναδεικνύει
σημαντικά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται το
ιστορικό παρελθόν, ενώ μαθητές διαφορετικής εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης
χρησιμοποιούν διαφορετικές από την επίσημη ερμηνείες της Ιστορίας, ως αντίδραση
στην απαξίωση που δέχονται.
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Το κείμενο της Ε. Πατσιατζή ασχολείται με τη δημόσια ιστορία και πιο συγκεκριμένα
με τη λογοτεχνία ως μέσο ανάδυσης της μνήμης. Πραγματεύεται το ζήτημα της
ναζιστικής ευγονικής, όπως αυτό παρουσιάζεται στη σύγχρονη ελληνική
βιβλιοπαραγωγή, με έργα αναφοράς το μυθιστόρημα της Μ. Γαβαλά Kόκκινος
σταυρός και το επιστημονικό σύγγραμμα του Γ. Κόκκινου Η ευγονική δυστοπία. Η
συγγραφέας υποστηρίζει ότι το μυθιστόρημα της Γαβαλά αποτελεί μια συν-αρμογή
ιστορίας, λογοτεχνίας καθώς η λογοτεχνική γλώσσα αναδεικνύει τόσο την ιστορική
διάσταση της ευγονικής ρητορικής και πράξης όσο και διαθλάσεις της στη σύγχρονη
εποχή. Ως λόγος συμπληρωματικός και παράλληλος προς τον επιστημονικό λόγο που
παράγεται στο ιστορικό πλαίσιό του, συμβάλλει στην κατασκευή κοινωνικού λόγου,
ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα συγκυρία επανεμφάνισης ναζιστικών
μορφωμάτων στην πολιτική σκήνη της Ευρώπης και της Ελλάδας. Με βάση αυτές
τις διαπιστώσεις, η Ε. Πατσιατζή παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση η οποία μπορεί
να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας της Γ΄Λυκείου.
Οι Δ. Ρεμούνδου και Ε. Αυγερινός εστιάζουν στο κείμενό τους στη διδασκαλία των
εννοιών της μεταβολής και του ρυθμού μεταβολής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι συγγραφείς αναφέρονται στην κίνηση, το γέμισμα των δοχείων και τις
γεωμετρικές σχέσεις ως πλαίσια στα οποία μπορεί να μελετηθεί ο ρυθμός μεταβολής
και παρουσιάζουν συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί
είτε σε έρευνες είτε στη διδακτική των πλαισίων αυτών. Πέρα από τα διαθέσιμα
λογισμικά, παρουσιάζουν δύο παιχνίδια σε ψηφιακό περιβάλλον που αναπτύχθηκαν
από τους ίδιους για την ενδυνάμωση της αντίληψης της μεταβολής και του ρυθμού
μεταβολής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η παιγνιώδης εκπαιδευτική εφαρμογή
«Ρίξε και προχώρα» εντάσσεται στο πλαίσιο της κίνησης και σκοπός της είναι να
αντιληφθούν οι μαθητές τον λόγο της απόστασης ως προς τον χρόνο ως μέτρο της
ταχύτητας. Το δεύτερο παιχνίδι με τίτλο «ΠιΤανικός» εστιάζει σε ένα πλοίο που έχει
μία ρωγμή από την οποία εισέρχεται νερό και βοηθά τους μαθητές οι μαθητές να
παρατηρήσουν μεταβλητούς ρυθμούς μεταβολής.
Από τη θέση αυτή απευθύνουμε ευχαριστίες προς τα πρόσωπα και τους φορείς που
συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση αυτής της Ημερίδας. Θερμές ευχαριστίες
οφείλονται και στους συναδέλφους - μέλη του διδακτικού και επιστημονικού
προσωπικού του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χωρίς την ενεργό συμβολή
και την υποστήριξή τους δεν θα είχε συνεχιστεί η πρωτοβουλία που ξεκίνησε δειλά
πριν από δύο έτη για τη διοργάνωση Ημερίδων Υποψηφίων Διδακτόρων.
Οι επιμελητές της έκδοσης
Γ. Λιαράκου, Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός
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ΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Σοφία Χάιτα1, Γεωργία Λιαράκου2
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Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2
Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περίληψη
Η συνεργασία σχολείου - κοινότητας αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη στην
απομακρυσμένη κοινότητα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εικαστική παρέμβαση
στο νησί των Λειψών, η οποία είχε ως στόχο να είναι όχημα αειφορίας και να λειτουργήσει
ως καταλύτης, για την ανάπτυξη τέτοιας συνεργασίας. Το εννοιολογικό πλαίσιο της
πολιτισμικής οικολογίας τροφοδοτεί την επανεξέταση του ρόλου της εκπαίδευσης στον
απομακρυσμένο τόπο. Δίνεται έμφαση στη δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της
συναρτώμενης και της συν-συντασσόμενης κατανόησης, της συνέχειας και της αλλαγής,
έννοιες θεμελιώδους σημασίας για την αειφορία. Η έρευνα/παρέμβαση σκοπεύει να
ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών, ώστε να δρομολογηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Στόχος είναι
οι συμμετέχοντες να οραματιστούν από κοινού θετικές καινοτόμες προτάσεις για το μέλλον.
Η μεθοδολογία που ακολουθεί η έρευνα/παρέμβαση είναι η [τ]ε/έ/εχνογραφία [a/r/tography].
Η περιστασιακή τέχνη από τη φύση της έχει κάτι το ‘αυτοσχεδιαστικό’, το οποίο σχετίζεται
με τον τόπο και τον χρόνο. Αυτή η προσέγγιση παρομοιάζεται με τη ρυθμιστική φύση της
έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία επίσης δεν ακολουθεί ένα τυποποιημένο σενάριο.

Abstract
School-community cooperation is a prerequisite for sustainable development of the remote
island. We argue that visual arts, a vehicle of sustainability, can act as a catalyst for
developing such a co-operation. Cultural ecology our conceptual framework fuels the need
to reconsider of the role of education in remote places. Education from this perspective
emphasizes the dynamic relationship between relational and co-constitutional comprehension
as well as continuity and change, fundamentally important concepts for sustainability. The
research / intervention conducted intend to encourage cooperation and exchange of ideas, to
promote sustainable development. Our intention was for participants to derive a common
vision, of positive innovative proposals for the future. The methodology used in the
research/intervention is a/r/tography. Performance art is by nature 'improvisational', relative
to time and place. From this perspective it may be likened to the regulative nature of the
notion of sustainable development, which resists following a standardized scenario.

Εισαγωγή
Οι Λειψοί είναι ένα μικρό δυσπρόσιτο νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου κοντά στα
ελληνοτουρκικά σύνορα. Όπως και πολλά άλλα απομονωμένα νησιά, παρουσιάζει
έλλειμμα αειφορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλοίωσης της πολιτισμικής
ταυτότητας και του μαρασμού αποτελεί η απώλεια της τοπικής παραδοσιακής
γνώσης και κουλτούρας. Ενώ η διατήρηση και η μετεξέλιξη των παραδοσιακών
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γνώσεων αποτελεί μια από τις αξίες της αειφορίας (Alcorn 1995), οι γνώσεις αυτές
τείνουν να εκλείψουν, καθώς στο όνομα της ανάπτυξης θυσιάζεται η ιδιαίτερη
ταυτότητα του τόπου.
Το σχολείο των Λειψών, ως ο μοναδικός εκπαιδευτικός φορέας του νησιού, θα
μπορούσε να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής γνώσης και
γενικότερα ενός συλλογικού οράματος για την αειφορία. Ωστόσο τα πράγματα είναι
πολύ διαφορετικά. Παραδοσιακά το σχολείο είχε ένα ζωτικό ρόλο στα
απομακρυσμένα μέρη καθώς, πέρα από την εκπαιδευτική του διάσταση,
λειτουργούσε ως κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο, ως σημείο αναφοράς όλων των
κατοίκων (Miller 1993, 1995). Σήμερα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά.
Το σχολείο στους Λειψούς, ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου,
αντιμετωπίζει
δυσκολίες.
Σε
αυτές
περιλαμβάνονται
οι
πολιτικές
επαγγελματοποίησης και συγκεντρωτισμού, η γρήγορη εναλλαγή εκπαιδευτικών, οι
περιορισμένοι πόροι, η απροθυμία των εκπαιδευτικών να προάγουν το σχολείο ως
βάση στις προσπάθειες ανάπτυξης της κοινότητας, ακόμα και η απειλή παύσης της
λειτουργίας του λόγω οικονομικού κόστους (Miller 1993, Liarakou et al. 2014).
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η σημασία της συνεργασίας του απομακρυσμένου
σχολείου με την κοινότητα τονίζεται στη βιβλιογραφία από τη δεκαετία του ενενήντα
(Miller 1993, 1995), η αδυναμία αντίληψης της πολυπλοκότητας των προβλημάτων
και σχεδιασμού αειφόρων λύσεων προκαλεί καχυποψία, διευρύνοντας έτσι την
απόσταση μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας, παγιδεύοντας και τα δυο μέρη
σε έναν φαύλο κύκλο έλλειψης συνεργασίας.
Η έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινότητας παρατηρείται
και στη σχέση του με το τοπικό περιβάλλον. Το περιβάλλον θεωρείται δεδομένος
πόρος, ωστόσο δεν αποτελεί εστία ενδιαφέροντος για αλληλεπίδραση και ανάπτυξη
δράσης για την αειφορία. Τόσο η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον όσο και η τοπική
κουλτούρα δεν αξιοποιούνται ως ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης. Η ταυτότητα του
τόπου χάνεται καθώς η τεχνογνωσία και η παράδοση δεν διατηρούνται, αλλά ούτε
και μετεξελίσσονται, ώστε να προσαρμοστούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις της εποχής.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, μπορεί κανείς να ορίσει το δυσπρόσιτο ελληνικό
σχολείο και την κοινωνία ενός απομακρυσμένου νησιού ως «ομάδα κινδύνου» ή με
τον όρο του Miller (1993) ως «μια κοινωνία η οποία καταβάλλεται από πιέσεις».
Οικονομικοί, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες υποδεικνύουν απώλεια της
ψυχολογικής αίσθησης της κοινωνίας, καθώς η συρρίκνωση των πόρων της -τόσο
των κοινωνικών, όσο και των υλικών- απενεργοποιούν τη δυνατότητα ανανέωσης
και αειφόρου ανάπτυξης δικαιώνοντας έτσι τον Miller (1991). Ο ίδιος τονίζει ότι, εάν
η ψυχολογική αίσθηση της κοινότητας ή η κοινωνική της διάσταση ατονήσουν, είναι
απίθανο να οδηγηθεί η κοινωνία σε επιτυχή ανάπτυξη μόνο μέσω της οικονομικής
ευημερίας. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα
ρόλο-κλειδί, προκειμένου να ξεκινήσει η αειφορία (Liarakou et al. 2016). Ο
επαναπροσδιορισμός επομένως της λειτουργίας του σχολείου στις απομακρυσμένες
κοινότητες είναι ζωτικής σημασίας.
Η κοινοτική συμμετοχική τέχνη ως παραστασιακή τέχνη και όχημα αειφορίας
Ένα από τα σχολικά αντικείμενα με τα οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο κριτικός
στοχασμός και η εμπλοκή με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου σε συνεργασία
με την κοινότητα, είναι η αισθητική αγωγή. Σύμφωνα με τον Mezirow (1998), η
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φαντασία και ο διαισθητικός τρόπος σκέψης κατέχουν σημαντικό ρόλο στην
ενεργοποίηση της στοχαστικής κριτικής σκέψης. Προτείνεται για την απομονωμένη
κοινότητα η συμμετοχική τέχνη ως όχημα αειφορίας, με την τέχνη και το σχολείο να
είναι παράγοντες - κλειδιά, καθώς μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο της κοινότητας
για αλλαγή (Χάιτα & Λιαράκου 2016). Ωστόσο, οι στρατηγικοί αυτοί ρόλοι στην
ανάπτυξη της κοινότητας απαιτούν την επανεξέταση της ίδιας της κοινότητας, όχι ως
κάτι στατικό - ως «κοινό σώμα» - αλλά ως κάτι απροσδιόριστο και σύμφωνα με τον
Nancy (στη Kwon 2002) ως «φάντασμα» - ως «κοινή ύπαρξη» -, ώστε να
δημιουργηθεί μια «συλλογική καλλιτεχνική πράξη», αντί για «τέχνη βασιζόμενη
στην κοινότητα». Έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπλοκή όλης της κοινότητας διότι η
διάδραση του καθενός με το περιβάλλον διαφέρει, καθώς η αειφόρος ανάπτυξη δεν
γίνεται αντιληπτή µε τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους όρους από όλα τα μέλη της
κοινότητας. Επιπροσθέτως, η αειφόρος ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη και σύνθετη,
και το ζητούμενο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι η ικανότητα αντίληψης
και χειρισμού της πολυπλοκότητας (Λιαράκου & Φλογαΐτη 2007).
Σκοπός
Στην παρούσα εργασία θεωρούμε ότι η [τ]ε/έ/εχνογραφία [a/r/tography] μέσα από το
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Πολιτισμικής Οικολογίας, μπορεί να προσφέρει τη
μεθοδολογία για τη δημιουργία παραστασιακής τέχνης επιδιώκοντας την αειφορία
στην απομακρυσμένη κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό παύει η αποστασιοποίηση της
κοινότητας και ενισχύεται η διαλεκτική συμμετοχή της ως συμπαραγωγός
νοήματος. Η [τ]ε/έ/εχνογραφία σε ένα τέτοιο πλαίσιο εστιάζει στη μεταμορφωτική
δύναμη των διαφορετικών ρόλων που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες, ρόλοι οι
οποίοι θέτουν σε αμφισβήτηση παραδοσιακές μονοδιάστατες πρακτικές. Στόχος μας
είναι αφενός να ερευνήσουμε το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτισμικής οικολογίας στην
απομακρυσμένη κοινότητα προκειμένου να αναδείξουμε τις σχέσεις των
διαφορετικών ρόλων της [τ]ε/έ/εχνογραφίας και αφετέρου να εξετάσουμε τον τρόπο
με τον οποίο η [τ]ε/έ/εχνογραφία συμβάλλει στην αειφορία, η οποία συνδυάζει τη
συνέχεια και την πραγματική αλλαγή του απομακρυσμένου τόπου.
Η Πολιτισμική Οικολογία και οι σχέσεις συνέχειας και αλλαγής
Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Πολιτισμικής Οικολογίας θεωρητικοποιεί το
περιβάλλον στο οποίο διενεργούνται η διδασκαλία και η μάθηση. Το ορίζει ως έναν
χώρο ο οποίος διαμορφώνεται από τις ατομικές αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές των
ανθρώπων στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Dillon, 2008). Αναδεικνύει τις
σχέσεις ανάμεσα στη φύση και την κουλτούρα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους
τρόπους με τους οποίους άνθρωπος και περιβάλλον αλληλεπιδρούν και
αλληλομετασχηματίζονται. Είναι μια θεώρηση η οποία συνδέει τις προσωπικά
βιωμένες εμπειρίες, που προωθούν την αλλαγή, με τις ιστορικά καθιερωμένες
πρακτικές, που προωθούν τη συνέχεια. Σε αυτές τις σχέσεις συνέχειας και αλλαγής
βασικό ρόλο διαδραματίζουν ο τρόπος ζωής, η επάρκεια/ικανότητα σε ατομικό ή
συλλογικό επίπεδο, οι αξίες, οι ιδέες και οι ελπίδες για το μέλλον οι οποίες
αντανακλούν τη σύγκρουση και την αντίθεση μεταξύ της συνέχειας και της αλλαγής.
Σύμφωνα με τον Dillon (2015), πολλά από τα ζητήματα γύρω από την αειφορία
προκύπτουν από εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ της συνέχειας και της
αλλαγής. Εντάσεις, οι οποίες εκδηλώνονται από τη μία λόγω της ανάγκης των
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ανθρώπων να απολαμβάνουν την ασφάλεια που προσφέρεται από δοκιμασμένους
τρόπους γνώσης και πράξης και από την άλλη λόγω της επιθυμίας να βρουν νέους
τρόπους εμπλοκής με το περιβάλλον. Οι δοκιμασμένοι τρόποι – να γνωρίζει και να
δρα κανείς μέσα στο περιβάλλον – οδηγούν στη γραμμική πορεία της συνέχειας,
αποτελούν δηλαδή τη ρουτίνα, η οποία ως γνώριμη επιλογή χαρακτηρίζεται και ως
«ασφαλής», ενώ το να κινηθεί κανείς προς μια νέα κατεύθυνση μπορεί να εμπεριέχει
κινδύνους. Μερικές φορές όμως, όπως σημειώνει ο Dillon (2015), ο συνηθισμένος
τρόπος με τον οποίο δρα κανείς δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος. Έτσι, είναι
απαραίτητο να βρει κανείς νέους τρόπους δράσης για να προχωρήσει μακρύτερα.
Οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον προκύπτουν από την ταυτόχρονη αντιληπτική
και εννοιολογική σχέση που αναπτύσσει το άτομο με αυτό (Creed & Dillon, 2013).
Η αντιληπτική ή «βιωμένη εμπειρική» σχέση είναι συν-συντασσόμενη. Δηλαδή, το
περιβάλλον και οι δραστηριότητες του εμπλεκόμενου ατόμου, αμοιβαία
διαμορφώνονται την ίδια στιγμή, οδηγώντας στην προσαρμοστική και ακαθόριστη
αλλαγή τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ατόμου. Η εννοιολογική ή
«αφηρημένη» σχέση είναι συναρτώμενη αλληλεπίδραση. Σε αυτήν το περιβάλλον
είναι κάτι σταθερό. Μοιάζει με μία σκηνή επάνω στην οποία διαδραματίζονται οι
αλληλεπιδράσεις και οι συναλλαγές, οδηγώντας σε μία προκαθορισμένη συνέχεια
(όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της στοχοθεσίας). Επιπλέον, είναι διαχρονική
με την έννοια ότι αποτελεί μέρος μιας ιστορικής συνέχειας, η οποία αναγνωρίζει
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Οι συν-συντασσόμενες και οι συναρτώμενες σχέσεις
συνεχώς αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα την εκ νέου διάδοση, είτε της συνέχειας, είτε
της αλλαγής.
Η Μέθοδος της [τ]ε/έ/εχνογραφίας
Τη μεθοδολογία [τ]ε/έ/εχνογραφία εισηγήθηκαν οι Rita L. Irwin & Alex de Cosson
(2004), από το British Columbia University. Πρόκειται για μια μεθοδολογία
βασιζόμενη στην τέχνη, στην οποία οι ρόλοι του καλλιτέχνη, του ερευνητή και του
εκπαιδευτικού είναι συναρτώμενοι και αλληλένδετοι, ενώ τα εικαστικά,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά φαινόμενα εξετάζονται και κατανοούνται μέσα από μια
καλλιτεχνική διαδικασία διερεύνησης. Αυτό το καινοτόμο μεθοδολογικό πλαίσιο
θέτει τον ερευνητή στο κέντρο (εικαστικό ερευνητή εκπαιδευτικό-επιμορφωτή), ως
κοινό τόπο για τον εικαστικό και τον εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα να δρα ως
στημόνι, ώστε να συνυφανθούν οι ρόλοι του εικαστικού, του ερευνητή και του
εκπαιδευτικού σε μια αλληλένδετη ταυτότητα. Είναι μια ατέρμονη διαδικασία κατά
την οποία η εμπειρία της ζωής ερμηνεύεται με βάση τη θεωρία (γνώση), την πράξη
(δράση) και την ποίηση (δημιουργία) - τους τρεις τομείς της γνώσης του Αριστοτέλη
- ώστε να κατασκευάζονται χώροι στους οποίους οι έννοιες μπορεί να
αμφισβητούνται, να διασπώνται (Irwin & Springgay 2008), να προσαρμόζονται ή και
να αλλάζουν. Η μεθοδολογία [τ]ε/έ/εχνογραφία χαρακτηρίζεται ως τοπική
(localized), θέτει ως επίκεντρο την τέχνη και συχνά υιοθετείται για την εκπόνηση
εκπαιδευτικών ερευνών που εστιάζουν στην τέχνη (Sinner et al 2006).
Δίνεται έμφαση στην έρευνα ως μια ζωντανή και αναστοχαστική πρακτική, μέσω της
οποίας οι «ενδιάμεσοι χώροι», δηλαδή οι χώροι μεταξύ της εικαστικής δημιουργίας,
της εκπόνησης έρευνας και της επιμόρφωσης (ε/ε/ε), διερευνούνται με καλλιτεχνική
οπτική. Επιπλέον, είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει την πολυμορφία της
γλώσσας (οπτική, αφηγηματική, δραματική, κλπ). Στη μεθοδολογία
[τ]ε/έ/εχνογραφία η διαδικασία έχει ουσιαστική σημασία διότι το νόημα δομείται
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μέσα από αυτή, κινείται διαρκώς και αναπτύσσεται, ως κάτι ζωντανό και δυναμικό.
Η [τ]ε/έ/εχνογραφία φαίνεται να έχει κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με την
πολιτισμική οικολογία. Τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και η μεθοδολογία έχουν
απροσδιόριστη δυναμική εξέλιξη καθώς σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε
διαφορετικές συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της
[τ]ε/έ/εχνογραφίας και άλλων μεθοδολογιών έρευνας, οι οποίες στηρίζονται βασικά
στον κονστρουκτιβισμό και στην κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία, αυτή θεωρείται
καινοτόμος, κυρίως διότι - όπως και η πολιτισμική οικολογία - εστιάζει στην
αλληλεπίδραση ως διαδικασία για αέναη αλλαγή και προσαρμογή. Σύμφωνα με τους
Χάιτα και Λιαράκου (2016), η [τ]ε/έ/εχνογραφία μπορεί να εφαρμοστεί στο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Πολιτισμικής Οικολογίας και αποτελεί πρόκληση για τις
συμβατικές αντιλήψεις για τη μάθηση (Σχήμα 1).
Σχήμα 1: Το πλαίσιο της πολιτισμικής οικολογίας με τε/ε/εχνογραφία προσαρμοζόμενο
από το πλαίσιο της πολιτισμικής οικολογίας (Creed& Dillon, 2013) και τε/ε/εχνογραφία
(Irwin & de Cosson, 2004)

Στον πυρήνα μεταξύ «αφαίρεσης» και «βιωμένης εμπειρίας» στο Εννοιολογικό
Πλαίσιο της Πολιτισμικής Οικολογίας, έχει προστεθεί η [τ]ε/έ/εχνογραφία ως σπείρα
η οποία κάνει δύο διαδρομές, από τις αφετηρίες «αφαίρεση» και «βιωμένη εμπειρία»
αντίστοιχα προς τον εσωτερικό της πυρήνα. Στο κέντρο διαδραματίζεται η
αλληλεπίδραση και παρόμοιες διαδρομές μετάβασης προς το εξωτερικό επιφέρουν
προσαρμογή, είτε προς τη συνέχεια, είτε προς την αλλαγή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ
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του εννοιολογικού πλαισίου της πολιτισμικής οικολογίας και της [τ]ε/έ/εχνογραφίας
είναι μια αέναη, κοινωνική διαδικασία αναζήτησης, μάθησης και σχεδιασμού και
συνάδει με την έννοια της αειφορίας. Σύμφωνα με τον Rauch (2004) η έννοια της
αειφορίας είναι μια ρυθμιστική έννοια η οποία αντιστέκεται σε προκαθορισμένες
μεθόδους επίτευξης. Ο ορισμός της εξαρτάται από τις υφιστάμενες συνθήκες του
τόπου σε δεδομένο χρόνο και από το πώς γίνονται αυτές αντιληπτές από τους
ανθρώπους. Υποστηρίζουμε ότι στο ενοποιημένο πλαίσιο οι συμμετέχοντες
υιοθετώντας [τ]ε/έ/ε ρόλους της [τ]ε/έ/εχνογραφίας, διευκολύνουν την εστίαση στην
αλληλεπίδραση μεταξύ των ρόλων μειώνοντας τα όρια μεταξύ τους. Έτσι αποκτά
σημασία η ίδια η διαδικασία, βασικά στοιχεία της οποίας είναι ο χρόνος, ο χώρος
και ο αυτοσχεδιασμός. Με την εφαρμογή παραστατικών τεχνικών όπως ο
αυτοσχεδιασμός, και η ανάληψη ρόλων οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να
διερευνήσουν πιθανές εκβάσεις για την αειφορία [τ]ε/έ/εχνογραφικά. Όπως
ισχυρίζονται οι Winters, Belliveau και Sherritt-Fleming (2009), ο [τ]ε/έ/εχνογραφος
μετακινείται μεταξύ των τριών ρόλων, ενώ αδιάκοπα αλλάζει και θέσεις και
κοινωνικό πλαίσιο. Μέσω του αυτοσχεδιασμού, της αβεβαιότητας και του ρίσκου
μπορεί να βρει κανείς νέους τρόπους να αναζητήσει, να σχεδιάσει και εν τέλει να
δράση.
Η δική μας [τ]ε/έ/εχνογραφική παρέμβαση
Με τα παραπάνω ως αφετηρία, η εικαστικός του Γυμνασίου/Λυκείου των Λειψών
απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στην ευρύτερη κοινότητα να οραματιστούν το μέλλον
του νησιού. Είκοσι δύο άτομα ανταποκρίθηκαν εκ των οποίων οι έντεκα ήταν
μαθητές. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 μέσα και έξω από
τον χώρο του σχολείου, εκτός λειτουργίας του και σε βάθος χρόνου δύο φορές την
εβδομάδα για τρεις μήνες. Κάθε αλληλεπίδραση διαρκούσε δύο ώρες. Επιδίωξη της
παρέμβασης ήταν να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου
στην απομακρυσμένη κοινότητα και μέσω της υιοθέτησης ρόλων, να προωθήσει τις
έννοιες και τις αξίες της αειφορίας. Η παρέμβαση στηρίχθηκε στη διαγενεακή
συνεργασία. Στόχευε στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και την αύξηση της
προσωπικής αυτοδυναμίας μέσω της ανταλλαγής δημιουργικών και καινοτόμων
ιδεών, εμπειριών και δεξιοτήτων, μεταξύ των μαθητών της σχολικής κοινότητας και
των κατοίκων του νησιού. Ο σχεδιασμός της στηρίχθηκε στις αρχές C.R.A.F.T.
δηλαδή επαφή (contact), έρευνα (research), δράση (action), ανατροφοδότηση
(feedback) και εκπαίδευση (teaching) (Knight & Schwarzman, 2006). Αυτές οι αρχές
παρέχουν προτεινόμενους βηματισμούς, οι οποίοι διευκολύνουν την αποτελεσματική
υλοποίηση κοινοτικών συμμετοχικών συνεργασιών. Οι μορφές αλληλεπίδρασης
αφορούσαν τον πολιτισμό και τη μεταφορά γνώσης από τα μέλη της κοινότητας
στους μαθητές και αντίστροφα μέσα από «αλληλο-δράσεις». Οι [τ]ε/ε/εχνογραφικοί
ρόλοι του ερευνητή, του εκπαιδευτικού και του εικαστικού υιοθετήθηκαν από τους
συμμετέχοντες. Όλοι μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία
για να παίξουν και να αυτοσχεδιάσουν. Οι συμμετέχοντες αλληλεπίδρασαν με το
περιβάλλον στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν την υπάρχουσα γνώση και να
αναπτύξουν νέα.
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Αποτελέσματα
Ο ρόλος του ερευνητή για τους συμμετέχοντες ήταν πρωτόγνωρος, ωστόσο βοήθησε
στη μελέτη και στον αυτοσχεδιασμό των άλλων δύο ρόλων. Ως ερευνητές, με την
τεχνική του «καθοδηγούμενου οραματισμού», οι συμμετέχοντες αποτύπωσαν το
μέλλον της κοινότητάς τους. Το μέλλον φαντάζει χλωμό καθώς ακόμα και οι
μαθητές αδυνατούν στην πλειοψηφία τους να αποδώσουν θετικό πρόσημο. Οι
συμμετέχοντες λειτουργώντας ως «ερευνητές» επίμονα διερεύνησαν τη συσχέτιση
μεταξύ των παραδοσιακών πολιτιστικών πόρων του νησιού και των απειλών που
δέχονται. Αρχικά κλήθηκαν να εντοπίσουν και να καταγράψουν όλους τους πόρους
(φυσικούς, τεχνητούς και πολιτιστικούς) του νησιού. Στη συνέχεια επικεντρώθηκαν
στους πολιτισμικούς πόρους εντοπίζοντας τους γνωστικούς, τεχνικούς θησαυρούς
του πολιτισμού, καθώς και τα αισθήματα που απορρέουν από αυτούς στην κοινότητα.
Μέσω των ερμηνευτικών χώρων της [τ]ε/έ/εχνογραφιας ανάλυσαν τις παραδοσιακές
τέχνες μεταφορικά κάνοντας χρήση ενός χάρτη. Ακόμα στον ρόλο του ερευνητή,
αξιοποίησαν τη τεχνική του jigsaw διερευνώντας και αναλύοντας τους
πολιτισμικούς πόρους του νησιού, τους οποίους στη συνέχεια παρουσίασαν στην
ολομέλεια, υποδυόμενοι τους επιμορφωτές.
Ως επιμορφωτές, οι συμμετέχοντες ερχόμενοι σε αντίθεση με την παραδοσιακή
προσέγγιση του ρόλου -– όπου οι επιμορφωτές φέρνουν μαζί τους το σκηνικό της
αυθεντίας και οι δέκτες της επιμόρφωσης είναι παθητικοί - διαδραμάτισαν τον ρόλο
τους σε ουδέτερο χώρο, σε κενή, αποφορτισμένη σκηνή απαλλαγμένη από το
παραδοσιακό βάρος του ρόλου, υποδυόμενοι εναλλάξ επιμορφωτές και δέκτες
επιμόρφωσης. Στον ουδέτερο χώρο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για βαθιά
μάθηση, να δομήσουν το δικό τους νόημα και να συνυπάρξουν. Αυτός ο άδειος,
αποφορτισμένος χώρος στον οποίο διαδραματίστηκαν οι ρόλοι των επιμορφωτών
ήταν αβέβαιος και αγχωτικός, ωστόσο διευκόλυνε τη μάθηση καθώς το ουδέτερο,
άγνωστο επέτρεψε την ανάπτυξη τη φαντασίας και τη δυναμική της ανάπτυξης νέων
εννοιών. To να υποδύεσαι ένα ρόλο είναι παρεμφερές με τη μάθηση που συχνά
αποτελεί πρόκληση, καθώς είναι άγνωστο εξ αρχής αυτό που επιθυμεί κάνεις να
μάθει ή αυτό που θα ανακαλύψει μαθαίνοντας. Αξιοσημείωτο είναι πως οι μαθητές
χαμηλών επιδόσεων στον κενό χώρο, μέσα από τη διερεύνηση του ρόλου του
επιμορφωτή με αυτοσχεδιασμούς, ένοιωσαν δυνατοί, αποκτώντας φωνή και άποψη.
Συγκεκριμένα ένας μαθητής, ‘μάστορας νέας γενιάς’, ανέλαβε να κάνει επίδειξη της
τεχνικής της πέτρας. Δούλεψε την πέτρα κάτω από τα μάτια των άλλων
συμμετεχόντων εντυπωσιάζοντας τους με τις ικανότητες του. Ενδυναμώθηκε μέσα
από το ρόλο του επιμορφωτή καθώς ενώ πελεκούσε την πέτρα κάνοντας επιτόπου
επίδειξη τεχνικών, επισήμανση καλών πρακτικών και λαθών, τον παρακολουθούσαν
όλοι με προσοχή και θαυμασμό. Έναν ιδιαίτερο τρόπο να εναλλάσσουν ρόλους
‘επιμορφωτή’ και ‘δέκτη επιμόρφωσης’ βρήκαν μητέρα και γιος, μαθητής με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε συνεργασία έκαναν επίδειξη κατασκευής διχτιού. Οι
συμμετέχοντες διαπίστωσαν την επιδεξιότητα του μαθητή στην παραδοσιακή τέχνη
των διχτυών και της επισκευής τους. O τρόπος αρματώματος των διχτυών
ξετυλίχτηκε στην επίδειξη του μαθητή και ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες
‘μετατράπηκε’ σε αρωγό και κοινωνό διάσωσης της μακρόχρονης χαρακτηριστικής
τέχνης της αλιευτικής δραστηριότητας των ιστοριών και του τρόπου ζωής του
νησιού. Συγχρόνως για να αφεθεί παρακαταθήκη της παραδοσιακής τέχνης του
πλεξίματος με βελονάκι έγινε επίδειξη της τεχνικής, η οποία θεωρείται συνέχεια ή
εξέλιξη των διχτυών, στη νέα γενιά. Μέσα από πειράματα με ανακυκλώσιμα υλικά
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οι συμμετέχοντες εμπνευστήκαν και οραματίστηκαν νέοι ορίζοντες για τη τεχνική
δημιουργώντας πολιτισμό και μετατρέποντας το παρελθόν και τις αναμνήσεις σε
μέλλον.
Η «βιωμένη εμπειρική» σχέση της διάδρασης είναι συν-συντασσόμενη. Δηλαδή, ο
κενός χώρος και η υπόδυση του ρόλου αμοιβαία διαμορφώνονται την ίδια στιγμή,
οδηγώντας στην προσαρμοστική αλλαγή. Η μάθηση σε αυτήν την περίπτωση αφορά
λιγότερο στην απόκτηση γνώσεων και περισσότερο στην αποκάλυψη και στην
ενεργοποίηση της αδρανούς, σιωπηρής υπάρχουσας γνώσης. Με τον τρόπο αυτό η
ασυνείδητη γνώση αλλάζει, γίνεται συνειδητή και έτσι ανακαλύπτεται.
Οι συμμετέχοντες αναπάντεχα ενσωμάτωσαν τους δυο παραπάνω ρόλους
υποδυόμενοι τον ρόλο του εικαστικού. Συνέθεσαν τη γνώση με την συναισθηματική
σφαίρα συνδέοντας τα στο συλλογικό έργο "Θυμάμαι -Υπάρχω- Ονειρεύομαι", όπου
αποτυπώνεται η πολυδιάστατη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων για το
μέλλον του νησιού τους. Σε αυτό τον ρόλο έφεραν σε ισορροπία το μυαλό με το
σώμα. Οι πέτρες, τα δίχτυα, τα ανακυκλώσιμα, τα βότσαλα, η χειροτεχνία και το
σχοινί φανέρωσαν το ‘δέσιμο’ και την ενίσχυση της κοινότητας, μέσω της
συνεργασίας. Πλέον, ο πρότερος ανεξερεύνητος εικαστικός διάλογος μεταξύ των
γενεών επιτυγχάνει τη σύνδεση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος,
δημιουργώντας ένα θετικό κάλεσμα της εκ νέου ανακάλυψης του φυσικού σώματος.
Το σώμα αξιοποιείται ως εργαλείο στην παραγωγή του έργου. Οι σκέψεις ως ιδέες
γεννήθηκαν μέσω της πράξης μέσα από τα σώματα. Η χρήση του σώματος ως χώρου
δημιουργίας τέχνης πρόσθεσε μια διαφορετική διάσταση στις εμπειρίες των
συμμετεχόντων, έγιναν εργαλεία για εξερεύνηση και μάθηση. Στον ρόλο αυτό
δόθηκε έμφαση στην συνολική εμπειρία, όχι μόνο στις σκέψεις, αλλά και στα
συναισθήματα και στις σωματικές αισθήσεις. Επιπλέον, μέσα από τη φαντασία οι
συμμετέχοντες υποδυόμενοι αυτόν τον ρόλο προχώρησαν πέρα από το γνώριμο
χώρο σε βαθύτερη κατανόηση, διότι η ενσωμάτωση της δημιουργίας, φαίνεται να
έχει χαραχθεί στις μνήμες τους.
Συζήτηση
Η προσκόλληση στη σιγουριά μπορεί να οδηγήσει τη σκέψη και τη μάθηση σε ένα
αδιέξοδο. Με τις έννοιες σταθερές, στατικές και αμετάβλητες δεν δημιουργούνται
περιθώρια ανάπτυξης και τα αποτελέσματά της είναι αναμενόμενα και
προδιαγεγραμμένα. Η έρευνα και η εκπαίδευση χρειάζονται έννοιες όπως
ρευστότητα και αμφιβολία. Υιοθετώντας πρωτόγνωρους, για τους συμμετέχοντες,
ρόλους προκλήθηκαν ενδοιασμοί, δημιουργήθηκαν κενοί χώροι οι οποίοι ήταν
πρόσφοροι για την ανακάλυψη και την αναπάντεχη εμφάνιση νέων λύσεων. Το
άνοιγμα προς την αβεβαιότητα και την ασάφεια εμπεριέχει τον κίνδυνο. Η φύση της
παραστασιακής τέχνης και του αυτοσχεδιασμού ενσωματώνουν το άγνωστο και την
αβεβαιότητα προκειμένου να δοκιμαστούν τα όρια του γνωστού. Στην τέχνη και
στην ζωή πάντα υπάρχει ρίσκο καθώς τα πάντα, αντιλήψεις, εμπειρίες και
συναισθήματα μεταβάλλονται διαρκώς.
Δημιουργώντας όμως ένα κενό χώρο μέσα από την υιοθέτηση άγνωστων ρόλων
στρεφόμαστε προς το αβέβαιο. Αλλάζοντας την οπτική του υποκειμένου,
δημιουργούνται πιθανότητες αλλαγής πάγιων και σταθερών αντιλήψεων, καθώς και
δυναμικές προσαρμογής των συνηθισμένων πρότυπων ύπαρξης. Ενθαρρύνονται οι
συμμετέχοντες να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση, αναπτύσσοντας τις δικές
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τους θεωρίες και ιδέες επιδιώκοντας μία υγιή σχέση με την αβεβαιότητα η οποία
λειτουργεί επίσης ως καταλύτης στη σχέση συνεργασίας σχολείου - κοινότητας.
Προϋπόθεση της αειφορίας είναι να επιτραπεί το νόημα να αναδυθεί από τους ίδιους
τους συμμετέχοντες, να απελευθερωθεί η φαντασία τους για να αναπτύξουν τη γνώση
τους. Όπως συζητήθηκε, για να ενεργοποιηθεί η φαντασία απαιτεί χώρο. Η ανάληψη
[τ]ε/έ/εχνογραφικων ρόλων είχε ως βασικό μέλημα να διαθέσει αυτό τον χώρο,
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να οραματιστούν και στη συνέχεια να
διερωτηθούν «τι θα γινόταν αν». Οι αυτοσχεδιασμοί τροφοδότησαν αρχικά την
αμφισβήτηση της αποδοχής των συνηθισμένων πρακτικών και στη συνέχεια
επέτρεψαν την εξερεύνηση με ένα ελεύθερο τρόπο, που δεν συνδέεται με τους
συνηθισμένους περιορισμούς. Μέσω της διαδικασίας του αυτοσχεδιασμού, οι
συμμετέχοντες απελευθερώθηκαν και με έναν αυθόρμητο και «παιχνιδιάρικο» τρόπο
έλαβαν ρίσκα τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους.
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ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την ποιότητα της αδελφικής σχέσης
αναφορικά με την οικογενειακή λειτουργία σε ελληνικές οικογένειες με τυπικά
αναπτυσσόμενα παιδιά σχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτελούνταν από: 251 ακέραιες
ελληνικές οικογένειες με δύο παιδιά (251 γονείς και 251 παιδιά). Ερευνητικά εργαλεία: α) οι
κλίμακες αξιολόγησης της οικογενειακής προσαρμοστικότητας και της συνοχής ΙΙΙ (FACES
III, Olson 1986) (χορηγούμενες και στους γονείς και στα παιδιά), β) ερωτηματολόγιο
αδελφικής σχέσης (SRQ, Furman & Buhrmester 1985) και γ) οικογενειακός αστερισμός:
αριθμός παιδιών, σειρά γέννησης, φύλο και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα
ευρήματα, η ποιότητα της αδελφικής σχέσης συνδέεται με την οικογενειακή συνοχή και την
προσαρμοστικότητα. Όσον αφορά το φύλο των παιδιών, η κλίμακα Θαλπωρή/ Εγγύτητα
είναι μικρότερη σε οικογένειες με παιδιά διαφορετικού φύλου, σε σύγκριση με οικογένειες
με παιδιά ίδιου φύλου. Όσον αφορά τη σειρά γέννησης, τα πρωτότοκα παιδιά αναφέρουν
υψηλότερα επίπεδα συνοχής (ιδανικό και πραγματικό), καθώς και υψηλότερη Θαλπωρή /
Εγγύτητα (παιδιά και γονείς), σε σύγκριση με τα δευτερότοκα. Όσον αφορά το μορφωτικό
επίπεδο των γονέων, οι γονείς και τα παιδιά αναφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά
τον τύπο οικογένειας και συνοχή (ιδανικό επίπεδο), καθώς και υψηλότερη Θαλπωρή /
Εγγύτητα (γονείς), όταν τουλάχιστον ένας από τους γονείς έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Abstract
The aim of the current study is to examine the quality of sibling relationship in relation to
family functioning in Greek families with typically developing school- aged children. The
sample consisted of: 251 intact Greek families with two children (251 parents and 251
children). Research instruments : a) the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales
III (FACES III; Olson 1986) (administered to both parents and children), b) the Sibling
Relationship Questionnaire (SRQ; Furman & Buhrmester 1985) (administered to both
parents and children), and c) the family constellation : number of children, birth order, gender
and socioeconomic level. According to the findings, the quality of sibling relationship is
associated with family cohesion and adaptability. Regarding the children’s gender, the scale
Warmth/Closeness, is lower in families with children of different gender, compared to
families with children of the same gender. Regarding the birth order, first-born children report
higher levels of cohesion (ideal and actual), as well as higher Warmth/Closeness (children
and parents), in comparison to the second-born children. Regarding parental educational
level, parents and children report a higher level when it comes to ideal family and cohesion
type (ideal level), as well as higher Warmth/Closeness (parents) when at least one of the
parents has a university education background.
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Εισαγωγή
Η ποιότητα της αδελφικής σχέσης κατά τη σχολική ηλικία
Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, το συναισθηματικό κλίμα που δημιουργείται
σε μια αδελφική σχέση είναι κάποιες φορές θετικά φορτισμένο (Coplan et al. 2008,
McHale & Crouter, 1996, Perlman et al. 2007, Whiteman et al. 2011), ενώ άλλες
φορές αρνητικά (Brody 2004, Buist et al. 2017, Dunn 2007, Faith et al. 2015,
McGuire et al. 2000, Morgan et al. 2012, Recchia & Witwit 2017, Stormshak et al.
1996). Η αδελφική σχέση είναι μία από τις μακροβιότερες σχέσεις στη ζωή ενός
ατόμου. Παράλληλα, τα αδέλφια περνούν πολύ χρόνο μεταξύ τους (McHale &
Crouter 1996, Whiteman et al. 2011). Η παρουσία θετικού κλίματος στην αδελφική
σχέση είναι πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Έχει
διαπιστωθεί ότι μια στενή και ζεστή αδελφική σχέση συμβάλλει στην αίσθηση
ασφάλειας, καθώς και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των παιδιών (Coplan et al.
2008). Ωστόσο, τα αδέλφια έρχονται συχνά σε σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, τα αδέλφια μπορεί να εμπλακούν σε αγώνα υπεροχής ή μπορεί να
συγκρουστούν για λόγους συμφέροντος, όπως για παράδειγμα η χρήση και κατοχή
προσωπικών αντικειμένων (McGuire et al. 2000). Είναι πιθανό, μάλιστα, τα αδέλφια
να εκδηλώνουν ακραία επιθετική συμπεριφορά. Η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι
η έντονη σύγκρουση και η σωματική επιθετικότητα μεταξύ αδελφών συνδέεται
θετικά με την αρνητική προσαρμογή των παιδιών (Stormshak et al. 1996). Τα παιδιά
αυτά θεωρούνται λιγότερο αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους (Brody 2004).
Επίσης, τα παιδιά που εκδηλώνουν συχνά αυταρχική συμπεριφορά προς τα αδέλφια
τους, τείνουν να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους
στο σχολείο (Faith et al. 2015). Σε τέτοιες συνθήκες, τα παιδιά, τα οποία
εκφοβίζονται συστηματικά από τα αδέλφια τους, είναι πιθανό να αναπτύξουν μια
παθητική στάση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους συμμαθητές τους και να
βιώνουν εκφοβισμό στο σχολικό πλαίσιο (Dunn 2007). Από την άλλη πλευρά, όταν
η αδελφική σχέση χαρακτηρίζεται από ισότητα, τα παιδιά είναι πιο ικανά να
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν στην
ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνομηλίκους τους (Perlman et
al. 2007). Επιπλέον, οι αρμονικές σχέσεις αδελφών μπορεί να λειτουργούν
προστατευτικά σε καταστάσεις θυματοποίησης (Faith et al. 2015). Τα επιθετικά
παιδιά, που βιώνουν συγκρουσιακή αδελφική σχέση σε μέτριο βαθμό, αλλά
ταυτόχρονα εισπράττουν αγάπη, φαίνεται ότι λειτουργούν με περισσότερο
συναισθηματικό αυτοέλεγχο και ψυχοκοινωνική προσαρμοστικότητα, απ' ό, τι τα
παιδιά που συγκρούονται χωρίς να βιώνουν αγάπη στην αδελφική σχέση (Stormshak
et al. 1996). Επιπρόσθετα, τα αγόρια που συγκρούονται με τα αδέλφια τους, τείνουν
να έχουν λιγότερο αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, κατά την έναρξη της
φοίτησης στο σχολείο (Stormshak et al. 1996).
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Η ποιότητα της αδελφικής σχέσης αναφορικά με τη συνοχή και την προσαρμοστικότητα
Η λειτουργία μιας οικογένειας μπορεί να καθοριστεί από παράγοντες όπως η συνοχή
και η προσαρμοστικότητα (Minuchin 1974). Η συνοχή ορίζεται ως ο βαθμός
συναισθηματικού δεσίματος μεταξύ των μελών της οικογένειας, ενώ η
προσαρμοστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του οικογενειακού συστήματος να
αλλάζει, όταν οι συνθήκες το απαιτούν καθώς η οικογένεια διανύει τα στάδια
ανάπτυξης του κύκλου ζωής της. Το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί στην
οικογένεια έχει ζωτική σημασία και συνδέεται με την ποιότητα της αδελφικής
σχέσης (Dawson et al. 2014, Della Porta & Howe 2017, Fosco et al. 2012, Furman
& Giberson 1995, Gamble & Yu 2014, Noller et al. 2008, Richmond & Stocker 2006,
Volling & Belsky 1992, Yu & Gamble 2007).
Σχετικά με τη λειτουργία της οικογένειας, μελέτες εξέτασαν τις αδελφικές σχέσεις
αναφορικά με την οικογενειακή συνοχή και την προσαρμοστικότητα, κατά τη
διάρκεια διαφορετικών περιόδων ανάπτυξης (πρώιμη παιδική ηλικία, εφηβεία ή
ενήλικη ζωή (Dawson et al. 2014, Della Porta & Howe 2017, Fosco et al. 2012,
Gamble & Yu 2014, Milevsky et al. 2005, Modry-Mandell et al. 2007, Richmond &
Stocker 2006, Stanik et al. 2013, Tippett & Wolke 2015, Whiteman et al. 2015). Για
παράδειγμα, παρατηρήθηκε ότι όταν υπάρχει εγγύτητα και υποστηρικτική τάση
μέσα στην οικογένεια, η αδελφική σχέση χαρακτηρίζεται από αγάπη και ελάχιστο
ανταγωνισμό (Gamble & Yu 2014). Επίσης, σχετικά με το αν ο βαθμός οικογενειακής
συνοχής συνδέεται με προβλήματα συμπεριφοράς, φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική
συσχέτιση μεταξύ της συνοχής και της σύγκρουσης ανάμεσα στα αδέλφια, κατά τη
διάρκεια της εφηβείας (Richmond & Stocker 2006). Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκε
η σχέση μεταξύ του βαθμού επιθετικής συμπεριφοράς στην αδελφική σχέση κατά
την εφηβεία και του συναισθηματικού κλίματος της οικογένειας. Φαίνεται ότι
υπάρχει σύνδεση μεταξύ θετικού οικογενειακού κλίματος και χαμηλού επιπέδου
σύγκρουσης στις αδελφικές σχέσεις (Yu & Gamble 2007). Διερευνήθηκε, επίσης,
κατά πόσο η ικανοποίηση μέσα στην οικογένεια επηρεάζει τη σχέση των αδελφών,
καθώς μεταβαίνουν στην ενηλικίωση. Βρέθηκε ότι οι άνθρωποι που προέρχονται
από οικογένειες, όπου υπάρχει ικανοποίηση μεταξύ των μελών, τα αδέλφια είναι πιο
κοντά συναισθηματικά, επικοινωνούν περισσότερο και υποστηρίζει ο ένας τον
άλλον σε μεγαλύτερο βαθμό (Milevsky 2004).
Οι προαναφερθείσες μελέτες εξέτασαν τις αδελφικές σχέσεις και την οικογενειακή
συνοχή και προσαρμοστικότητα. Παρά ταύτα, η ποιότητα της αδελφικής σχέσης
κατά τη σχολική ηλικία ως προς την προσαρμοστικότητα και τη συνοχή, δεν έχει
εξεταστεί πλήρως γενικά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει
στη μείωση αυτού του κενού, εστιάζοντας στη διερεύνηση της ποιότητας των
αδελφικών σχέσεων κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας, αναφορικά με την
οικογενειακή συνοχή και την προσαρμοστικότητα μεταξύ των ακέραιων ελληνικών
οικογενειών.
Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας της
αδελφικής σχέσης των ελληνόπουλων σχολικής ηλικίας, αναφορικά με δύο
συγκεκριμένα στοιχεία της οικογενειακής λειτουργίας, δηλαδή: συνοχή και
προσαρμοστικότητα (Olson 1986). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή τη μελέτη εξετάζουμε
τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
- Ποια είναι η ποιότητα της αδελφικής σχέσης και της λειτουργίας της οικογένειας
(συνοχή και προσαρμοστικότητα), όπως αναφέρουν τα παιδιά και οι γονείς τους;
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- Ποιος είναι ο ρόλος του μορφωτικού επιπέδου των γονέων, της σειράς γέννησης
του συμμετέχοντος αδελφού και της συμφωνίας φύλου των αδελφών;
- Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις της αδελφικής σχέσης και της οικογενειακής
λειτουργίας, όπως αναφέρουν τα παιδιά και οι γονείς τους;
Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Το δείγμα αποτελείται από 251 ακέραιες ελληνικές οικογένειες με δυο παιδιά
(τουλάχιστον ένα παιδί σχολικής ηλικίας), αποτελώντας δείγμα 502 συμμετεχόντων
(251 γονείς και 251 παιδιά). Η επιλογή του δείγματος έγινε μέσω “χιονοστιβάδας”.
Από τις 270 αρχικά επιλεγμένες οικογένειες, οι 251 συμμετείχαν τελικά στην έρευνα
(N = 251, ποσοστό ανταπόκρισης 93%). Η ηλικία των γονέων κυμαίνεται από 37 έως
42 (M.Ο. = 39 έτη). Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 91 μητέρες
(36%) και 84 πατέρες (33%) είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ 160 μητέρες
(64%) και 167 πατέρες (67%) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου. Ως προς τη
συμμετοχή των παιδιών, 142 (57%) ήταν πρωτότοκα, ενώ 116 (46%) ήταν αγόρια.
Οι Κλίμακες Αξιολόγησης της Οικογενειακής Συνοχής και Προσαρμοστικότητας III
(FACES III)
Οι Κλίμακες Αξιολόγησης της Οικογενειακής Συνοχής και Προσαρμοστικότητας III
(FACES III, Olson 1986) σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν την οικογενειακή
συνοχή και την προσαρμοστικότητα, με βάση το Circumplex Model of Family
Functioning. Η συνοχή ορίζεται ως ο βαθμός συναισθηματικής δεσίματος μεταξύ των
μελών της οικογένειας και η προσαρμοστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του
οικογενειακού συστήματος να αλλάζει ανταποκρινόμενο στο συνθήκες. Το FACES
III είναι ένα ερωτηματολόγιο 20 θεμάτων. Για κάθε θέμα του ερωτηματολογίου
υπάρχει κλίμακα επιλογής 5 σημείων («0» αντιπροσωπεύει «σχεδόν ποτέ» και «4»
αντιπροσωπεύει «σχεδόν πάντα»). Η προσαρμογή του στα ελληνικά (Bibou et al.
2002) υποστηρίζει την εφαρμογή του στον ελληνικό πληθυσμό. Τα 20 θέματα
αναφέρονται δύο φορές, προκειμένου να προσδιοριστεί η λειτουργία της οικογένειας
σε πραγματικό και ιδανικό επίπεδο αντιστοίχως, όπως την αντιλαμβάνονται οι
συμμετέχοντες (για παράδειγμα, "Περιγράψτε την οικογένειά σας όπως είναι τώρα"
και "Ιδανικά πώς θα θέλατε να είναι η οικογένειά σας"). Τρεις βαθμολογίες
υπολογίζονται για να προσδιοριστεί ο τύπος της οικογένειας, καθώς και η
οικογενειακή προσαρμοστικότητα και η συνοχή. Επίσης, για τους σκοπούς αυτής της
μελέτης, υπολογίσαμε τη διαφορά μεταξύ πραγματικών και ιδανικών αντιλήψεων,
καθώς και μεταξύ των αντιλήψεων των γονέων και των παιδιών ως μέτρο των
αντίστοιχων αποκλίσεων.
Το Ερωτηματολόγιο Αδελφικής σχέσης (SRQ)
Το Ερωτηματολόγιο Αδελφικής Σχέσης (SRQ, Furman & Buhrmester 1985)
προσδιορίζει τέσσερις διαστάσεις της αδελφικής σχέσης: Θαλπωρή / Εγγύτητα,
Σύγκρουση, Αντιζηλία και Κύρος / Δύναμη. Η διάσταση "Θαλπωρή / Εγγύτητα"
αποτελείται από: ομοιότητα, θαυμασμό του/από αδελφό, προ-κοινωνική
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συμπεριφορά και φιλία με αδελφό. Η διάσταση "Σύγκρουση" περιγράφει τις
συγκρούσεις ανάμεσα στα αδέλφια και του ανταγωνισμού τους. Η “Αντιζηλία”
αναφέρεται στην αντίληψη και την εκτίμηση του ατόμου για τη μητρική και πατρική
μεροληψία. Τέλος, η διάσταση "Κύρος /Δύναμη" επικεντρώνεται στην ικανότητα του
ατόμου να φροντίζει καθώς και να κυριαρχεί πάνω στον αδελφό. Το SRQ είναι ένα
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 48 ερωτήσεων, με εύρος επιλογών 5 σημείων. Η
προσαρμογή του στα ελληνικά (Adamis et al. 2015) υποστηρίζει τη εφαρμογή του
στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, για τους στόχους αυτής της μελέτης,
υπολογίσαμε τη διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των γονέων και των παιδιών,
προκειμένου να βρεθεί ένα μέτρο σύγκλισης ή απόκλισης.
Διαδικασίες
Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν προς συμπλήρωση σε σχολικές μονάδες της
Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2014, από μέλος της ερευνητικής ομάδας (οι γονείς
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια παιδαγωγικής συνάντησης στο
σχολείο). Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της
ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Οι μαθητές και οι γονείς τους κλήθηκαν να
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, με βάση τη δική τους αντίληψη για τον εαυτό
τους και την οικογένειά τους. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν
30-35 λεπτά.
Δεοντολογία
Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τα πρότυπα δεοντολογίας στο πλαίσιο έρευνας με
συμμετοχή προσώπων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ερευνητικό πρωτόκολλο
εγκρίθηκε από αρμόδιο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αποτελέσματα
Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το Στατιστικό Πακέτο για Κοινωνικές Επιστήμες 21
(SPSS 21). Για να διερευνηθεί η στατιστικά σημαντική διαφορά από το θεωρητικό
ουδέτερο της κεντρικής τάσης, χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία
Wilcoxon (Wilcoxon 1945), λόγω στατιστικώς σημαντικής απόκλισης του δείγματος
από την κανονικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρουμε τόσο τη Διάμεσο όσο
και τον Μέσο Όρο, για να διευκολύνουμε την κατανόηση των αποτελεσμάτων από
τους αναγνώστες. Για να διερευνηθεί η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ δύο
ανεξάρτητων ομάδων, διεξήχθη η μη παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney U
(Mann & Whitney 1947) (λόγω στατιστικά σημαντικής απόκλισης από την
κανονικότητα). Η ανάλυση παραγόντων (Main Axis Factoring, με περιστροφή
Oblimin) διεξήχθη για να ερευνήσει τη δομή λανθάνουσας μεταβλητής, λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τη λειτουργία της οικογένειας όσο και την αδελφική σχέση. Όσον αφορά
στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, επιλέχθηκε Ρ <0,05.
Αδελφική σχέση και λειτουργία οικογένειας
Σχετικά με την ποιότητα της αδελφικής σχέσης, το τεστ Wilcoxon ενός δείγματος
(Wilcoxon 1945) (βλ. Πίνακα 1) αποκάλυψε στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες
τιμές στην αντίληψη αναφορικά με τη Θαλπωρή / Εγγύτητα και Κύρος/Δύναμη
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(γονείς και παιδιά) (κλίμακα SRQ, Furman & Buhrmester 1985) ), ενώ βρέθηκαν
στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες τιμές στην Αντιζηλία και τη Σύγκρουση (γονείς
και παιδιά) (κλίμακα SRQ, Furman & Buhrmester 1985). Επιπλέον, όσον αφορά τη
συμφωνία γονέων-παιδιών, τα παιδιά βρέθηκαν να έχουν στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερες τιμές στην αντίληψη της Αντιζηλίας, συγκριτικά με τους γονείς τους.
Αναφορικά με τη λειτουργία της οικογένειας, το τεστ Wilcoxon ενός δείγματος
(Wilcoxon 1945) αποκάλυψε ότι όλες οι τιμές, σχετικά με την αντίληψη σε ιδανικό
επίπεδο τόσο των γονέων όσο και των παιδιών τους, είναι στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερες από το θεωρητικό ουδέτερο (βλ. Πίνακα 2). Όσον αφορά την αντίληψη
σε πραγματικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποκάλυψαν ότι μόνο οι
γονείς παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες τιμές από το θεωρητικό
ουδέτερο και μάλιστα μόνο για τη συνοχή και τον τύπο οικογένειας. Επίσης, σχετικά
με τη συμφωνία γονέων-παιδιών για τον τύπο οικογένειας, οι γονείς ανέφεραν
στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες τιμές από τα παιδιά τους. Επιπλέον, η αντίληψη
σε ιδανικό επίπεδο είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την
αντίληψη σε πραγματικό επίπεδο (γονείς και παιδιά).
Αδελφική σχέση και λειτουργία οικογένειας: επίπεδο εκπαίδευσης γονέων
Αναφορικά με την εκπαίδευση των γονέων (βλ Πίνακα 3), το τεστ δύο ανεξάρτητων
δειγμάτων Mann-Whitney U (Mann & Whitney 1947) δεν αποκάλυψε στατιστικά
σημαντικές διαφορές ως προς την ιδανική οικογενειακή λειτουργία (τύπος
οικογένειας, προσαρμοστικότητα και συνοχή) και την ποιότητα της αδελφικής
σχέσης (Θαλπωρή / Εγγύτητα, Κύρος/Δύναμη, Αντιζηλία, Σύγκρουση). Παρ όλα
αυτά, βρέθηκε ότι στις οικογένειες με τουλάχιστον έναν γονέα με πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, η αντίληψη για τη λειτουργία της οικογένειας (ιδανικό επίπεδο) ήταν
στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά τους,
εκτός από την αντίληψη ως προς την προσαρμοστικότητα (γονείς).
Επιπλέον, όσον αφορά τη συμφωνία γονέων-παιδιών ως προς τον τύπο οικογένειας,
οι γονείς των οικογενειών με τουλάχιστον ένα γονέα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
ανέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της ιδανικής και της
πραγματικής τους αντίληψης, συγκριτικά με τους γονείς των οικογενειών όπου
κανένας γονέας δεν είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Τέλος, εξετάζοντας τη συμφωνία γονέων-παιδιών αναφορικά με τη λειτουργία της
οικογένειας και την αδελφική σχέση, βρέθηκε μόνο μία στατιστικά σημαντική
διαφορά: στις οικογένειες με τουλάχιστον ένα γονέα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
οι γονείς ανέφεραν υψηλότερες τιμές ως προς την αντίληψη της Σύγκρουσης
συγκριτικά με τα παιδιά τους, ενώ στις οικογένειες με γονείς χωρίς πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, τα παιδιά ανέφεραν υψηλότερο βαθμό Σύγκρουσης απ’ ό,τι οι γονείς
τους.
Αδελφική σχέση και λειτουργία οικογένειας: σειρά γέννησης αδελφών
Όσον αφορά τη σειρά γέννησης και τη λειτουργία οικογένειας (βλ. Πίνακα 4), το
τεστ δυο ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U (Mann & Whitney 1947) έδειξε
ότι στις οικογένειες, όπου ο αδελφός που συμμετείχε ήταν πρωτότοκο παιδί, η
αντίληψή του (του πρωτότοκου) ως προς τον τύπο οικογένειας και τη συνοχή
(ιδανικό και πραγματικό επίπεδο) ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη, ενώ δεν
παρατηρήθηκαν
στατιστικά
σημαντικές
διαφορές
στην
αντιληπτή
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προσαρμοστικότητα. Παρόμοιες διαφορές καταγράφηκαν μόνο στις αναφερόμενες
αντιλήψεις σε πραγματικό επίπεδο των γονέων. Επιπλέον, όσον αφορά τη συμφωνία
γονέων-παιδιών για τον τύπο οικογένειας, η διαφορά ανάμεσα στις αντιλήψεις
(ιδανικό επίπεδο) των γονέων και των παιδιών ήταν στατιστικώς σημαντικά
χαμηλότερη στις οικογένειες, όπου ο αδελφός που συμμετείχε ήταν πρωτότοκος
(παρότι και στις δύο περιπτώσεις οι αντιλήψεις των γονέων ήταν υψηλότερες από τις
αντιλήψεις των παιδιών τους).
Όσον αφορά τη σειρά γέννησης και την αδελφική σχέση (βλ. Πίνακα 4), το τεστ δυο
ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U (Mann & Whitney 1947) έδειξε ότι στις
οικογένειες όπου ο αδελφός που συμμετείχε ήταν πρωτότοκος, τόσο τα πρωτότοκα
παιδιά όσο και οι γονείς τους ανέφεραν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη
Θαλπωρή /Εγγύτητα, ενώ μόνο τα παιδιά (και όχι οι γονείς τους) ανέφεραν
στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη Αντιζηλία. Αναφορικά με το Κύρος /Δύναμη,
οι γονείς και τα παιδιά (πρωτότοκα) ανέφεραν στατιστικώς σημαντικά υψηλές
αντιλήψεις. Επιπλέον, σχετικά με τη συμφωνία γονέων-παιδιών ως προς την
αδελφική σχέση, παρατηρήθηκε μόνο μία στατιστικά σημαντική διαφορά: στις
οικογένειες όπου το παιδί που συμμετείχε ήταν πρωτότοκο, οι γονείς ανέφεραν
χαμηλότερη αντίληψη για το Κύρος/Δύναμη συγκριτικά με τα παιδιά τους. Στις
οικογένειες όπου ο συμμετέχοντας αδελφός δεν ήταν πρωτότοκος, τα παιδιά
ανέφεραν υψηλότερες τιμές (ως προς το Κύρος/ Δύναμη) απ’ ό,τι οι γονείς τους.
Αδελφική σχέση και λειτουργία οικογένειας: συμφωνία φύλου αδελφών
Σχετικά με τη συμφωνία φύλου και την ποιότητα της αδελφικής σχέσης (βλ. Πίνακα
5), το τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U (Mann & Whitney 1947) έδειξε
μόνο μία στατιστικά σημαντική διαφορά: οι γονείς, με παιδιά ίδιου φύλου, ανέφεραν
στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη Θαλπωρή / Εγγύτητα, σε σύγκριση με τους γονείς
με παιδιά διαφορετικού φύλου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ως προς τη συμφωνία γονέων-παιδιών.
Αναφορικά με τη συμφωνία φύλου και τη λειτουργία οικογένειας (βλ. Πίνακα 5),
το τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U (Mann & Whitney 1947)
αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο ως προς τον τύπο οικογένειας και
την προσαρμοστικότητα (ιδανικό επίπεδο) υπέρ των γονέων σε οικογένειες με
αδέλφια διαφορετικού φύλου. Επιπλέον, σχετικά με τη συμφωνία γονέων-παιδιών
ως προς τύπο οικογένειας, η διαφορά στην αντίληψη σε ιδανικό επίπεδο ανάμεσα
στους γονείς και τα παιδιά ήταν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη στις οικογένειες
με αδέλφια ίδιου φύλου (παρότι και στις δύο περιπτώσεις η αντίληψη των γονέων
ήταν υψηλότερη συγκριτικά με τα παιδιά τους).
Αδελφική σχέση και λειτουργία οικογένειας: αλληλεπιδράσεις
Όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη λειτουργία οικογένειας και τις
διαστάσεις της αδελφικής σχέσης, το τεστ Principal Axis Factoring with an Oblimin
rotation αποκάλυψε μια δομή πέντε παραγόντων (εξηγείται το 65,462% της
συνολικής διακύμανσης, βλ. Πίνακα 6). Συγκεκριμένα, η έννοια των πέντε
παραγόντων περιγράφεται ως εξής: α) Συνοχή (ιδανικό και πραγματικό επίπεδο,
γονείς και παιδιά), β) Προσαρμοστικότητα (ιδανικό και πραγματικό επίπεδο, γονείς
και παιδιά), γ) Θαλπωρή /Εγγύτητα & Conflict (γονείς και παιδιά), δ) Κύρος /
Δύναμη, και ε) Αντιζηλία (με αρνητική φόρτιση της διάστασης Θαλπωρή / Εγγύτητα
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των γονέων). Η αναγνωρισμένη λανθάνουσα δομή υποστηρίζει την εννοιολογική
ανεξαρτησία των δύο κατασκευών (λειτουργία οικογένειας και ποιότητα της
αδελφικής σχέσης). Είναι σημαντικό ότι οι συμμετέχοντες γονείς και τα παιδιά τους
φαίνεται να αποκρίνονται ως σύστημα, με την έννοια ότι για κάθε μια από τις εν λόγω
κατασκευές και τις διαστάσεις τους, οι αντίστοιχες αντιλήψεις τόσο των γονέων όσο
και των παιδιών τους φορτίζονται στον ίδιο παράγοντα.
Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της ποιότητας της αδελφικής σχέσης
σε ελληνικές οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας (ακέραιες οικογένειες με 2
παιδιά), αναφορικά με τη λειτουργία της οικογένειας (βαθμός οικογενειακής συνοχής
και προσαρμοστικότητας), λαμβάνοντας υπόψη το μορφωτικό επίπεδο των γονέων,
τη σειρά γέννησης και τη συμφωνία φύλου των αδελφών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, η ποιότητα της αδελφικής σχέσης
συνδέεται με την οικογενειακή συνοχή και την προσαρμοστικότητα. Οι γονείς
ανέφεραν υψηλότερο βαθμό συνοχής από τα παιδιά τους, γεγονός που συμβαδίζει
με τα ερευνητικά ευρήματα προηγούμενων μελετών, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα
που έχουν γονικό ρόλο έχουν περισσότερα θετικά συναισθήματα για τις οικογένειές
τους από ό, τι εκείνα που δεν έχουν τέτοιο ρόλο (Svetina et al. 2011). Επιπλέον, οι
γονείς ανέφεραν υψηλότερο βαθμό προσαρμοστικότητας συγκριτικά με τα παιδιά
τους μόνο σε οικογένειες με αδέλφια διαφορετικού φύλου. Ίσως οι γονείς
αναγνωρίσουν ότι τα παιδιά διαφορετικού φύλου έχουν διαφορετικές ανάγκες και,
επομένως, πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Αυτό που πιθανώς δείχνει το
εύρημα (σχετικά με την προσαρμοστικότητα), είναι ότι οι γονείς, ως ενήλικες, έχουν
περισσότερη εμπειρία ζωής, αλλά και την πεποίθηση (σε μεγαλύτερο βαθμό από τα
παιδιά τους), ότι οι δυσκολίες που ενδεχομένως προκύπτουν στις οικογενειακές
σχέσεις μπορούν να ξεπεραστούν. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ενήλικα είναι να
έχει την ικανότητα να εκτιμά πιο ρεαλιστικά τις συγκρούσεις, ούτως ώστε να
μπορούν να απο-δραματοποιηθούν τα συναισθήματα και οι διαφορές μεταξύ των
μελών της οικογένειας.
Σχετικά με την ποιότητα της αδελφικής σχέσης ως προς τον βαθμό συμφωνίας
γονέων-παιδιών, βρήκαμε μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους μόνο στη
διάσταση Αντιζηλία, με τους γονείς να αναφέρουν λιγότερη πόλωση από τα παιδιά,
γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα (Dreikurs &
Dinkmeyer 1979, Furman & Buhrmester 1985, McHale & Crouter 1996, Sanders
2004, Whiteman et al. 2011). Επιπλέον, η συνοχή που αναφέρουν οι γονείς και τα
παιδιά συνδέεται στατιστικώς αρνητικά με τη σύγκρουση των παιδιών. Ίσως όταν
υπάρχει συναισθηματικός δεσμός μεταξύ των μελών της οικογένειας, τα αδέλφια
είναι πιο πιθανό να διευθετούν τις διαφορές τους εποικοδομητικά, αποφεύγοντας τις
συγκρούσεις. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει άλλες μελέτες (Richmond & Stocker
2006, Yu & Gamble 2007), σύμφωνα με τις οποίες το θετικό συναισθηματικό κλίμα
συνδέεται με λιγότερες συγκρούσεις στην αδελφική σχέση. Όσον αφορά την
ποιότητα της αδελφικής σχέσης και τη λειτουργία οικογένειας ως προς τη σειρά
γέννησης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά: τα πρωτότοκα παιδιά
ανέφεραν μεγαλύτερη συνοχή και μεγαλύτερη Θαλπωρή / Εγγύτητα σε σύγκριση με
τα δευτερότοκα. Αυτό συμφωνεί με άλλα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία τα
πρωτότοκα παιδιά διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό (από ό,τι τα δευτερότοκα)
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στενότερες σχέσεις με τα αδέλφια τους, επιδιώκουν να επικοινωνούν συχνότερα και
επενδύουν συναισθηματικά περισσότερο στην αδελφική σχέση (Pollet & Nettle
2009). Ίσως τα μεγαλύτερα παιδιά επιδιώκουν την εγγύτητα, επειδή αναλαμβάνουν
(ως πρωτότοκα) “γονικό” ρόλο προς τα μικρότερα αδέλφια τους (Sheehan et al.
2004). Από την άλλη πλευρά, τα δευτερότοκα παιδιά ανέφεραν υψηλότερη Αντιζηλία
σε σύγκριση με τα πρωτότοκα. Ενδεχομένως, τα δευτερότοκα παιδιά βιώνουν
περισσότερη πόλωση, καθώς επιδιώκουν (σε μεγαλύτερο βαθμό) να φτάσουν ή να
ξεπεράσουν τα μεγαλύτερα αδέλφια τους, αποσκοπώντας στη γονική προσοχή
(Dreikurs & Dinkmeyer 1979).
Όταν τα ληφθέντα δεδομένα προέρχονται από τους γονείς και τα δευτερότοκα παιδιά
τους, αναφέρονται υψηλότερα επίπεδα συνοχής (ιδανικό επίπεδο) των γονέων από
τα παιδιά (δηλαδή παρατηρείται μεγαλύτερη απόκλιση υπέρ των γονέων όταν
συμπληρώνουν τα δευτερότοκα παιδιά από ό,τι συμβαίνει όταν συμπληρώνουν τα
πρωτότοκα) και περισσότερη συνοχή αναφέρουν οι γονείς σε ιδανικό επίπεδο απ’
ό,τι σε πραγματικό (δηλαδή καταγράφεται μεγαλύτερη απόκλιση υπέρ του ιδανικού
των γονέων όταν συμπληρώνουν τα δευτερότοκα, συγκριτικά με αυτό που
παρατηρείται όταν συμπληρώνουν τα πρωτότοκα).Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα
δευτερότοκα παιδιά έχουν χαμηλότερες προσδοκίες σε σύγκριση με τα πρωτότοκα
ως προς την έννοια του ιδανικού επιπέδου, που πιθανώς επηρεάζονται από τη θέση
τους στη σειρά γέννησης (όπου τα δευτερότοκα παιδιά έχουν δευτερεύοντα ρόλο με
λιγότερες ευθύνες στην οικογενειακή ζωή) (Dreikurs & Dinkmeyer 1979). Όσον
αφορά τη συμφωνία φύλου των αδελφών, τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει
διαφοροποίηση στην αδελφική σχέση και τη λειτουργία οικογένειας. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της μελέτης, οι γονείς των οικογενειών με παιδιά διαφορετικού φύλου
σημείωσαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με
τα ευρήματα άλλων ερευνών, που αναφέρουν ότι τα αδέλφια ίδιου φύλου τείνουν να
δηλώνουν μεγαλύτερη εγγύτητα και συναισθηματική υποστήριξη, καθώς και
μεγαλύτερη συχνότητα επαφής και επικοινωνίας, σε σύγκριση με τα αδέλφια
διαφορετικού φύλου (Frank 2007, Milevsky et al. 2005, Poortman & Voorpostel
2009, Scharf et al. 2005, Spitze & Trent 2006, Tafoya & Hamilton 2012, Voorpostel
et al. 2012, White 2001).Ένας από τους λόγους που ισχύει αυτό (ως προς την
εγγύτητα), είναι ότι τα αδέλφια ίδιου φύλου έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και, ως
εκ τούτου, είναι πιθανό να αλληλεπιδρούν περισσότερο από ό, τι τα αδέλφια
διαφορετικού φύλου.
Όσον αφορά τη δομή των λανθανουσών μεταβλητών, προέκυψε μια δομή πέντε
διαστάσεων: Συνοχή, Προσαρμοστικότητα, Θαλπωρή /Εγγύτητα & Σύγκρουση,
Κύρος/Δύναμη, Αντιζηλία. Η κατανομή των παραγόντων υποστηρίζει την
εγκυρότητα της απόφασής μας να μελετήσουμε τη σχέση της οικογενειακής συνοχής
και της προσαρμοστικότητας, καθώς επικυρώνει τη διάκριση μεταξύ των δύο
κατασκευών και μεταξύ των περισσότερων διαστάσεων εντός της αδελφικής σχέσης
(με εξαίρεση τη Θαλπωρή /Εγγύτητα και Σύγκρουση, που φαίνεται να είναι στην ίδια
διάσταση).
Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ένα σταθερό εύρημα στην οικογενειακή έρευνα: ότι
υπάρχει διαφορά στην κατανόηση των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των μελών
της οικογένειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γενική συμφωνία ως προς τους
παράγοντες που ευθύνονται για αυτές τις διαφορές. Ωστόσο, έχουν προταθεί
διάφοροι παράγοντες: η θέση του ατόμου μέσα στην οικογένεια, όπως για
παράδειγμα οι διαφορετικοί ρόλοι (Svetina et al. 2011), η ηλικία (Furman &
Buhrmester 1992), η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη που αντιστοιχούν σε
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κάποιο αναπτυξιακό στάδιο του κύκλου ζωής ενός ατόμου (Ohannessian et al. 2016,
Spear 2000), διαφορές κουλτούρας (Peretolcina & Liders 2014, Wuyu Liu &
Bresnahan 2016) και το φύλο (Shulman & Scharf 2010).
Συμπερασματικά, τα μέλη της οικογένειας φαίνεται να έχουν ένα είδος "διπλής
οπτικής" των οικογενειακών τους σχέσεων. Από τη μία πλευρά φαίνεται ότι
μοιράζονται μια κοινή αντίληψη των οικογενειακών τους σχέσεων ως σύστημα και
ταυτόχρονα αναφέρουν ατομικές διαφορές. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
αυτές οι διαφορές, όπως έχουν προαναφερθεί, οφείλονται κυρίως σε χαρακτηριστικά
του ατόμου όπως: φύλο, ηλικία. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε, ότι οι διαφορές
στην αντίληψη των συναισθηματικών δεσμών, θα μπορούσαν να είναι ένδειξη της
υγιούς οικογενειακής λειτουργίας, με την έννοια ότι οι υγιείς οικογένειες
ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση στα μέλη τους (Bowen 1976).
Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Μπορούμε να κατανοήσουμε την ποιότητα της αδελφικής σχέσης μόνο όταν την
εξετάσουμε μέσα στην οικογένεια όπου λαμβάνει χώρα πραγματικά (Brody et al.
1994). Στο πλαίσιο αυτό, η οικογενειακή συνοχή και η προσαρμοστικότητα
διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, με
επίκεντρο τα αδέλφια σχολικής ηλικίας στις ελληνικές οικογένειες, αποκαλύπτεται
ότι η οικογενειακή συνοχή (τόσο σε πραγματικό όσο και σε ιδανικό επίπεδο) και η
προσαρμοστικότητα (ιδανικό επίπεδο) επηρεάζουν την ποιότητα της αδελφικής
σχέσης. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην οικογένεια τεσσάρων μελών (δύο
γονείς και δύο παιδιά), καθώς αυτή η οικογενειακή σύνθεση είναι η πιο κοινή μορφή
οικογένειας στην Ελλάδα (Kogidou 2004). Στην περίπτωση της ελληνικής
οικογένειας, φαίνεται ότι όσο πιο θετικό είναι το συναισθηματικό κλίμα στο πλαίσιό
της, τόσο περισσότερη θαλπωρή και λιγότερη αντιπαλότητα επικρατεί στην
αδελφική σχέση. Ωστόσο, υπάρχει μια απόκλιση, που βασίζεται στον συνδυασμό
φύλων των αδελφών ως προς τη Θαλπωρή / Εγγύτητα (σύμφωνα με την αντίληψη
των γονέων), με λιγότερη Θαλπωρή /Εγγύτητα σε οικογένειες με παιδιά
διαφορετικού φύλου, σε σύγκριση με τις οικογένειες με αδέλφια ίδιου φύλου.
Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Τόσο οι γονείς όσο
και τα παιδιά αναφέρουν υψηλότερο βαθμό ως προς τον ιδανικό τύπο οικογένειας
και τη συνοχή, καθώς και περισσότερη Θαλπωρή / Εγγύτητα (γονείς), όταν
τουλάχιστον ένας από τους γονείς έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Επιπλέον, η σειρά γέννησης φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά
αντιλαμβάνονται τόσο την ποιότητα της αδελφικής σχέσης όσο και τη λειτουργία της
οικογένειάς τους. Τα πρωτότοκα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει περισσότερη
συνοχή (πραγματικό και ιδανικό επίπεδο) μέσα στην οικογένειά τους, καθώς και
περισσότερη Θαλπωρή / Εγγύτητα στην αδελφική σχέση (γονείς και παιδιά)
συγκριτικά με τα δευτερότοκα, ενώ τα δευτερότοκα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι
υπάρχει μεγαλύτερη Αντιζηλία σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.
Κατά συνέπεια, η ποιότητα της αδελφικής σχέσης (κατά την σχολική ηλικία)
επηρεάζεται από τη συνοχή και την προσαρμοστικότητα της οικογένειας (με δυο
παιδιά), καθώς και από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών, το φύλο και τη σειρά
γέννησης των αδελφών. Κατόπιν αυτών, στις μελλοντικές μελέτες θα ήταν σημαντικό
να εξεταστούν οι αδελφικές σχέσεις, η συνοχή και η προσαρμοστικότητα σε
πολύτεκνες ελληνικές οικογένειες, στις οποίες τα αδέλφια (που θα συμμετέχουν στην
έρευνα) βρίσκονται στη νηπιακή ηλικία.
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Περιορισμοί
Ένας κύριος περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι η διαδικασία "χιονοστιβάδας"
μέσω της οποίας ελήφθη το δείγμα. Πρώτο, καθώς η δειγματοληψία μας δεν είναι
τυχαία, επηρεάζει την εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας (Iosifides
2003, 2008). Επιπλέον, δεδομένου ότι η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε
ερωτηματολόγια και ποσοτικές αναλύσεις, σημειώνεται ότι μια ποιοτική προσέγγιση
με διεξοδικές συνεντεύξεις θα βοηθούσε στην απόκτηση βαθύτερης κατανόησης
σχετικά με τα εν λόγω φαινόμενα.
Πρακτικές εφαρμογές
Η διερεύνηση του θέματος της παρούσας μελέτης είναι σημαντική, καθώς συμβάλλει
στην αποκάλυψη της δυναμικής της αδελφικής σχέσης στην ελληνική οικογένεια,
κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η
ποιότητα της αδελφικής σχέσης συνδέεται με την οικογενειακή λειτουργία (συνοχή
και προσαρμοστικότητα), γίνεται σαφές ότι το θετικό συναισθηματικό κλίμα
αποτελεί προϋπόθεση για να βιώσουν τα παιδιά μια θετική αδελφική σχέση, καθώς
και μια θετική αίσθηση του ατομικού εαυτού. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί που εργάζονται
με οικογένειες και ειδικά με παιδιά πρέπει πάνω από όλα να ασχολούνται με τη
βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος της οικογένειας και την ενίσχυση της
οικογενειακής συνοχής και της προσαρμοστικότητας όπου είναι αναγκαίο.
Πίνακας 1. Ποιότητα αδελφικής σχέσης
M

Mdn

Pα

Γονείς
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.4
3.6
<0.001
Κύρος/Δύναμη
0.3
0.0
<0.001
Αντιζηλία
0.2
0.0
<0.001
Σύγκρουση
2.7
2.7
0.002
Παιδιά
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.5
3.6
<0.001
Κύρος/Δύναμη
0.4
0.3
0.001
Αντιζηλία
0.2
0.0
<0.001
Σύγκρουση
2.7
2.7
0.018
Συμφωνία(Γονείς-Παιδιά)
Θαλπωρή/Εγγύτητα
0.0
0.0
0.306
Κύρος/Δύναμη
-0.1
0.0
0.563
Σύγκρουση
0.0
0.0
0.859
Αντιζηλία
-0.1
0.0
0.002
a
: One-sample Wilcoxon median test (from the neutral ‘3’ for the SRQ scales Warmth/Closeness
and Conflict; from the neutral ‘1’ for the SRQ scale Rivalry; from the neutral ‘0’ for the SRQ scale
Relative Status/Power and for the Parents-Children agreement scales).
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Πίνακας 2. Λειτουργία οικογένειας (συνοχή και προσαρμοστικότητα)
M

Mdn

Pα

Συνοχή

Γονείς
Πραγματικό
2.8
3.0
<0.001
Ιδανικό
3.3
4.0
<0.001
Παιδιά
Πραγματικό
2.5
2.0
0.919
Ιδανικό
2.9
3.0
<0.001
Γονείς
Προσαρμοστικότητα
Πραγματικό
2.4
2.0
0.367
Ιδανικό
3.0
3.0
<0.001
Παιδιά
Πραγματικό
2.4
2.0
0.189
Ιδανικό
3.0
3.0
<0.001
Τύπος Οικογένειας
Γονείς
Πραγματικό
2.8
3.0
<0.001
Ιδανικό
3.2
3.0
<0.001
Παιδιά
Πραγματικό
2.6
3.0
0.056
Ιδανικό
3.1
3.0
<0.001
Συμφωνία τύπου Οικογέν. Γονείς-Παιδιά
Ιδανικό
0.2
0.0
<0.001
Πραγματικό
0.2
0.0
<0.001
Γονείς (Ιδανικό-Πραγματ.)
0.5
0.0
<0.001
Παιδιά (Ιδανικό-Πραγματ.)
0.4
0.0
<0.001
a
: One-sample Wilcoxon median test (from the neutral ‘2.5’ for the FACES III scales and from
the neutral ‘0’ for the parent-child agreement scales).

Πίνακας 3. Λειτουργία οικογένειας, αδελφική σχέση και εκπαίδευση γονέων
Κανένας γονέας με
πανεπιστημιακή
εκπαίδευση

Τύπος Οικογένειας

Συνοχή

Προσαρμοστικότητα

Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό

M

Mdn

Τουλάχιστον ένας
γονέας
πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης
M Mdn

2.7
3.1

3.0
3.0

2.8
3.4

3.0
4.0

0.532
0.001

2.6
3.0

2.5
3.0

2.7
3.2

3.0
3.0

0.308
0.035

2.8
3.1

3.0
3.0

2.9
3.5

3.0
4.0

0.428
0.003

2.4
2.7

2.0
3.0

2.6
3.0

3.0
3.0

0.182
0.031

2.4
2.9

2.0
3.0

2.5
3.1

2.0
3.0

0.697
0,112

2.4
2.9

2.0
3.0

2.4
3.1

2.0
3.0

0.793
0.039

Pα

Γονείς
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Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.4 3.5
3.5
Κύρος/Δύναμη
0.4 0.0
0.3
Αντιζηλία
0.2 0.0
0.2
Σύγκρουση
2.6 2.7
2.7
Παιδιά
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.4 3.6
3.5
Κύρος/Δύναμη
0.5 0.7
0.3
Αντιζηλία
0.3 0.0
0.2
Σύγκρουση
2.7 2.7
2.6
Συμφωνία
Τύπος Οικογένειας
Γονείς(Ιδανικό-Πραγματικό)
0.4 0.0
0.6
Παιδιά(Ιδανικό-Πραγματικό)
0.4 0.0
0.5
Ιδανικό (Γονείς-Παιδιά)
0.1 0.0
0.3
Πραγματικό (Γονείς-Παιδιά)
0.2 0.0
0.2
Αδελφική σχέση (Γονείς-Παιδιά)
Θαλπωρή/Εγγύτητα
0.0 0.0
0.0
Κύρος/Δύναμη
-0.1 0.0
0.0
Σύγκρουση
-0.1 0.0
0.1
Αντιζηλία
-0.1 0.0
0.0
α
: Non parametric independent samples Mann-Whitney U test.

3.6
0.0
0.0
2.7

0.672
0.593
0.817
0.331

3.6
0.3
0.0
2.6

0.492
0.475
0.148
0.427

0.5
0.0
0.0
0.0

0.034
0.424
0.411
0.834

0.0
0.0
0.1
0.0

0.774
0.738
0.044
0.199
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Πίνακας 4. Λειτουργία οικογένειας, αδελφική σχέση και σειρά γέννησης

Τύπος Οικογένειας

Συνοχή

Προσαρμοστικότητα

Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό

Πρωτότοκο
M Mdn

Άλλο
M Mdn

Pα

2.9
3.3

3.0
3.0

2.6
3.2

3.0
3.0

0.041
0.983

2.8
3.2

3.0
3.0

2.4
2.9

2.0
3.0

0.004
0.015

3.0
3.4

3.0
4.0

2.5
3.2

3.0
3.5

<0.001
0.222

2.7
3.0

3.0
3.0

2.2
2.6

2.0
3.0

<0.001
0.001

2.4
2.9

2.0
3.0

2.5
3.1

2.0
3.5

0.223
0.086

2.4
3.0

2.0
3.0

2.4
3.0

2.0
3.0

0.700
0.962

3.4
0.0
0.0
2.6

0.001
0.012
0.308
0.140

3.5
-0.7
0.2
2.5

0.012
<0.001
0.009
0.232

0.0
0.0
0.0
0.0

0.090
0.378
0.028
0.423

0.0
1.2
0.0
0.0

0.566
<0.001
0.862
0.182

Γονείς
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.5 3.6
3.3
Κύρος/Δύναμη
0.5 0.3
0.1
Αντιζηλία
0.1 0.0
0.2
Σύγκρουση
2.7 2.8
2.6
Παιδιά
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.6 3.7
3.4
Κύρος/Δύναμη
1.6 1.0
-1.1
Αντιζηλία
0.2 0.0
0.3
Σύγκρουση
2.7 2.8
2.6
Συμφωνία
Τύπος Οικογένειας
Γονείς (Ιδανικό-Πραγματικό)
0.4 0.0
0.6
Παιδιά (Ιδανικό-Πραγματικό)
0.4 0.0
0.5
Ιδανικό(Γονείς-Παιδιά)
0.1 0.0
0.3
Πραγματικό (Γονείς-Παιδιά)
0.1 0.0
0.2
Αδελφική σχέση (Γονείς-Παιδιά)
Θαλπωρή/Εγγύτητα
0.0 0.0
0.0
Κύρος/Δύναμη
-1.0 -0.8
1.2
Σύγκρουση
0.0 0.0
0.0
Αντιζηλία
-0.1 0.0
-0.1
α
: Non parametric independent samples Mann-Whitney U test.
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Πίνακας 5. Λειτουργία οικογένειας, αδελφική σχέση και συμφωνία φύλου αδελφών

Τύπος Οικογένειας

Συνοχή

Προσαρμοστικότητα

Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό
Γονείς
Πραγμ.
Ιδανικό
Παιδιά
Πραγμ.
Ιδανικό

Ίδιο
M Mdn

Διαφορετικό
M Mdn

Pα

2.7
3.1

3.0
3.0

2.8 3.0
3.4 3.0

0.520
0.026

2.5
3.0

2.0
3.0

2.7 3.0
3.1 3.0

0.242
0.735

2.8
3.2

3.0
3.0

2.8
3.4

3.0
4.0

0.852
0.157

2.5
2.8

3.0
3.0

2.5
2.9

2.0
3.0

0.765
0.778

2.3
2.8

2.0
3.0

2.6
3.1

2.0
3.0

0.079
0.024

2.3
3.0

2.0
3.0

2.5
3.0

2.0
3.0

0.359
0.981

3.5
0.0
0.0
2.7

0.013
0.222
0.815
0.866

3.5
0.3
0.0
2.7

0.098
0.943
0.793
0.652

0.0
0.0
0.0
0.0

0.147
0.172
0.037
0.603

0.0
0.0
0.0
0.0

0.453
0.352
0.999
0.978

Γονείς
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.5 3.6
3.3
Κύρος/Δύναμη
0.3 0.0
0.4
Αντιζηλία
0.2 0.0
0.2
Σύγκρουση
2.7 2.7
2.7
Παιδιά
Θαλπωρή/Εγγύτητα
3.5 3.7
3.4
Κύρος/Δύναμη
0.5 0.3
0.4
Αντιζηλία
0.2 0.0
0.3
Σύγκρουση
2.6 2.7
2.7
Συμφωνία
Τύπος Οικογένειας
Γονείς(Ιδανικό-Πραγματικό)
0.4 0.0
0.5
Παιδιά (Ιδανικό-Πραγματικό)
0.5 0.0
0.4
Ιδανικό(Γονείς-Παιδιά)
0.1 0.0
0.3
Πραγματικό(Γονείς-Παιδιά)
0.2 0.0
0.2
Αδελφική σχέση (Γονείς-Παιδιά)
Θαλπωρή/Εγγύτητα
0.0 0.0
-0.1
Κύρος/Δύναμη
-0.2 -0.3
0.0
Σύγκρουση
0.0 0.0
0.0
Αντιζηλία
-0.1 0.0
-0.1
α
: Non parametric independent samples Mann-Whitney U test.
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Πίνακας 6. Λειτουργία οικογένειας και αδελφική σχέση: ανάλυση παραγόντων
Παράγοντες
1
2
0.585
0.798
0.610
0.796
0.677
0.755
0.688
0.499

Συνοχή (Πραγματικό -Γονείς)
Συνοχή (Ιδανικό -Γονείς)
Συνοχή (Πραγματικό -Παιδιά)
Συνοχή (Ιδανικό -Παιδιά)
Προσαρμοστικότητα (Πραγματικό-Γονείς)
Προσαρμοστικότητα (Ιδανικό-Γονείς)
Προσαρμοστικότητα (Πραγματικό-Παιδιά)
Προσαρμοστικότητα (Ιδανικό-Παιδιά)
Θαλπωρή/Εγγύτητα (Γονείς)
Κύρος/Δύναμη (Γονείς)
Αντιζηλία (Γονείς)
Σύγκρουση (Γονείς)
Θαλπωρή/Εγγύτητα (Παιδιά)
Κύρος/Δύναμη ([Παιδιά)
Αντιζηλία (Παιδιά)
Σύγκρουση (Παιδιά)
Principal Axis Factoring. Oblimin with Kaiser Normalization. 65.462% variance.

3

4

-0.473

5

-0.487
0.522
0.460

0.660
-0.459
0.674
0.293
0.861
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες του
ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) μέσα από βιογραφικά και
αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κειμενα, που αναφέρονται στις ε.ε.α./α., και έχουν γραφεί από
άτομα με ε.ε.α./α. ή από μέλη των οικογενειών τους (Έλληνες συγγραφείς και ξένοι συγγραφείς
σε μετάφραση). Το δείγμα της έρευνας συνιστούν 78 βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί από το
1986-2017 και έχουν ως κεντρικό χαρακτήρα ένα άτομο με ε.ε.α./α.. Η ανάλυση των
δεδομένων βασίστηκε στην μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, τα άτομα με ε.ε.α./α. χαρακτηρίζονται για τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο
αλλά και τις έντονα φορτισμένες ψυχολογικές αντιδράσεις τους. Επικρατούν κυρίως τα
αρνητικά συναισθήματα και οι συμπεριφορές που βιώνει το άτομο με ε.ε.α./α. έναντι των
θετικών. Το γενικό συμπέρασμα που αναδύεται από τα ευρήματα είναι ότι η λογοτεχνική
απεικόνιση της συνθήκης της ε.ε.α./α. συνάδει με τη θεωρία της ειδικής αγωγής, ειδικότερα,
όταν εξετάζεται μέσα από την οπτική των ατόμων με ε.ε.α./α. ή των οικείων τους προσώπων.
Abstract
Present study aims to present the emotional and psychological processes of the person with special
educational needs or/and disabilities through biography and autobiography literary texts related to
special educational needs or/and disabilities, that have been written by people with special educational
needs or/and disabilities or by the members of their families (Greek writers and foreign authors in
translation). The sample of the study consists of 78 books published from 1986 to 2017, and the main
character is a person with a special educational needs or/and disabilities. Data analysis was based on the
method of content analysis. According to the findings of the study, the person with special educational
needs or/and disabilities are characterized for their rich emotional world but also their heavily charged
psychological reactions. The prevalence of negative emotions and behaviors prevails that the person
with special educational needs or/and disabilities is experiencing against positive ones. The general
conclusion emerging from the findings is that literature follows the theory of special education,
especially when viewed from the perspective of the people with special educational needs or/and
disabilities and the people close to them.

Εισαγωγή
Η λογοτεχνία, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε ο κατεξοχήν χώρος, όπου οι αδύναμοι
και τα άτομα με ε.ε.α./α. εμφανίζονται με στόχο την εξισορρόπηση της δυσχερούς τους θέσης
στην κοινωνία της υποδοχής και αποδοχής (Ντόβα, 2013).
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Εκείνο που είναι σημαντικό είναι πως η λογοτεχνία μπορεί να μας δώσει με ακρίβεια στοιχεία
για την αναπηρία και ειδικότερα, όταν πρόκειται για αυτοβιογραφίες ατόμων με ε.ε.α./α.
Επομένως, το προσφορότερο πεδίο έρευνας για τον διαχρονικό τρόπο δημόσιας παρουσίασης
του ανθρώπου με ε.ε.α./α., βρίσκεται στη λογοτεχνία (Φτιάκα, 2007).
Σχετικές μεταπτυχιακές εργασίες έχουν γίνει με κεντρικό θέμα τις ε.ε.α./α., όπως της Κάργα
(2008) και αντίστοιχα, διδακτορική διατριβή της Σταύρου (2012). Ωστόσο, τόσο της Κάργα
όσο και της Σταύρου απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με ε.ε.α./α. Η
Crow, υποστηρίζει ότι όχι μόνο τα παλαιότερα κλασικά βιβλία αλλά και τα πιο σύγχρονα
παιδικά βιβλία σχετικά με τις ε.ε.α./α. όχι μόνο δεν ασχολούνται επαρκώς με το θέμα αυτό,
αλλά το πραγματεύονται με λάθος τρόπο. Θεωρεί ότι τα ζητήματα που θίγονται είναι πολύ
περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα, ενώ οι χαρακτήρες είναι μη πραγματικοί, ποτέ
ολοκληρωμένοι άνθρωποι με διαφοροποιημένες προσωπικότητες και τρόπο ζωής (Παπαρούση,
2013, αναφορά Αναγνωστοπούλου, Παπαδάτος & Παπαντωνάκης, 2013).
Επιπλέον, οι περισσότερες ερευνητικές μελέτες εστιάζουν την προσοχή τους στην οικογένεια με
παιδί με ε.ε.α./α. και στους παράγοντες εκείνους (όπως κατανομή ρόλων, δυνατότητα επίλυσης
προβλημάτων, επικοινωνία, συνοχή, προσαρμοστικότητα, εμπλοκή ή απεμπλοκή) που
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ή δυσλειτουργικότητα της οικογένειας και των αναδυόμενων
διαπροσωπικών σχέσεων (Βλάχου & Μακρίδου, 2002:95-96, αναφορά Πολεμικός, Καΐλα &
Καλαβάσης, 2002).
Οι έρευνες που αφορούν την επιστημονική περιοχή σύγκλισης της αναπηρίας και της
λογοτεχνίας είναι πολύ περιορισμένες στην Ελλάδα (Καρακίτσιος, 2001; Καρακίτσιος &
Μαναβόπουλος, 2001; Τζαφεροπούλου, 1999; Παπαδάτος, 1997). όπως άλλωστε τα άτομα με
ε.ε.α./α. και οι λογοτεχνικές απεικονίσεις τους έχουν, μέχρι στιγμής, αποτελέσει ελάχιστα
αντικείμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων (αναφορά Κανατσούλη, 2004).
Η πλειονότητα των ελληνικών αναφορών είναι (αναφορά Τσιμπιδάκη, 2013:47):
- Από μεταφρασμένα έργα της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (Buscaglia, 1993. Dale,
2000. Dowling & Osborne, 2001. Phillips, 2002).
- Με πρωτογενείς πηγές πάλι από τη διεθνή βιβλιογραφία και όχι την ελληνική
πραγματικότητα (Callias, 1989, 1997).
- Από αναφορές μέσα από την εμπειρική εργασία ειδικών (ΠαπαϊωάννουΣταυροπούλου, 1999).
- Αυτοβιογραφίες (Τσοκοπούλου, 1991).
Οι εμπειρικές έρευνες που εξετάζουν τη στάση των αναπήρων προς την ίδια την αναπηρία τους
είναι λίγες, παρόλο που πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει
στη θετική εξέλιξη της προσωπικότητας του ατόμου με ε.ε.α./α. (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011:51).
Για ορισμένους ερευνητές, το είδος και ο βαθμός της αναπηρίας δεν παίζουν και τόσο
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης των ατόμων με ε.ε.α./α. προς την ίδια την
αναπηρία τους. Μεγαλύτερη επιρροή στη στάση τους ασκεί σίγουρα η δομή της
προσωπικότητάς τους και η στάση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της οικογένειας, καθώς επίσης
και η σημασία που έχει η αναπηρία για τον ίδιο τον ανάπηρο (αναφορά Ζώνιου-Σιδέρη,
2011:51).
Επομένως, η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κρίνεται ως σημαντική, καθώς διαπιστώθηκε
περιορισμένος αριθμός σχετικών ερευνών, διότι πρόκειται για εξιστορήσεις πραγματικών
περιστατικών, απευθύνονται σε ενήλικες και εξετάζονται υπό το πρίσμα της ειδικής αγωγής
και όχι της λογοτεχνίας.
Κύριο μέλημα είναι να γίνει συνείδηση ότι η πένα του συγγραφέα οδηγείται από την εσωτερική
ανάγκη να αποτυπώσει τους εσωτερικούς κραδασμούς, αλλά και από την ηθική υποχρέωση να
δώσει στο κοινό τα προϊόντα των ψυχικών του διεργασιών, ώστε να πληροφορήσει επιπλέον
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για θέματα, που σύμφωνα με την κρίση του χρειάζονται να γίνουν γνωστά, όσο σκληρά κι αν
είναι (Μάλμου, 1999).
Παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχολογία του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρίες αποτελούν μια προσωπική δοκιμασία για το
κάθε άτομο, η οποία προκαλεί διαφορετικού βαθμού ψυχολογική αντίδραση στον καθένα. Το
είδος και η ένταση των αντιδράσεων εξαρτάται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες
(Καμίτση & Κολυβά, 2014:36-37):
- Η ηλικία του ασθενούς είναι ένας ισχυρός παράγοντας στη διαμόρφωση της
ψυχολογικής αντίδρασης. Στην παιδική ηλικία οι γνωστικές λειτουργίες και οι
ψυχολογικοί αμυντικοί μηχανισμοί δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς με αποτέλεσμα
μεγαλύτερη πιθανότητα συναισθηματικής παλινδρόμησης. Στην εφηβεία η αναπηρία
αποτελεί πλήγμα στη διαδικασία σταθεροποίησης της εικόνας του Εγώ τους, με
συνέπεια την δημιουργία έντονου άγχους. Στους ενήλικες υπάρχει μεγαλύτερη
επιβάρυνση λόγω της ύπαρξης αυξημένων οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων. Επέλευση της αναπηρίας στους μεσήλικες συνοδεύεται συχνά από
απαισιόδοξες σκέψεις για τα γηρατειά που πλησιάζουν και το αναπόφευκτο για όλους
θάνατο.
- Το φύλο του ατόμου με ε.ε.α/α. έχει άμεση σχέση με την ψυχολογική αντίδραση στην
αναπηρία. Οι γυναίκες αντιδρούν εντονότερα σε νόσους, κακώσεις ή επεμβάσεις που
συνεπάγονται αισθητικές αλλοιώσεις, ενώ οι άνδρες σε χρόνια νοσήματα που έχουν
σαν επίπτωση σοβαρό λειτουργικό περιορισμό που συνεπάγεται αυξημένη εξάρτηση
από τους άλλους.
- Η προσωπικότητα του ατόμου είναι ένας από τους ισχυρούς καθοριστικούς παράγοντες
για την εμφάνιση της ψυχολογικής αντίδρασης στην αναπηρία. Άτομα ανεξάρτητα, με
ενεργητικότητα και δυναμισμό δυσκολεύονται να “παίξουν” το ρόλο του καλού
ασθενή, δηλαδή αυτού που συμμορφώνεται αμέσως προς τις ιατρικές εντολές, δεν
παραπονείται για την υγεία του ή δεν κριτικάρει τις ενέργειες του γιατρού ή του
νοσηλευτή. Άτομα με υστερική δομή προσωπικότητας είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν
με εντονότερη συναισθηματική παλινδρόμηση, αυξημένες ανάγκες περιποιήσεων και
φροντίδας και σωματοποίηση του άγχους τους. Άτομα με παρανοειδή προσωπικότητα
είναι πιθανότερο να κινητοποιήσουν τον ψυχολογικό αμυντικό μηχανισμό της
προβολής και να γίνουν οξύθυμοι, επιθετικοί ή ακόμα και διεκδικητικοί. Τέτοια άτομα
συνεργάζονται δύσκολα στη θεραπεία και συνήθως την εγκαταλείπουν πρόωρα. Άτομα
με ψυχαναγκαστική προσωπικότητα κινητοποιούν πιο εύκολα τους μηχανισμούς της
καταπίεσης, της μόνωσης και της διανοητικοποίησης. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για
την αναπηρία τους, ενημερώνονται από βιβλία γι’ αυτή και παρακολουθούν τις
εξελίξεις της, χωρίς όμως να συμμετέχουν συναισθηματικά.
- Η μόρφωση του ατόμου με ε.ε.α/α. και η κοινωνική του θέση μπορούν επίσης να
διαμορφώσουν τις ψυχολογικές του αντιδράσεις στην αναπηρία. Άτομα με χαμηλό
μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να αποδεχθούν, αλλά
και να εγκαταλείψουν το ρόλο του ατόμου με ε.ε.α./α.. Αντίθετα, άτομα πιο μορφωμένα
κατανοούν καλύτερα την αναπηρία τους και αποδέχονται ευκολότερα το ρόλο του
ατόμου με ε.ε.α./α.
- Η σοβαρότητα και η βαρύτητα της αναπηρίας είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για
την διαμόρφωση των ψυχολογικών αντιδράσεων. Η σοβαρότερη αναπηρία ή και η
βαρύτερη νόσηση είναι αυτονόητο ότι θα προκαλέσουν εντονότερες ψυχολογικές
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αντιδράσεις. Η βαθμιαία έναρξη μιας αναπηρίας αφήνει περισσότερα περιθώρια για την
ανάπτυξη των ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών.
Οι επιπτώσεις των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών στη ζωή του ατόμου
(διαδικασία πένθους)
Η μεγάλη διάρκεια της χρόνιας πάθησης/ ασθένειας και της αναπηρίας επιδρά στην ποιότητα
ζωής τόσο των ατόμων με ε.ε.α./α., όσο και των οικογενειών τους. Το άτομο με ε.ε.α./α. και τα
μέλη της οικογένειάς τους βιώνουν απώλειες που σχετίζονται με την απώλεια της υγείας και
της σωματικής λειτουργίας, την απώλεια της ενεργούς συμβολής και της παρουσίας στο σπίτι
ενός συντρόφου ή ενός γονέα, με την απώλεια των προνομιών του κοινωνικού ρόλου του
ατόμου με ε.ε.α./α. και όλων όσων απέρρεαν από τον κοινωνικό αυτό ρόλο, αφορούν ακόμα σε
πληθώρα συναισθηματικών και οικονομικών απωλειών. Τα στάδια της διαδικασίας του
πένθους περιγράφονται από την Kubler-Ross, ως εξής (Σαπουντζή-Κρέπια, 1998:28-29):
1. Στο στάδιο της άρνησης, ο ασθενής αρνείται το γεγονός της ασθένειας ή της αναπηρίας
του για να προφυλαχθεί από τον φόβο του θανάτου.
2. Στο στάδιο του θυμού, το άτομο με ε.ε.α./α. και η οικογένειά του, εκφράζουν θυμό που
πηγάζει από μια βαθιά απογοήτευση, μια αίσθηση αδικίας και αδυναμίας που συχνά
μετατίθεται προς διάφορες κατευθύνσεις (οικείους, συγγενείς, φίλους και άλλοτε προς
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό).
3. Στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, το άτομο με ε.ε.α/α. έχει την τάση να κάνει
συμφωνίες για να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την αρνητική εξέλιξη της αναπηρίας ή
ακόμα και τον θάνατο.
4. Στο στάδιο της κατάθλιψης, το άτομο με ε.ε.α./α. νιώθοντας τα συμπτώματα να
εντείνονται, γίνεται πιο αδύναμος και δεν μπορεί να κρύψει την απελπισία, τη θλίψη
και την πίκρα του.
5. Το τελικό στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής. Είναι μια περίοδος εσωτερικής ηρεμίας,
όπου το άτομο με ε.ε.α./α. έχει πάψει να αγωνίζεται και συμφιλιώνεται με την ιδέα του
θανάτου.
Η διαδικασία πένθους διαρκεί πολύ και το άτομο με ε.ε.α./α. μπορεί να παλινδρομεί μεταξύ
αισθημάτων αδυναμίας, απελπισίας και εξάρτησης καθώς συνεχώς βιώνει περιορισμούς στην
καθημερινή ζωή του. Κάθε επιδείνωση της κατάστασης σημαίνει την έναρξη ενός νέου κύκλου
πένθους και αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πένθος και η κατάσταση
αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη (Σαπουντζή-Κρέπια, 1998:30).
Σκοπός της μελέτης
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές
διεργασίες του ατόμου με ε.ε.α./α., μέσα από ένα πλήθος βιογραφικών και αυτοβιογραφικών
λογοτεχνικών κειμένων, που αναφέρονται στις ε.ε.α./α., και έχουν γραφεί από άτομα με
ε.ε.α./α. ή από μέλη των οικογενειών τους (Έλληνες συγγραφείς και ξένοι συγγραφείς σε
μετάφραση). Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί το είδος των ε.ε.α./α. που αναπαρίσταται
στα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και οι συναισθηματικές και
ψυχολογικές διεργασίες που εκδηλώνει το άτομο με ε.α.α./α. Αρχικά, γίνεται αναφορά
Ερευνητικά ερωτήματα
Η μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
- Ποιο είδος ε.ε.α./α. αναπαρίσταται στα αφηγήματα;
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-

Ποιες είναι οι συναισθηματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το άτομο
με ε.ε.α./α.;

Μεθοδολογία
Ερευνητικός σχεδιασμός
Η παρούσα έρευνα συνιστά μία ποιοτική μελέτη. Όπως υποστηρίζει ο Patton, η ποιοτική
έρευνα «είναι μία προσπάθεια για την κατανόηση καταστάσεων μέσα στην μοναδικότητά τους
ως μέρους ενός συγκεκριμένου περιεχομένου και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα σε
αυτό. Στην ποιοτική έρευνα δεν εμπεριέχεται η προσπάθεια για πρόβλεψη του τι πιθανόν να γίνει
στο μέλλον υποχρεωτικά, αλλά η κατανόηση της παρούσας κατάστασης -τι νόημα έχει για τους
συμμετέχοντες η κατάσταση που βιώνουν, με τι μοιάζουν οι ζωές τους, τι συμβαίνει με αυτούς,
ποια είναι τα νοήματα που δίνονται σε αυτά που διαδραματίζονται, με τι μοιάζει ο κόσμος σε
αυτή την παρούσα φάση της ζωής τους κ.λπ. Η ανάλυση αποσκοπεί στη σε βάθος κατανόηση»
(αναφορά Ανδρεάτου, 2007:102) .
Επομένως, η ποιοτική έρευνα στηρίζεται στην υπόθεση ότι η γνώση για τους ανθρώπους είναι
αδύνατη χωρίς την περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αυτή βιώνεται και όπως
περιγράφεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
Έτσι, επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα, η οποία γίνεται πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα, για να
μελετηθεί εις βάθος το υπό εξέταση θέμα της έρευνας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που
καλούνται να απαντηθούν ανταποκρίνονται σε αυτή την ερευνητική μέθοδο, αφού έχουν στόχο
όχι την ποσότητα αλλά την ποιότητα. Τέλος, χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα εξαιτίας του
χρόνου που απαιτείται για τη συλλογή δεδομένων καθώς και της λεπτομερής ανάλυσής τους
(Ανδρεάτου, 2007).
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Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ποιοτική ανάλυση, επειδή το θέμα της εργασίας
αφορά στην προσέγγιση και ερμηνεία λογοτεχνικών βιβλίων. Ειδικότερα, η μέθοδος
προσέγγισης των κειμένων είναι η ανάλυση περιεχομένου (Καρακίτσιος, 2001).
Με τη χρήση της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου, το υλικό ταξινομείται σε θεμελιακές
κατηγορίες, οι οποίες συμπυκνώνουν συστηματικά τα κείμενα και με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η αντικατάσταση της υποκειμενικής εκτίμησης με την αντικειμενικότερη
(Βάμβουκας, 1998). Ειδικότερα, η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί μέθοδο ελεγχόμενης και
συστηματικής περιγραφής και ερμηνείας του γραπτού λόγου. Οι ευρηματικές και
επαληθευτικές λειτουργίες της και οι δυνατότητες που παρέχει για συναγωγή συμπερασμάτων
ως προς τις συνθήκες παραγωγής και αποδοχής του επικοινωνιακού μηνύματος, την καθιστούν
ιδιαίτερα χρήσιμη (Καρακίτσιος, 2001). Ως μονάδα καταγραφής της συγκεκριμένης έρευνας
είναι ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. Ενώ, ως μονάδα συμφραζομένων, λαμβάνεται το κείμενο.
Το σύστημα κατηγοριών ανάλυσης επιδιώκει να καλύψει τους σκοπούς της έρευνας και τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Οι κατηγορίες που σχηματίστηκαν είναι οι εξής:
- Το είδος των ε.ε.α./α. που αναπαρίσταται στα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά
λογοτεχνικά κείμενα.
- Οι συναισθηματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το άτομο με ε.ε.α./α.
Ευρήματα
Το είδος των ε.ε.α./α.. που αναπαρίστανται στα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά
κείμενα
Στα βιβλία του δείγματος, υπερισχύουν οι σωματικές αναπηρίες, όπως φαίνεται και από τον
Πίνακα 1 (στις σωματικές αναπηρίες εντάσσονται 48 βιβλία ενώ στις ψυχικές και πνευματικές
αναπηρίες 34). Τα είδη των ε.ε.α./α. που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα
αφηγήματα με διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις και οι χρόνιες παθήσεις/ ασθένειες, με 32
αφηγήματα το κάθε είδος. Ακολουθούν, η κινητική αναπηρία (15 βιβλία), η νοητική υστέρηση
(2 βιβλία) και τέλος, η αισθητηριακή αναπηρία (1 βιβλίο).
Να σημειωθεί ότι κάποια βιβλία του δείγματος ανήκουν σε δύο είδη. Για παράδειγμα, η νόσος
Alzheimer ανήκει τόσο στις χρόνιες παθήσεις/ ασθένειες όσο και στις διάφορες νευρώσεις και
ψυχώσεις (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Στατιστική
Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων, International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, ICD-10, World Health Organization, 2008: 226-288).
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Πίνακας 1: Το είδος των ε.ε.α./α. που αναπαρίστανται στα βιογραφικά
και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ

Α. Σωματικές αναπηρίες
1. Κινητική αναπηρία

15

2. Χρόνιες παθήσεις/ ασθένειες

32

3. Αναπηρίες αισθητηρίων οργάνων

1

Β. Ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες
1. Διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις

32

2. Νοητική υστέρηση

2

Συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες που εκδηλώνει το άτομο με ε.ε.α./α.
Κάθε άτομο αντιδρά με το δικό του μοναδικό τρόπο στη γνωστοποίηση της διάγνωσης. Οι
αντιδράσεις αυτές ποικίλλουν και μπορεί να έχουν αρνητικές και θετικές επιπτώσεις στην
οργανική και ψυχική υγεία του ατόμου και στις σχέσεις του με τους άλλους.
Η ανακοίνωση της διάγνωσης μιας χρόνιας ασθένειας έχει επιπτώσεις στην εικόνα που έχει το
άτομο για τον εαυτό του, όσο και για το σώμα του (Hitchens, 2013:64-65). Η πρώτη αντίδραση
είναι μια αγωνία για την έκβαση της πάθησης που συχνά φτάνει τα νοσηρά όρια του άγχους. Η
έννοια της αρρώστιας και οι περιορισμοί που τυχόν συνεπάγεται πυροδοτούν βαθύτερους
φόβους που κρατούν τον ασθενή σε μια διαρκή ανησυχία (Γεωργίου, 2016:28).
Στις ψυχολογικές αντιδράσεις απέναντι στην ασθένεια περιλαμβάνονται η άρνηση, η
απόρριψη, η επιθετική συμπεριφορά, οι εκρήξεις θυμού, οι φοβίες, η προσκόλληση της σκέψης
σε αρνητικές εμπειρίες, η καταθλιπτική αντίδραση, η απάθεια και διάφορα ψυχοσωματικά
φαινόμενα (Χατήρα, 2000).
Μια άλλη πτυχή της ψυχολογικής πλευράς που συνάδει με την έρευνα της Αλιμπουτάκη
(1985:91) είναι και ο πανικός που δημιουργείται από τη διάγνωση της ασθένειας. Στην αρχή
το άτομο με ε.ε.α./α. αισθάνεται κατάπτωση, έχει αϋπνίες και μεγάλο άγχος. Ωστόσο, υπάρχουν
μερικοί ασθενείς που στο μυαλό τους γίνεται έμμονη η ιδέα του θανάτου. Η Αλιμπουτάκη
(1985:92) υποστηρίζει πως με αυτό τον τρόπο δίνουν την εντύπωση ότι επιδιώκουν να
θυσιαστούν ή ότι επιθυμούν να αυτοτιμωρηθούν για την προηγούμενη ζωή τους. Παράλληλα,
το άτομο προβληματίζεται μήπως ο προηγούμενος τρόπος ζωής του μπορεί να έχει κάποιο
μερίδιο ευθύνης στην ασθένεια.
Συχνά, το άτομο με ε.ε.α./α. εκφράζει έντονο άγχος, οργή και ζήλια για τους υγιείς ανθρώπους,
ενοχές επειδή αρρώστησε και φόβο για την εξέλιξη της υγείας του (Καλαμάρη, 2010:220).
Επιπρόσθετα, πολλά άτομα όταν τους ανακοινώνεται ότι πάσχουν από μια χρόνια ασθένεια
προτιμούν να κρατήσουν την ασθένειά τους μυστική, άλλοτε γιατί χρειάζονται χρόνο να την
αποδεχτούν και άλλοτε για να προστατεύσουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον ή
τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων (Πετρίτση, 2011:51).
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Ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με τους ρυθμούς και τις συνήθειες
που είχαν υιοθετήσει πριν νοσήσουν. Το γεγονός αυτό τους οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση,
φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον, απώλεια ελέγχου, άγχος, θυμό, απώλεια της
ευχαρίστησης που απορρέει από τις καθημερινές δραστηριότητες και τελικά απομόνωση από
το κοινωνικό περιβάλλον.
Πολλοί αρνούνται τη διάγνωση της αρρώστιας τους, με τον ισχυρισμό ότι είναι λανθασμένη,
και δεν δέχονται να νοσηλευτούν ή να υποβληθούν σε οποιαδήποτε θεραπεία (Αλιμπουτάκη,
1985:92). Ο ασθενής, άλλες φορές, αρνείται τη θεραπεία του ή υιοθετεί ανθυγιεινές συνήθειες
(π.χ. κάπνισμα, αλκοόλ) δικαιολογώντας τη συμπεριφορά του αυτή ισχυριζόμενος ότι η
κατάσταση του είναι μη αναστρέψιμη και δεν επιβαρύνεται με τις πράξεις του, όπως για
παράδειγμα στην αυτοβιογραφία του Αθανασιάδη (2017).
Πολλά όμως άτομα με ε.ε.α./α., ακόμη και στην περίπτωση της αποθεραπείας, εξακολουθούν
να νιώθουν φόβο για μια ενδεχόμενη υποτροπή της αρρώστιας. Το εύρημα αυτό ενισχύεται
από την έρευνα της Αλιμπουτάκη (1986:92) που υποστηρίζει ότι κάποιοι πιστεύουν πως ένα
θετικό αποτέλεσμα θα τους δημιουργήσει περισσότερη αγωνία και σύγχυση.
Μετά από μια σοβαρή κάκωση είναι αναμενόμενα τα συναισθηματικά προβλήματα με
κυριότερα την κατάθλιψη και το άγχος. Όσο πιο σοβαρός ο κινητικός περιορισμός τόσο πιο
μεγάλη και η χρόνια πίεση και το άγχος του ατόμου με ε.ε.α./α. Επίσης, συχνό φαινόμενο είναι
η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Σε μικρότερο βαθμό, η τάση αυτοκαταστροφής
και αυτοκτονίας.
Το άτομο με κινητική αναπηρία γίνεται ευάλωτο στην απώλεια του αυτοσεβασμού του. Το
εύρημα αυτό συνάδει με μελέτη που υποστηρίζει ότι η αρνητική αλλαγή στη σωματική
εμφάνιση είναι επώδυνη και δημιουργείς στρες. Η απώλεια ενός σωματικού χαρακτηριστικού
που είχε μεγάλη αξία για το άτομο μπορεί να το κάνει να νιώσει ότι μειώθηκε και η αξία του
σαν προσωπικότητα (Schoenberg & Carr, 1970, αναφορά στο Σαπουντζή-Κρέπια, 1998).
Οι νευρώσεις είναι ελαφριάς μορφής ψυχικές διαταραχές που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι
το υπερβολικό άγχος, μια διαρκής έντονη εσωτερική ανησυχία. Το νευρωσικό άτομο δεν χάνει
την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά αδιάλειπτα νιώθει μια δυσάρεστη εσωτερική ένταση,
εκνευρισμό, συναισθήματα ενοχής και φόβο. Υποφέρει από συναισθήματα ανεπάρκειας και
κατωτερότητας, δείχνει δυσκαμψία στη σκέψη, αδυνατεί να πάρει αποφάσεις για τα σημαντικά
θέματα της ζωής, δυσκολεύεται να διατηρήσει θετικές διαπροσωπικές σκέψεις κλπ. Οι
εκδηλώσεις αυτές συνοδεύονται και από νευροφυτικές διαταραχές (ταχυπαλμία, συχνουρία,
εφίδρωση, ωχρότητα, διάρροια, επιγαστρικό πόνο, αυξημένη συστολική πίεση, τρεμούλιασμα
και μούδιασμα στα άκρα, αϋπνία). Τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν με την έρευνα του
Παρασκευόπουλου (1988:14-15) που επισημαίνει ότι το νευρωσικό άτομο αναγνωρίζει ότι
πρόκειται για παράλογες εκδηλώσεις, όμως η επιστράτευση της λογικής δεν φέρει κανένα
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το άτομο ανακουφίζεται μόνο όταν απομακρύνεται από τις
γενεσιουργές συνθήκες.
Κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων μορφών ψυχώσεων είναι ότι το άτομο έχει χάσει την
επαφή με την πραγματικότητα. Διεγείρεται περισσότερο από εσωτερικές καταστάσεις,
υπακούει σε μια εξωπραγματική λογική και ζει στο δικό του κόσμο. Παρουσιάζει ένα είδος
νοητικής σύγχυσης και συχνά οι συναισθηματικές του αποκρίσεις είναι απρόσφορες. Έχει
ελάχιστη, ή ακόμη και καμία, επίγνωση τόσο της φύσης όσο και της σοβαρότητας της πάθησής
του. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Επίσης,
επειδή συχνά είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους, απαιτεί εγκλεισμό και
περίθαλψη σε ψυχιατρική κλινική (Παρασκευόπουλος, 1988:18).
Όσον αφορά στις θετικές επιπτώσεις, για μερικά άτομα με ε.ε.α./α., η διάγνωση αποτελεί μια
κρίσιμη καμπή, καθώς ανακαλύπτουν τις σχέσεις, τις αξίες, τις προτεραιότητες και τις
επιδιώξεις που είναι πραγματικά σημαντικές γι’ αυτούς. Επιπλέον, κάποια άτομα με ε.ε.α./α.
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εμφανίζονται στο άκουσμα της διάγνωσης αποφασιστικοί να την αντιμετωπίσουν, με καλή
θέληση και θετική σκέψη.
Σε κάποιες περιπτώσεις αφηγημάτων, το άτομο με ε.ε.α./α. φαίνεται ευδιάθετο και αστειεύεται
με το οικογενειακό του περιβάλλον και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πολλές φορές, το
ίδιο το άτομο με ε.ε.α./α. έπρεπε να δώσει κουράγιο και δύναμη στο οικογενειακό αλλά και
φιλικό του περιβάλλον.

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες
του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) μέσα από βιογραφικά
και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κειμενα, που αναφέρονται στις ε.ε.α./α., και έχουν γραφεί
από άτομα με ε.ε.α./α. ή από μέλη των οικογενειών τους (Έλληνες συγγραφείς και ξένοι
συγγραφείς σε μετάφραση).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το είδος των ε.ε.α./α. με μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης στο σύνολο του δείγματος, είναι οι χρόνιες παθήσεις/ ασθένειες και οι διάφορες
νευρώσεις και ψυχώσεις. Το εύρημα αυτό συνάδει με μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο ένας
στους δέκα στον πληθυσμό μιας χώρας, υποφέρει από κάποιο είδος ε.ε.α./α. και ότι οι
επικρατέστερες μορφές είναι οι σωματικές βλάβες, οι χρόνιες ψυχικές παθήσεις, οι νοητικές
υστερήσεις και τέλος οι αναπηρίες των αισθητηρίων οργάνων (Κουκλογιάννου-Δορζιώτου,
1992:283).
Όσον αφορά στις συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες, είναι προφανές ότι τα
αρνητικά συναισθήματα των ατόμων με ε.ε.α/α. υπερισχύουν έναντι των θετικών. Οι αναφορές
αυτές αναδεικνύουν ότι οι συγγραφείς εστιάζουν κυρίως στην αρνητική νοηματοδότηση της
αναπηρίας, και αυτή η στάση επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Jansen (1975, αναφορά
στο Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Επιπρόσθετα, το εύρημα αυτό συνάδει με την έρευνα του Γαλανάκη
(2017), ο οποίος υποστηρίζει ότι τα αρνητικά συναισθήματα σχετίζονται με περισσότερες και
πιο έντονες παθολογικές καταστάσεις. Αντιθέτως, τα θετικά συναισθήματα ελάχιστα
εμπλέκονται σε ψυχικές διαταραχές και άλλα προβλήματα.
Επιπλέον, τα θετικά συναισθήματα είναι πιο λίγα και λιγότερο διακριτά από τα αρνητικά (De
Rivera, Possell, Verette, & Weiner, 1989, Ellsworth & Smith, 1988). Πιο συγκεκριμένα, ενώ
π.χ. τα συναισθήματα του φόβου, του θυμού και της θλίψης είναι αρκετά διαφορετικά και
διακριτά μεταξύ τους ως εμπειρίες, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με θετικά συναισθήματα όπως η
χαρά, η ευχαρίστηση και η ηδονή (Fredrickson, 2003). Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις
επιστημονικές ταξινομήσεις των βασικών συναισθημάτων (Ekman, 1992; Tomkins, 1982;
Izard, 1977) στις οποίες συνήθως αναγνωρίζεται ένα θετικό συναίσθημα για κάθε τρία ή
τέσσερα αρνητικά (Ellsworth & Smith, 1988).
Συμπεράσματα
Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε σε ορισμένα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα:
➢ Τα είδη των ε.ε.α./α. που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι διάφορες
ψυχώσεις και νευρώσεις και οι χρόνιες παθήσεις/ ασθένειες, με 32 βιβλία το κάθε είδος.
➢ Τα άτομα με ε.ε.α./α. χαρακτηρίζονται για τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο
αλλά και τις έντονα φορτισμένες ψυχολογικές αντιδράσεις τους.
➢ Οι αντιδράσεις των ατόμων με ε.ε.α./α. ποικίλλουν και εμφανίζουν μία πληθώρα
αρνητικών και θετικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία του ατόμου.
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➢ Επικρατεί το πλήθος των αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών που βιώνει το
άτομο με ε.ε.α./α. έναντι των θετικών.
➢ Η μεγάλη διάρκεια της αναπηρίας ενός ατόμου επιδρά στην ποιότητα ζωής τους.
➢ Ενώ κάθε αναπηρία έχει διαφορετική εκδήλωση συμπτωμάτων και κάθε άτομο βιώνει
διαφορετικά την αναπηρία του, υπάρχει μια πλειάδα κοινών συναισθημάτων και
συμπεριφορών που αντιμετωπίζουν τα άτομα ανεξάρτητα από το είδος των ε.ε.α./α. από
το οποίο πάσχουν.
Περιορισμοί της μελέτης
Η παρούσα έρευνα εξέτασε τα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα μόνο από
τη σκοπιά της ειδικής αγωγής. Θα μπορούσαν να ληφθεί υπόψη και η φιλολογική οπτική στην
ανάλυση των κειμένων, και θα ήταν ένας ενδιαφέρων συνδυασμός ανάλυσης. Ωστόσο, η
εστίαση μόνο στην οπτική της ειδικής αγωγής συνιστά και την πρωτοτυπία της μελέτης.
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Σε αυτή την έρευνα μελετήθηκαν οι συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου
με ε.ε.α./α. στα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα. Θα ήταν αρκετά
ενδιαφέρον αν γινόταν μία έρευνα που θα μελετούσε τις ψυχολογικές αντιδράσεις του
οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και τη στάση της κοινωνίας ως προς την ιδιαιτερότητα
των ατόμων με ε.ε.α./α.
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Περίληψη
Το 2008 οι καθηγητές George Siemens και Stephen Downes δημιούργησαν το πρώτο MOOC, έναν νέο
τύπο online μαθημάτων που έμελλε να αλλάξει το τοπίο της online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
προσφέροντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες άτομα να τα παρακολουθήσουν. Παρά τη θετική τους
συμβολή στην προσφορά τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους από όλο
τον κόσμο χωρίς περιορισμούς, υπάρχουν ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και
τον υψηλό βαθμό εγκατάλειψης που παρουσιάζουν. Με στόχο τη βελτίωσή τους, οι ερευνητές
επιχειρούν διάφορες προσεγγίσεις. Μια από αυτές είναι η τροποποίηση του βασικού σχεδιασμού των
μαθημάτων με σκοπό να βοηθήσουν την αυτο-ρύθμιση των συμμετεχόντων, η οποία θεωρείται
αναγκαία σε αυτού του τύπου τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην παρούσα εργασία που αποτελεί
τμήμα ευρύτερης βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τα MOOCs, θα παρουσιαστούν τα
ευρήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον σχεδιασμό των μαθημάτων με στόχο να
διευκολυνθεί η αυτο-ρύθμιση όσων τα παρακολουθούν.

Abstract
In 2008 professors George Siemens and Stephen Downes created the first MOOC, a new type of online
course that was meant to change the landscape of online distance learning, enabling thousands of people
to watch them. Despite their positive contribution to delivering tertiary education to thousands of people
from around the world without restrictions, there are questions about their effectiveness and the high
degree of abandonment they present. With the aim of improving them, researchers are trying different
approaches. One of these is to modify the basic course design to help self-regulate the participants,
which is considered necessary in this type of educational environment. In this paper, which is part of a
wider bibliographic review of MOOCs, we will present the findings on the interventions that have been
made in the design of the courses in order to facilitate the self-regulation of those who follow them.

MOOCs
Τα μαθήματα τύπου MOOCs πρωτοεμφανίστηκαν στην online εξ αποστάσεως εκπαίδευση το
2008, με σκοπό να εκδημοκρατίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέροντας γνώσεις σε
κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Πρόδρομός τους μπορεί να
θεωρηθεί το πρόγραμμα OpenCourseWare που ξεκίνησε το 2002 από το πανεπιστήμιο ΜΙΤ
και πυροδότησε το κίνημα των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών (Open Educational Resources
– OER). Είναι ομάδες ψηφιακών μαθημάτων που αναπτύσσονται κυρίως από μεγάλα
τριτοβάθμια ιδρύματα και αποτελούν ένα εργαλείο πρόσβασης σε τριτοβάθμιου επιπέδου
εκπαίδευση από εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους (UNESCO,
2016).
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Οι συμμετέχοντες δεν πληρώνουν δίδακτρα ούτε χρειάζεται να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις
προκειμένου να εγγραφούν σ’ αυτά, ακόμα και αν προτείνεται από τον δημιουργό τους η
κατοχή συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για να μπορεί να γίνεται κατανοητό το
περιεχόμενο τους. Το μαθησιακό τους υλικό προσφέρεται μέσω μικρών βίντεο, διαφανειών ή
άλλων ψηφιακών αρχείων (Hoy, 2014) και φιλοξενείται σε online πλατφόρμες, όπως για
παράδειγμα η Coursera, η Udacity, η Udemy, η Edx, η Khan Academy και η FutureLearn. Για
την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων αναθέτονται εργασίες που βαθμολογούνται από
απόφοιτους, καθηγητές ή άλλους εκπαιδευόμενους. Αξιοποιούνται επίσης, μικρά κουίζ και
online τεστ που βαθμολογούνται αυτόματα από υπολογιστές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται δωρεάν κάποιο ανεπίσημο ηλεκτρονικό
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ή ένα επίσημο πιστοποιητικό με την καταβολή χρημάτων και τη
συμμετοχή σε επίσημες εξετάσεις (Karnouskos & Holmlund, 2014).
Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση αποτελεί μια «σημαντική έκφανση» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη,
2011, p.321) της αυτο-ρύθμισης της συμπεριφοράς που αφορά τον ακαδημαϊκό χώρο
(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011; Cleary, Callan, & Zimmerman, 2012). Ένας από τους πρώτους
ορισμούς που δόθηκε ήταν ο εξής: «ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές είναι μεταγνωστικά,
παρωθητικά και συμπεριφορικά, ενεργοί συμμέτοχοι της μάθησής τους» (Zimmerman, 1986:
308; Zimmerman, 2011: 49). Οι μεταγνωστικές διαδικασίες σχετίζονται με τη στοχοθεσία, την
οργάνωση, την αυτο-παρατήρηση και την αυτο-αξιολογική ανατροφοδότηση, τα παρωθητικά
συναισθήματα, με τα προσωπικά κίνητρα, την επιμονή στην προσπάθεια, την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, την αυτονομία και τις προσαρμοστικές δεξιότητες, ενώ η συμπεριφορική
αυτο-ρύθμιση, με τις ενέργειες διευκόλυνσης της μάθησης, όπως η καταγραφή σημειώσεων, η
αναζήτηση βοήθειας, η διαμόρφωση τους εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Zimmerman &
Martinez-Pons, 1988; Zimmerman, 2011).
Σε ένα αυτόνομο μαθησιακό περιβάλλον, οι αυτο-ρυθμιστικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων
καθίστανται ακόμα πιο αναγκαίες (Barnard, Lan, To, Paton, & Lai, 2009; Barnard-Brak, Lan,
& Paton, 2011; Harris, Reinhard, & Pilia,, 2011), καθώς η φυσική απουσία του διδάσκοντος, η
απουσία άμεσης ανατροφοδότησης (Banerjee & Duflo, 2014; Hew & Cheung, 2014; Zheng,
Rosson, Shih & Carroll, 2015; Kizilcec, Pérez-Sanagustín, & Maldonado, 2017) και
υποστήριξης (Kizilcec, et al., 2017), η απουσία συνεπειών από τη μη επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος (Nawrot & Doucet, 2014) και η έλλειψη εξωτερικής πίεσης για πρόοδο και
συνέχιση των σπουδών, παρακίνησης και αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη του προγράμματος
(Harris, et al., 2011) μπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη των σπουδών, αποτέλεσμα που
επιβεβαιώνεται από έρευνες, καθώς τα online εκπαιδευτικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν
μεγαλύτερα ποσοστά εγκατάλειψης απ’ ότι τα παραδοσιακά (Harris, et al., 2011; Chung, 2015).
Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής
έρευνας του πρώτου ερευνητή ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Levy & Ellis (2006) που
προτείνει τρόπους εντοπισμού αξιόλογης βιβλιογραφίας, σχετικής με το υπό διερεύνηση, κάθε
φορά θέμα. Πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας τους αποτελεί η αναζήτηση δημοσιευμένων
άρθρων από αξιόπιστες ερευνητικές online βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας κατάλληλες
λέξεις κλειδιά. Σημαντικό, επίσης, είναι η αναζήτηση να μην περιοριστεί σε μόνο μια-δύο
ερευνητικές βάσεις, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι πολύ περιορισμένα για την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, ως δεύτερο στάδιο, προτείνουν την αναζήτηση προς
τα πίσω (backward search) η οποία περιλαμβάνει την προς τα πίσω αναζήτηση αναφορών,
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συγγραφέων και λέξεων κλειδιών. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιούνται οι βιβλιογραφικές
αναφορές των άρθρων που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο στάδιο, για να εντοπιστούν νέες,
σχετικές με την έρευνα αναφορές, προηγούμενες δημοσιεύσεις των συγγραφέων και λέξεις
κλειδιά που αναφέρονται στα άρθρα τους. Τελικό βήμα για τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας,
αποτελεί η αναζήτηση προς τα μπρος (forward search) δηλαδή, ο εντοπισμός άρθρων τα οποία
έχουν κάνει αναφορά στα άρθρα που θα αξιοποιηθούν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και
επιπλέον, άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τους κύριους
συγγραφείς των άρθρων που έχουν επιλεγεί ή εξετάζονται.
Συνολικά συλλέχθηκαν 248 μελέτες, από τις οποίες τελικά αναλύθηκαν 171 εμπειρικές
έρευνες, μελέτες περίπτωσης και απολογιστικές εκθέσεις πανεπιστημίων που αναφέρονταν στο
θεματικό πεδίο των MOOCs και έθιγαν διάφορες πτυχές τους (κίνητρα, λόγοι εγκατάλειψης,
συμμετοχή στο φόρουμ κ.α.), ενώ απορρίφθηκαν θεωρητικές μελέτες, δευτερογενείς πηγές
(περιλήψεις ερευνών) και έρευνες που δεν αναφέρονταν στα MOOCs. Από αυτές, είκοσι πέντε
(Ν=25, f=14,62%) έρευνες εξέταζαν τα MOOCs υπό το πρίσμα της αυτο-ρυθμιζόμενης
μάθησης, όμως μόνο δεκατρείς (Ν=13, f=7,60%) εξ αυτών είχαν συμπεριλάβει εργαλεία ή
δραστηριότητες που τροποποιούσαν τον κλασικό σχεδιασμό των μαθημάτων (cMOOC,
xMOOC) και διερευνούσαν την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων ως προς τη
διευκόλυνση της αυτο-ρύθμισης των συμμετεχόντων.
Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεκατριών
αυτών ερευνών βάσει των επόμενων ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν:
1. Ποια μεθοδολογία ακολουθούν οι έρευνες, ποια ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιούν
και ποια ερευνητικά ερωτήματα θέτουν;
2. Ποιες είναι οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούν στα μαθήματα;
Ερευνητικό ερώτημα 1
Μεθοδολογία
Η πλειονότητα των ερευνών (Πίνακας 1) στις οποίες υπήρξε τροποποίηση του βασικού
σχεδιασμού των MOOCs, ώστε να διευκολυνθεί η αυτο-ρύθμιση των εκπαιδευόμενων,
ακολουθούν τον ποσοτικό ερευνητικό σχεδιασμό (Ν=10, f=76,92%), ενώ οι υπόλοιπες, το
μεικτό (Ν=3, f=23,08%). Από τις ποσοτικές έρευνες, το 60% (Ν=6) ή το 46,15% στο σύνολο
των 13 ερευνών, ακολουθεί το σχεδιασμό ομάδας ελέγχου/πειραματικής ομάδας.
Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιούνται διάφορα ερευνητικά εργαλεία.
Το βασικότερο από αυτά είναι η ίδια η πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων η οποία έχει τη
δυνατότητα να καταγράφει αυτόματα τη δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων (clickstream
data) (Ν=8, f=38,10%) (τρόπος αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, χρόνος σύνδεσης
στην πλατφόρμα, συμμετοχή σε κουίζ και συζητήσεις, υποβολή εργασιών και τεστς, κ.α.) και
ακολουθεί το ερωτηματολόγιο (Ν=7, f=33,33%) τα οποία βασίζονται είτε σε σταθμισμένα
ερωτηματολόγια άλλων ερευνών (N=4, f=57,14%) και εκτιμούν το βαθμό αυτο-ρύθμισης των
εκπαιδευόμενων και των αυτο-ρυθμιστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια
της μάθησής τους, είτε είναι αυτοσχέδια και σχετίζονται με συγκεκριμένες αυτο-ρυθμιστικές
στρατηγικές (N=2, f=28,57%) ή εκτιμούν τη δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων, όπως την εκλαμβάνουν οι ίδιοι (Ν=1, f=14,29%). Παράλληλα
συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία μαζί με πρόσθετες καταγραφές, όπως για παράδειγμα την
πρόθεση εμπλοκής τους με τα μαθήματα, την εμπειρία τους στα MOOCs και τις γνώσεις που
κατέχουν ήδη για το αντικείμενο μάθησης. Εναλλακτική πηγή συλλογής των δημογραφικών
στοιχείων των εκπαιδευόμενων αποτελεί η πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων, στην οποία
δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την εγγραφή τους στα μαθήματα (Ν=1, f=4,76%).
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Άλλα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιούνται είναι η συνέντευξη (δομημένη/ημιδομημένη)
(Ν=2, f=9,52%) και τα τεστ με τα οποία εκτιμάται η συμβολή των μαθημάτων στη βελτίωση
των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων πριν/μετά τα μαθήματα (Ν=1, f=4,76%), αλλά και κατά
τη διάρκειά τους (Ν=2, f=9,52%). Τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιούνται είτε
μόνα τους (Ν=6, f=46,15%) είτε συνδυαστικά (Ν=7, f=53,85%). Και στις δύο περιπτώσεις, το
ερωτηματολόγιο και τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα (clickstream data)
χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα άλλα ερευνητικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, το
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται μόνο του σε τρεις έρευνες (N=3, f=50,0%) και συνδυαστικά
σε τέσσερις (Ν=4, f=57,14%), ενώ αντίστοιχα, τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα
(clickstream data) χρησιμοποιούνται μόνα τους σε τρεις έρευνες (N=3, f=50,0%) και
συνδυαστικά σε πέντε (Ν=5, f=71,43%).
Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν πτυχές της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του. Πριν τη διεξαγωγή του
προγράμματος διερευνώνται τα κίνητρα (Alario-Hoyos, Estévez-Ayres, Pérez-Sanagustín,
Kloos, & Fernández-Panadero, 2017) που τους οδήγησαν στο να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του, διερευνώνται τα επίπεδα αυτο-ρύθμισης που εμφανίζουν
(Onah & Sinclair, 2017), οι τρόποι πλοήγησης που επιλέγουν ανάλογα με το βαθμό αυτορύθμισης που παρουσιάζουν (Crosslin, 2016; Onah & Sinclair, 2017), οι αυτο-ρυθμιστικές
στρατηγικές που αξιοποιούν (Alario-Hoyos, et al., 2017), τα πρότυπα συμμετοχής που
εμφανίζουν και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν (Milligan, Littlejohn, & Margaryan, 2013),
ο βαθμός αποδοχής των αυτο-ρυθμιστικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο
σχεδιασμό του MOOC (Davis, Chen, Van der Zee, et al., 2016; Ruipérez-Valiente, et al., 2016)
και το πώς αυτές επηρέασαν τη συμπεριφορά, την επίτευξη των στόχων και τη συμμετοχή
τους (Ruipérez-Valiente, et al., 2016). Τέλος, αφού τα μαθήματα ολοκληρωθούν, εξετάζεται ο
βαθμός βελτίωσης των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων εξαιτίας είτε των αυτο-ρυθμιστικών
στρατηγικών που χρησιμοποίησαν (Diana, Eagle, Stamper, & Koedinger, 2016), είτε των αυτορυθμιστικών παρεμβάσεων που έγιναν στο σχεδιασμό (Davis, Chen, Van der Zee, et al., 2016;
Ruipérez-Valiente, et al., 2016), είτε τέλος, λόγω της παροχής εξατομικευμένης
ανατροφοδότησης (Davis, Chen, Jivet, et al., 2016; Jivet, 2016; Davis, et al., 2017).

56

Πίνακας 1. Έρευνες με διαφορετικό σχεδιασμό μαθημάτων από τον βασικό

1

Έρευνα

Milligan, et
al., 2013

Σκοπός

Προσδιορισμός
των προτύπων
συμμετοχής και
των παραγόντων
που επηρεάζουν
τη συμμετοχή στα
μαθήματα

Ερευνητικό
εργαλείο

Είδος

Μεικτή

Α
/
Α

Ερωτηματολόγιο:
δημογραφικά
στοιχεία,
προηγούμενη
εμπειρία στα
MOOCs,
αυτο-ρυθμιζόμενη
μάθηση (σύνθεση
από 6 διαφορετικά
σταθμισμένα
ερωτηματολόγια
άλλων ερευνητών)
Ημιδομημένη
συνέντευξη

3

Crosslin,
2016

Διερεύνηση των
επιλογών
πλοήγησης που
επέλεγαν οι
εκπαιδευόμενοι
ανάλογα με τον
βαθμό αυτορύθμισής τους

Εγγραφέντες
(επαγγελματίες της
εκπαίδευσης &
φοιτητές): 2.300
Συμμετέχοντες:
35 συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια
29 συμμετείχαν στην
ημιδομημένη
συνέντευξη

Ποσοτική

Clickstream data

Μεικτή

2

Haug,
Wodzicki,
Cress, &
Moskaliuk,
2014

Διερεύνηση της
σχέσης μεταξύ
των
δραστηριοτήτων
των
εκπαιδευόμενων
και των κινήτρων
τους για
απόκτηση
εμβλημάτων
(badges) ή ενός
πιστοποιητικού
παρακολούθησης

Δείγμα

Δύο αυτοσχέδια
ερωτηματολόγια
υποκειμενικής
εκτίμησης της
δραστηριότητας
των συμμετεχόντων
(δόθηκαν στο 1ο
και το 2ο μισό των
μαθημάτων)
Σταθμισμένο
ερωτηματολόγιο
(SRL in Massive
Open Online
Courses survey που
χρησιμοποιήθηκε
στην έρευνα των
Milligan, et al.,
2013)

Εγγραφέντες: 1.451
Συμμετέχοντες:
1 ερωτηματολόγιο: 85
ο

2ο ερωτηματολόγιο: 147

Εγγραφέντες: 871
10.943
Συμμετέχοντες:
3.787

4

Davis,
Chen, Jivet,
et al., 2016

Διερεύνηση του
ρόλου της
ανατροφοδότησης
στην αύξηση της
συμμετοχής και
της επιτυχίας των
εκπαιδευόμενων

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου /
πειραματική
ομάδα

Δομημένη
συνέντευξη

Clickstream data

Εγγραφέντες:
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7

Diana, et
al., 2016

Jivet, 2016

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου / πειραματική
ομάδα
Ποσοτική

6

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου / πειραματική ομάδα

5

Davis,
Chen, Van
der Zee, et
al., 2016

Διερεύνηση του
βαθμού κατά τον
οποίο οι
στρατηγικές
αυτορρύθμισης
(αναστοχασμός,
προγραμματισμός
) που είναι
ευεργετικές σε
μια κανονική
τάξη μπορούν να
είναι και στα
MOOCs
Διερεύνηση κατά
πόσο οι
στρατηγικές
ανάγνωσης και
παρακολούθησης
των βίντεο
σχετίζονται με πιο
ενεργή
συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων
στα μαθήματα
Διερεύνηση του
βαθμού κατά τον
οποίο οι
εκπαιδευόμενοι
μπορούν να αυτορυθμίσουν τη
μάθησή τους
χρησιμοποιώντας
ένα εργαλείο που
τους παρουσιάζει
το μαθησιακό
τους επίπεδο σε
σχέση με τους
υπόλοιπους

Αναφορές επίδοσης
(βαθμοί στα κουίζ)

Εγγραφέντες:
1ο MOOC: 27.884
2ο MOOC: 11.042

Clickstream data

Συμμετέχοντες:
1ο MOOC: 9.836
2ο MOOC: 1.963

Clickstream data

Συμμετέχοντες:
939

Clickstream data
Δημογραφικά
στοιχεία από την
εγγραφή των
συμμετεχόντων
Αναφορές επίδοσης

Εγγραφέντες σε 2
διαφορετικές
εκπαιδευτικές
περιόδους:
1ο MOOC: 10.943
2ο MOOC: 8.137
3ο MOOC: 2.352
Συμμετέχοντες:
1ο MOOC: 2.869
2ο MOOC: 1.818
3ο MOOC: 424
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10

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου / πειραματική ομάδα

RuipérezValiente, et
al., 2016

Ποσοτική

9

Διερεύνηση της
συμπεριφοράς
των
εκπαιδευόμενων
απέναντι σε
προαιρετικές
δραστηριότητες
SRL

AlarioHoyos, et
al., 2017

Κατανόηση των
κινήτρων και των
αυτο-ρυθμιστικών
στρατηγικών που
χρησιμοποιούν οι
συμμετέχοντες
στα MOOCs

Ποσοτική

8

Kizilcec,
PérezSanagustín,
&
Maldonado,
2016

Διερεύνηση του
βαθμού κατά τον
οποίο η
ενθάρρυνση της
χρήσης αυτορυθμιζόμενων
στρατηγικών
συμβάλλει στη
συνέχιση των
μαθημάτων και
την ολοκλήρωσή
τους

Αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο
(Πειραματική
ομάδα: εκτίμηση
των αυτορυθμιστικών
στρατηγικών που
θεωρούν πιο
χρήσιμες για τους
ίδιους, Ομάδα
ελέγχου: εκτίμηση
της
χρησιμότητας των
μαθημάτων για την
καριέρα τους)
Ερωτηματολόγιο
(δημογραφικά,
επίπεδο
εκπαίδευσης,
πρόθεση εμπλοκής,
εμπειρία με το
αντικείμενο)
Clickstream data

Συμμετέχοντες: 653
(322 Ομάδα ελέγχου,
331 Πειραματική
ομάδα)
Σύνολο συμμετεχόντων
σε 2 έρευνες: 477

Clickstream data
Pre/Post test

Ερωτηματολόγιο
αυτο-ρυθμιζόμενης
μάθησης
βασισμένο στο
ερωτηματολόγιο
MSLQ
(αφαιρέθηκαν
ερωτήσεις που δεν
σχετίζονταν με τα
MOOCs)

Εγγραφέντες: 228.979
Συμμετέχοντες: 6.335
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Onah &
Sinclair,
2017

Διερεύνηση των
διαφορών στον
τρόπο πλοήγησης
που επιλέγουν οι
εκπαιδευόμενοι
ανάλογα με το
βαθμό αυτορύθμισης που
παρουσιάζουν

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου / πειραματική ομάδα

13

Kizilcec &
Cohen,
2017

Clickstream data

Εγγραφέντες:
33.726 (σύνολο 4
MOOCs)

Ποσοτική
Ομάδα ελέγχου / πειραματική ομάδα

12

Davis, et al,
2017

Αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο
που βασίζεται στην
εφαρμογή της
αυτο-ρυθμιζόμενης
στρατηγικής
"Ψυχική αντίθεση
με προθέσεις
υλοποίησης
(Mental
Contrasting With
Implementation
Intentions (MCII)"

Συμμετέχοντες:
1η έρευνα: 9.619
2η έρευνα: 8.344

Μεικτή

11

Διερεύνηση του
κατά πόσο η
παροχή
εξατομικευμένης
ανατροφοδότησης
σε σύγκριση με το
σύνολο,
συμβάλλει σε
καλύτερα
μαθησιακά
αποτελέσματα και
επίδειξη αυτορυθμιζόμενης
συμπεριφοράς
από πλευράς των
εκπαιδευόμενων
και ποιοι
εκπαιδευόμενοι
ωφελούνται
περισσότερο
Διερεύνηση του
βαθμού κατά τον
οποίο η αυτορυθμιζόμενη
στρατηγική της
καταγραφής
θετικών
αποτελεσμάτων
επίτευξης ενός
στόχου, των
εμποδίων που
αντιμετώπισαν
και ενός πλάνου
για να τα
ξεπεράσουν έχει
θετικά
αποτελέσματα

Ερωτηματολόγιο
αυτο-ρυθμιζόμενης
μάθησης MOSLQ
(MOOC Online
Self-regulated
Learning
Questionnaire)
βασισμένο στο
ερωτηματολόγιο
OSLQ (Online
Self-regulated
Learning
Questionnaire)

Εγγραφέντες: 107
Συμμετέχοντες: 27
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Ερευνητικό ερώτημα 2

Οι κύριες μορφές προγραμμάτων MOOCs είναι τα cMOOCs και τα xMOOCs, με τα τελευταία
να έχουν επικρατήσει και να χρησιμοποιούνται περισσότερο. Βασικό μαθησιακό υλικό των
xMOOCs είναι οι βιντεοδιαλέξεις, πρόσθετο ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό (άρθρα,
παρουσιάσεις), δραστηριότητες που αξιολογούνται, συνήθως, ομότιμα και κουίζ, τόσο
ενσωματωμένα μέσα στα βίντεο όσο και ανεξάρτητα στο τέλος κάθε ενότητας ή στο τέλος του
προγράμματος. Βασικό εργαλείο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων αποτελεί το φόρουμ
συζητήσεων. Από την άλλη, το μαθησιακό υλικό που αξιοποιείται στα cMOOCs υπάρχει στο
Web και είναι ελεύθερα προσβάσιμο από τον καθένα, χωρίς περιορισμούς πνευματικών
δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και διάφορα άλλα εξωτερικά ψηφιακά εργαλεία
(Blogs, Wikis, Facebook, Twitter, Google+ κ.α.) για ενημέρωση, ανταλλαγή ιδεών και
διαμοιρασμό πόρων και εργασιών.
Αν και οι περισσότεροι ερευνητές ακολουθούν το βασικό σχεδιασμό στα εκπαιδευτικά
προγράμματα MOOCs που δημιουργούν, υπάρχουν και άλλοι που επιχειρούν κάποιες
διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις που επιλέγονται κάθε φορά, αφορούν είτε τη δομή του
ίδιου του MOOC, είτε τον τεχνολογικό εμπλουτισμό της πλατφόρμας φιλοξενίας των
μαθημάτων, είτε τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού με διάφορες προαιρετικές
δραστηριότητες, είτε τέλος, παρεμβάσεις που στόχο έχουν την εφαρμογή ή την καθοδήγηση
για να εφαρμοστούν διάφορες αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές.
Ο Crosslin (2016), για παράδειγμα, δημιούργησε ένα MOOC διάρκειας τεσσάρων (4)
εβδομάδων, το οποίο περιελάβανε και τους δύο σχεδιαστικούς τύπους (c & x) ταυτόχρονα με
στόχο να διερευνήσει τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων ανάλογα με το βαθμό της αυτορύθμισής τους. Ο κονεκτιβιστικός τύπος (cMOOC), περιελάβανε τη χρήση του Twitter ως ένα
μέρος συζητήσεων, διαμοιρασμού ιδεών και υποβολής ερωτήσεων, μια τράπεζα
δραστηριοτήτων με ιδέες που μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους με στόχο
να αποκτήσουν εμβλήματα μετά την ολοκλήρωσή τους και μια κοινή περιοχή συγκέντρωσης
των δημοσιεύσεων από τα blogs των εκπαιδευόμενων που σχετίζονταν με το πρόγραμμα, με
στόχο την ενημέρωση των υπολοίπων για τη δραστηριότητά τους. Όσοι επέλεγαν τον
κονεκτιβιστικό τύπο, ήταν ελεύθεροι να διαμορφώσουν τις δικές τους ομάδες, ιδέες και
συνδέσεις μαθησιακού περιεχομένου, ενώ όσοι επέλεγαν τον τύπο xMOOC ακολουθούσαν το
βασικό σχεδιασμό των μαθημάτων στον οποίο τους παρέχονταν οι στόχοι μάθησης, κείμενο
μελέτης, βιντεοδιαλέξεις, συζητήσεις και δραστηριότητες που καθοδηγούνταν από τους
εκπαιδευτές και αξιολογήσεις για την απόκτηση εμβλημάτων. Στη μεικτή αυτή έρευνα,
δήλωσαν συμμετοχή 871 άτομα, αλλά μόνο 461 συμμετείχαν ενεργά και μόλις 18 από αυτά
απέκτησαν όλα τα εμβλήματα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιλογές
που έκαναν οι εκπαιδευόμενοι σχετίζονταν με διάφορους παράγοντες (προσωπικές προτιμήσεις
και θεωρίες μάθησης, έλλειψη χρόνου, σύγχυση με το σχεδιασμό και τα εργαλεία) και όχι με
το βαθμό της αυτο-ρύθμισής τους.
Με παρόμοιο στόχο με την προηγούμενη έρευνα, διεξήχθη και η μεικτή έρευνα των Onah &
Sinclair (2017) στην οποία ενεργά συμμετείχαν 27 από τους 107 εγγραφέντες. Για τις ανάγκες
τις έρευνας δημιουργήθηκε σε Wordpress μια καινοτόμα πλατφόρμα, η "eLDa", η οποία
συνδύαζε διάφορα εργαλεία (φόρουμ συζήτησης, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικά μηνύματα,
κουίζ, πρακτικά τεστ, έρευνες ανατροφοδότησης) με στόχο να αυξήσει τα κίνητρα των
εκπαιδευόμενων και να υποστηρίξει και να διευκολύνει την αυτο-ρύθμισή τους. Οι
εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα είτε να επιλέξουν την προκαθορισμένη διαδρομή που είχε
θέσει ο εκπαιδευτής για να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος, είτε να ακολουθήσουν
τη δική τους διαδρομή, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, για να επιτύχουν τους προσωπικούς
τους στόχους. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευόμενοι με υψηλό βαθμό
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αυτο-ρύθμισης, επέλεξαν να ακολουθήσουν τη δική τους διαδρομή και όχι τη διαδρομή
μάθησης που είχε προκαθορίσει ο εκπαιδευτής.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων MOOC με
διάφορα εργαλεία, έχουν επιχειρηθεί διάφορες προσεγγίσεις. Σε μια από αυτές,
χρησιμοποιούνται διάφορα εξωτερικά εργαλεία, εκτός από αυτά που προσφέρει ήδη η
πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων, με σκοπό να ενημερώσουν και να εμπλέξουν
περισσότερο τους εκπαιδευόμενους μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ψηφιακή κοινότητα
μάθησης, συνεργασίας, υποστήριξης, αλληλοβοήθειας και διαμοιρασμού μαθησιακών πόρων.
Μια πρώτη προσπάθεια έγινε από τους Milligan, et al. (2013) που δημιούργησαν ένα cMOOC,
το Change11 διάρκειας 35 εβδομάδων, με στόχο να διερευνήσουν τα πρότυπα συμμετοχής που
εμφανίζουν οι εκπαιδευόμενοι και τους κύριους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν 2.300 επαγγελματίες της εκπαίδευσης και φοιτητές, όμως τελικά,
μόνο 35 και 29 συμμετέχοντες πήραν μέρος στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την
αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και στην ημιδομημένη συνέντευξη, αντίστοιχα. Το μαθησιακό
υλικό γινόταν διαθέσιμο μέσω online σεμιναρίων σε ειδική πλατφόρμα και μέσω καθημερινού
ενημερωτικού e-mail το οποίο επιπλέον περιείχε ανακοινώσεις για το μάθημα και τα Tweets
και τις αναρτήσεις των εκπαιδευόμενων στα blog τους. Η έρευνα εντόπισε τρεις τύπους
συμμετοχής. Αυτοί που συμμετείχαν ενεργά, εμφάνιζαν υψηλά κίνητρα και ικανότητα να
ξεπερνούν δυσκολίες που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της μάθησής τους και είχαν
δημιουργήσει ένα προσωπικό εσωτερικό μαθησιακό δίκτυο, αυτοί που εμφανίζονταν
παθητικοί, απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι από το πρόγραμμα και τέλος, οι παρατηρητές
στους οποίους συγκαταλέγονταν διάφορων δυνατοτήτων άτομα και συγκεκριμένα, από άτομα
με χαμηλή εμπιστοσύνη στο εαυτό τους μέχρι άτομα με υψηλή εμπιστοσύνη που θεωρούσαν
ότι δεν χρειαζόταν να συμμετέχουν ενεργά. Από αυτήν την ομάδα, άλλοι συμμετείχαν μόνο σε
εσωτερικά μαθησιακά δίκτυα, άλλοι μόνο σε εξωτερικά και άλλοι σε κανένα. Επιπλέον, η
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων που εμφάνιζαν τους παραπάνω τύπους συμμετοχής,
επηρεαζόταν από την αυτοπεποίθησή τους, την προηγούμενή τους εμπειρία και τα κίνητρά
τους.
Μια δεύτερη προσπάθεια έγινε πάλι με τη δημιουργία ενός cMOOC που κάλυπτε έξι ενότητες
σχετικές με τις Νέες Τεχνολογίες. Δημιουργήθηκε από τους Haug, et al. (2014) με στόχο να
διερευνηθεί το πως επηρεαζόταν η δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων ανάλογα με τα κίνητρά
τους για την απόκτηση εμβλημάτων συμμετοχής ή πιστοποιητικού παρακολούθησης. Κάθε
ενότητα είχε διάρκεια δύο εβδομάδες. Στην αρχή κάθε ενότητας γινόταν μια εισαγωγή στο Blog
του προγράμματος, ενώ στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, οι διοργανωτές ενημέρωναν, μέσω
e-mail, για τα κύρια σημεία συζήτησης που θα καλύπτονταν τη δεύτερη εβδομάδα. Στα μέσα
της δεύτερης εβδομάδας, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε μια σύγχρονη online παρουσίαση
από ειδικούς, σχετική με το θέμα της ενότητας. Επιπροσθέτως, τα νέα και τα σχόλια των
διοργανωτών και των εκπαιδευόμενων και οι αναρτήσεις στο blog του προγράμματος
κοινοποιούνταν μέσω ειδικού καναλιού στο Twitter. Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι
λάμβαναν μια δεύτερη ενημέρωση για τα κύρια σημεία συζήτησης που θα καλύπτονταν την
επόμενη εβδομάδα. Στην ποσοτική αυτή έρευνα, γράφτηκαν 1.451 άτομα από τα οποία μόνο
85 απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στο τέλος των τριών πρώτων ενοτήτων για να
καταγραφεί η υποκειμενική τους εκτίμηση για τη δραστηριότητα και την προσπάθειά τους, και
άλλοι 147 στο δεύτερο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στο τέλος του προγράμματος για να
καταγραφεί η προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του. Τα ευρήματα της έρευνας
έδειξαν ότι ενώ η συμμετοχή και η προσπάθεια των εκπαιδευόμενων μειώνεται μέρα με τη
μέρα οι συμμετέχοντες που είχαν στόχο την απόκτηση εμβλημάτων ή ενός πιστοποιητικού
ολοκλήρωσης, κατέβαλλαν μεγαλύτερη προσπάθεια. Επίσης, το ενημερωτικό σημείωμα που
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στελνόταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος λειτούργησε ως κίνητρο για να συμμετάσχουν
περισσότερο.
Παρόμοια προσέγγιση με τη χρήση εξωτερικών εργαλείων ακολούθησαν και οι Alario-Hoyos,
et al. (2017) που διεξήγαγαν μια έρευνα με στόχο να διερευνήσουν τα κίνητρα και τις αυτορυθμιστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες σε ένα MOOC. Το μαθησιακό
υλικό που δημιούργησαν φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα Edx (xMOOC) αλλά αξιοποιήθηκαν
και τρία εξωτερικά διαδραστικά εργαλεία, το Facebook για μεγάλες συζητήσεις, το Twitter για
σύντομες συζητήσεις και το MentorMob για τον διαμοιρασμό πρόσθετου μαθησιακού υλικού
(Alario‐Hoyos, Muñoz‐Merino, Pérez‐Sanagustín, Delgado Kloos, & Parada, 2016). Από τους
228.979 αρχικούς εγγραφέντες στο πρόγραμμα, μόλις 6.335 συμμετέχοντες (2,8%) απάντησαν
στο τροποποιημένο ερωτηματολόγιο για την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση (MSLQ). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν θέτοντας εσωτερικούς στόχους
(πρόθεση να μελετήσουν όλο το υλικό, όσο απαιτητικό κι αν είναι, ακόμα και αν δεν
υπολογίζεται στον τελικό βαθμό τους), αποδίδουν υψηλή αξία στο μαθησιακό αντικείμενο και
στις γνώσεις που θα αποκτήσουν, έχοντας την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν να
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με καλό βαθμό. Οι αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές που
χρησιμοποιούν είναι η κριτική σκέψη που τους επιτρέπει να ελέγχουν αυτά που μαθαίνουν και
να αναζητούν αποδείξεις και εναλλακτικές εξηγήσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη
δική τους οπτική και να μπορέσουν να συνδέσουν τη νέα με την προϋπάρχουσα γνώση τους,
και η διαχείριση χρόνου, αν και δεν καταφέρνουν πάντα να ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα
που καταστρώνουν. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν εγκαταλείπουν και προσπαθούν να ξαναβρεθούν
εντός χρονοδιαγράμματος (Alario-Hoyos, et al., 2017).
Μια δεύτερη προσέγγιση εμπλουτισμού των MOOCs, είναι η ενσωμάτωση πρόσθετων
εργαλείων στην πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων. Μια τέτοια προσπάθεια έγινε από τους
Davis, Chen, Jivet, et al. (2016) οι οποίοι δημιούργησαν ένα xMOOC διάρκειας έντεκα (11)
εβδομάδων με στόχο να διερευνήσουν το ρόλο της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης στην
αύξηση της προσπάθειας και της επίδοσης των εκπαιδευόμενων, επιλέγοντας να
ενσωματώσουν στον προσωπικό χώρο τους, στην πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων, ένα
εργαλείο (Learning Tracker) το οποίο εμφάνιζε σε μορφή γραφημάτων τη συμμετοχή και την
επίδοση τους, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις τον
προηγούμενο χρόνο κατά τον οποίο είχε διεξαχθεί το ίδιο πρόγραμμα. Στην ποσοτική έρευνα
στην οποία συμμετείχαν 3.787 άτομα από τα 10.943 που είχαν αρχικά εγγραφεί, προέκυψε ότι
η ανατροφοδότηση που παρεχόταν στους εκπαιδευόμενους μέσω των γραφημάτων, συνέβαλλε
τόσο στην αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων που υπέβαλλαν τα κουίζ και τις εργασίες
τους όσο και στην αυτο-ρύθμισή τους, ώστε να τα υποβάλλουν έγκαιρα, πριν εκπνεύσει η
προθεσμία υποβολής τους.
Με το ίδιο εργαλείο, η Jivet (2016) και οι Davis, et al. (2017) διεξήγαγαν παρόμοια έρευνα σε
τρία διαφορετικά xMOOCs σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε τέσσερα xMOOCs,
αντίστοιχα. Στην έρευνα της Jivet (2016), πέρα από το εργαλείο ανατροφοδότησης, τα
εβδομαδιαία μαθήματα των προγραμμάτων περιλάμβαναν βιντεοδιαλέξεις 3-15 λεπτών,
πρόσθετο υλικό για μελέτη, κουίζ για εμβάθυνση των γνώσεων τα οποία δεν βαθμολογούνταν
και εβδομαδιαία κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σύντομης απάντησης που
βαθμολογούνταν αυτόματα, παρέχοντας κατάλληλη ανατροφοδότηση. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι το εργαλείο ανατροφοδότησης (Learning Tracker) που χρησιμοποιήθηκε από την
πειραματική ομάδα, συνέβαλλε στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που ολοκλήρωσαν
επιτυχώς τα προγράμματα χωρίς όμως να αυξήσουν και την επίδοσή τους σε σχέση με τους
εκπαιδευόμενους που δεν χρησιμοποιούσαν το εργαλείο ανατροφοδότησης (ομάδα ελέγχου).
Επίσης, η πειραματική ομάδα και στα τρία MOOCs επικέντρωσε την προσπάθειά της στα κουίζ
που βαθμολογούνταν και όχι σε αυτά που δεν έπαιρναν βαθμό, ενώ κατάφερε να
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αυτορυθμιστεί, ώστε να υποβάλλει τα τεστ αυτά, έγκαιρα. Παρόμοια ευρήματα εντοπίστηκαν
και στην έρευνα των Davis, et al. (2017), στην οποία το εργαλείο ανατροφοδότησης συνέβαλλε
στην αύξηση της συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και του αριθμού όσων τα ολοκλήρωσαν
επιτυχώς. Το ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αυτής όμως, είναι το γεγονός ότι το εργαλείο
ανατροφοδότησης αύξησε την επίδοση όσων ήταν υψηλά μορφωμένοι, παρά το γεγονός ότι
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσους δεν είχαν υψηλές αυτο-ρυθμιστικές δεξιότητες.
Σε μια άλλη περίπτωση, οι Diana, et al., (2016) ενσωμάτωσαν στην πλατφόρμα φιλοξενίας των
μαθημάτων όχι κάποια εργαλεία αλλά ένα ολόκληρο μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα οι
ερευνητές πραγματοποίησαν μια ποσοτική έρευνα αναλύοντας τη δραστηριότητα των
εκπαιδευόμενων με σκοπό να διαπιστώσουν αν οι αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές της
παρακολούθησης των βιντεοδιαλέξεων κατά τη διάρκεια που πραγματοποιούν τις
δραστηριότητές τους, της αναφοράς σε αυτές (βιντεοδιαλέξεις) μετά από μια αποτυχημένη
προσπάθεια και της επίσκεψης στο μαθησιακό υλικό για να το ξαναδιαβάσουν έχουν ως
αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις στο τελικό τεστ. Στην έρευνα πήραν μέρος 939
συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολούθησαν ένα εισαγωγικό πρόγραμμα για τη Ψυχολογία ως
επιστήμη, διάρκειας 12 εβδομάδων. Το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε στην Coursera και εκτός από
βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις, κουίζ, τεστ και το χώρο συζητήσεων (φόρουμ), στο χώρο των
μαθημάτων ενσωματώθηκε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το "Open Learning Initiative (OLI)",
μέσω του οποίου παρέχονταν στους εκπαιδευόμενους υλικό μελέτης και αλληλεπιδραστικές
δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν οριακά στατιστικά σημαντικές, για την πρόβλεψη
της τελικής επίδοσης, την παρακολούθηση των βίντεο παράλληλα με την πραγματοποίηση των
δραστηριοτήτων ή την αναφορά στα βίντεο μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια
ολοκλήρωσης κάποιας δραστηριότητας, ενώ έδειξε στατιστικά σημαντική την επίσκεψη στο
μαθησιακό υλικό για να το διαβάσουν ή να το ξαναδιαβάσουν.
Μια τρίτη προσέγγιση εμπλουτισμού των μαθημάτων αφορά την ενσωμάτωση προαιρετικών
δραστηριοτήτων όπως η περίπτωση των Ruipérez-Valiente, et al. (2016) που συμπεριέλαβαν
προαιρετικές δραστηριότητες σε δύο διαφορετικά πειράματα που διεξήγαγαν. Το πρώτο
περιελάβανε τρία διαφορετικά MOOCs με τη συμμετοχή 291 ατόμων και το δεύτερο, δύο
διαφορετικά MOOCs με τη συμμετοχή 186 ατόμων. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων έδινε
τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επισκέπτονται τα κουίζ και τις βιντεοδιαλέξεις με
όποια σειρά επιθυμούσαν, να αποφασίζουν για το αν θα ζητήσουν βοήθεια ή όχι π.χ. ζητώντας
κάποια υπόδειξη, και να αποκτήσουν πόντους και εμβλήματα. Επιπλέον, τα μαθήματα
περιλάμβαναν προαιρετικές δραστηριότητες που άλλες σχετίζονταν με τη μάθηση των
εκπαιδευόμενων (υποβολή σχολίων στα βίντεο που παρακολουθούσαν, στοχοθεσία,
ψηφοφορία στις ανατροφοδοτήσεις που παρείχαν οι άλλοι εκπαιδευόμενοι), και άλλες όχι
(επιλογή avatar, εμφάνιση των εμβλημάτων που αποκτούσαν στον προσωπικό τους χώρο). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποίησαν περισσότερο τις πάνω από 40
κανονικές δραστηριότητες (παρακολούθηση βίντεο, κουίζ, κλπ.) παρά τις μόλις 5 προαιρετικές.
Συγκεκριμένα, μόνο το 23,2% των εκπαιδευομένων χρησιμοποίησε τουλάχιστον μια από τις
πέντε προαιρετικές δραστηριότητες και μόλις ένας από αυτούς χρησιμοποίησε και τις πέντε.
Περισσότερο χρησιμοποίησαν όσες δεν σχετίζονταν με τη μάθησή τους και από τις υπόλοιπες,
χρησιμοποίησαν λιγότερο την υποβολή σχολίων στις βιντεοδιαλέξεις επειδή απαιτούσαν τη
μεγαλύτερη προσπάθεια. Στις άλλες προαιρετικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη
μάθησή τους (στοχοθεσία, ψήφοι), οι εκπαιδευόμενοι έθεσαν τουλάχιστον ένα στόχο (το 50,9%
μπόρεσε και τον/τους πέτυχε), ενώ οι ψήφοι στις ανατροφοδοτήσεις των άλλων
εκπαιδευόμενων, ήταν συντριπτικά θετικές (65%) και ελάχιστες, αρνητικές (2,5%). Παρά το
γεγονός ότι οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν συμβάλλουν άμεσα σε καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα, πετυχαίνουν με έμμεσο τρόπο να κινητοποιήσουν και να εμπλέξουν
περισσότερο τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα η αυξημένη
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συμμετοχή τους να τους βοηθά τελικά στο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Για παράδειγμα,
οι επιλογή avatar και η εμφάνιση των εμβλημάτων τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα, η
ανατροφοδότηση και οι ψήφοι να αισθάνονται μέρος της ψηφιακής κοινότητας, ενώ η
στοχοθεσία, τους βοηθά να πετύχουν τους στόχους τους.
Μια τελευταία προσέγγιση αφορά την εφαρμογή ή την καθοδήγηση για να εφαρμοστούν
συγκεκριμένες αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές χωρίς να γίνει ούτε εμπλουτισμός με πρόσθετα
εργαλεία ούτε αλλαγή στη δομή του MOOC. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η προσπάθεια
των Kizilcec, Pérez-Sanagustín, & Maldonado (2016). Κατά την πιλοτική εφαρμογή του
εκπαιδευτικού προγράμματος xMOOC που δημιούργησαν, ζήτησαν από τους εκπαιδευόμενους
που το ολοκλήρωσαν επιτυχώς με μεγάλη επίδοση να καταγράψουν τις αυτο-ρυθμιστικές
στρατηγικές που ακολούθησαν και να γράψουν συστάσεις προς τους μελλοντικούς
εκπαιδευόμενους, ώστε να τους βοηθήσουν να επιτύχουν κι αυτοί παρόμοιες επιδόσεις. Κατά
την κανονική υλοποίηση του προγράμματος, στους εκπαιδευόμενους που αποτελούσαν την
πειραματική ομάδα (331 άτομα) δόθηκαν οι επτά (7) στρατηγικές (συνεχής επανεξέταση των
στόχων, καταγραφή σημειώσεων και σύνοψη του περιεχομένου του μαθήματος για καλύτερη
κατανόηση, εφαρμογή των νέων γνώσεων, προγραμματισμός εκ των προτέρων, ορισμός
ρεαλιστικών στόχων, εύρεση άλλων εκπαιδευόμενων που θα μπορούσαν να συνεργαστούν,
επιλογή κατάλληλου περιβάλλοντος για μελέτη) που είχαν καταγραφεί κατά την πιλοτική
εφαρμογή και τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν σε ποιο βαθμό θα τους ήταν χρήσιμες και να
συντάξουν ένα μικρό κείμενο προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους σπουδαστές να
αφομοιώσουν αυτές τις στρατηγικές. Στην ομάδα ελέγχου, δόθηκε η περιγραφή των ενοτήτων
και του προγράμματος και τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν σε ποιο βαθμό οι ενότητες αυτές
θα ήταν χρήσιμες για την καριέρα τους και να συντάξουν ένα κείμενο προς τους σχεδιαστές
του προγράμματος στο οποίο θα ανέφεραν ποιες απ' αυτές βρήκαν λιγότερο ή περισσότερο
ενδιαφέρουσες. Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι θεώρησαν αρκετά βοηθητική την
παρέμβαση αυτή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν μπόρεσε τελικά να έχει θετικά
αποτελέσματα στον περιορισμό της εγκατάλειψης και στην επίδοση τους. Αντίθετα, σύμφωνα
με τους ερευνητές, η τεχνολογική υποστήριξη των ίδιων στρατηγικών καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράμματος θα μπορούσε να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα.
Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση αλλά διαφορετική παρέμβαση, οι Kizilcec & Cohen (2017)
πραγματοποίησαν δύο διαφορετικές έρευνες για να διαπιστώσουν εάν η αυτο-ρυθμιστική
στρατηγική της "Ψυχικής αντίθεσης με προθέσεις υλοποίησης - Mental Contrasting with
Implementation Intentions (MCII)" έχει θετικά αποτελέσματα στα MOOCs. Η στρατηγική
περιλαμβάνει δύο διαφορετικές τεχνικές. Κατά την πρώτη (MC), οι εκπαιδευόμενοι
καταγράφουν τους στόχους τους και το βαθμό στον οποίο θέλουν να τους επιτύχουν και κατά
τη δεύτερη (ΙΙ), διαμορφώνουν τις προθέσεις υλοποίησής τους καταστρώνοντας ένα σχέδιο για
να τους επιτύχουν. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή των θετικών αποτελεσμάτων
που θα προκύψουν από την επίτευξη κάθε στόχου, των εμποδίων που πιθανόν να
αντιμετωπίσουν και τις απαραίτητες ενέργειες, στη μορφή "Εάν-τότε", για να τα ξεπεράσουν.
Τα δύο xMOOCs που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των δύο ερευνών, είχαν διάρκεια 10 και
6 εβδομάδες και συμμετείχαν 9.619 και 8.344 εκπαιδευόμενοι αντίστοιχα. Η ανάλυση των
ερευνητικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου, έδειξαν αύξηση του
ποσοστού επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατά 32% στην 1η έρευνα και κατά
15% στην 2η όταν υλοποιούνται και οι δύο τεχνικές (MC & II), ενώ δεν υπήρξε στατιστικά
σημαντική αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης στην περίπτωση που υλοποιείται είτε η μια
είτε η άλλη τεχνική.
Τέλος, οι Davis, Chen, Van der Zee, et al. (2016) επιχείρησαν κι αυτοί να διαπιστώσουν κατά
πόσο οι αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές του αναστοχασμού και της κατάστρωσης ενός πλάνου
επίτευξης των στόχων μπορούν να είναι ωφέλιμες για τους εκπαιδευόμενους, χωρίς να
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τροποποιήσουν τη δομή ή να εμπλουτίσουν με κάποιο τρόπο τα MOOCs που δημιούργησαν.
Για το σκοπό αυτό εφάρμοσαν τις παρεμβάσεις τους σε δύο διαφορετικά xMOOCs, 13 και 7
εβδομάδων με θέμα τον «Συναρτησιακό προγραμματισμό»
και την «Βιομηχανική
βιοτεχνολογία» αντίστοιχα. Στο πρώτο MOOC, εφάρμοσαν τη στρατηγική του αναστοχασμού
ενσωματώνοντας μετά το τελευταίο βίντεο κάθε ενότητας, μια ερώτηση (προτροπή) που
βοηθούσε τους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που είδαν πριν
προχωρήσουν στο κουίζ της εβδομάδας. Εξαίρεση, σε αυτό το σχήμα υπήρξε σε μια από τις
ενότητες που το μαθησιακό υλικό ήταν πιο δύσκολο. Σε αυτήν την ενότητα, η προτροπή
εφαρμόστηκε σε όλα της τα βίντεο και όχι μόνο στο τελευταίο. Στο δεύτερο MOOC,
εφαρμόστηκε η στρατηγική της κατάστρωσης σχεδίου. Πριν την έναρξη κάθε ενότητας, οι
εκπαιδευόμενοι έπρεπε να καταγράψουν τους στόχους που θα ήθελαν να επιτύχουν και ένα
πλάνο μελέτης για την επίτευξή τους, ενώ στο τέλος της ενότητας, έπρεπε να αναστοχαστούν
και να καταγράψουν για το πόσο πιστά ακολούθησαν το πλάνο μελέτης τους και σε ποιο βαθμό
πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση
στο 1ο MOOC δεν επέφερε καμία αλλαγή, ούτε ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
ούτε ως προς τις επιδόσεις τους. Επίσης, η μερική ενασχόληση με την καταγραφή του πλάνου
μελέτης και τη στοχοθεσία που εφαρμόστηκε στο 2ο MOOC, δεν επέφερε στατιστικά
σημαντικές αλλαγές. Αντίθετα, όσοι πραγματικά ασχολήθηκαν καταστρώνοντας ένα σχέδιο
μελέτης και καταγράφοντας τους στόχους τους, είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερες
επιδόσεις.
Συζήτηση
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται κατ’ αρχήν ότι οι περισσότερες
έρευνες ακολουθούν τον ποσοτικό ερευνητικό σχεδιασμό και η πλειονότητα από αυτές, το
σχεδιασμό ομάδας ελέγχου/πειραματικής ομάδας. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέγονται είτε
αυτόματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των εκπαιδευόμενων στην πλατφόρμα
φιλοξενίας των μαθημάτων (clickstream data), είτε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία είναι
σταθμισμένα ή αποτελούν σύνθεση άλλων σταθμισμένων ερωτηματολογίων. Τα ερευνητικά
ερωτήματα εστιάζουν στα κίνητρα που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους στο να συμμετάσχουν
στα μαθήματα, στο βαθμό αυτο-ρύθμισης που εμφανίζουν, στις αυτο-ρυθμιστικές στρατηγικές
που χρησιμοποιούν, στον τρόπο που χρησιμοποιούν το μαθησιακό υλικό, στο βαθμό αποδοχής
των σχεδιαστικών παρεμβάσεων και στο πώς αυτές επηρέασαν διάφορες παραμέτρους της
συμμετοχής τους (συμμετοχή, επίδοση κλπ.). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν στα
μαθήματα αποτελούν ένα μικρό ποσοστό όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και
τελικά γράφτηκαν στα μαθήματα.
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των μαθημάτων προκύπτει ότι οι ερευνητές
έχουν ακολουθήσει τέσσερις παρεμβάσεις στο προγράμματα MOOCs που δημιουργούν:
1. συνδυάζουν ταυτόχρονα τους δύο τύπους MOOC (c & x) (Crosslin, 2016; Onah &
Sinclair, 2017)
2. εμπλουτίζουν τεχνολογικά τα μαθήματα ενσωματώνοντας είτε διάφορα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται εντός ή εκτός της πλατφόρμας φιλοξενίας των μαθημάτων είτε
ολόκληρες μαθησιακές πλατφόρμες (Milligan, et al., 2013; Haug, et al., 2014; Davis,
Chen, Jivet, et al., 2016; Diana, et al., 2016; Jivet, 2016; Alario-Hoyos, et al., 2017;
Davis, et al., 2017)
3. εμπλουτίζουν τα μαθήματα με προαιρετικές δραστηριότητες (Ruipérez-Valiente, et al.,
2016)
4. εφαρμόζουν ή καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους στο να εφαρμόσουν διάφορες αυτορυθμιστικές στρατηγικές χωρίς να πραγματοποιήσουν καμία αλλαγή στη βασική δομή
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των MOOCs (Davis, Chen, Van der Zee, et al., 2016; Kizilcec, et al., 2016; Kizilcec &
Cohen, 2017)
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Περίληψη
Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη θεωρητική πρόοδο στο πεδίο της κινητής μάθησης,
ένας σημαντικός αριθμός εγχειρημάτων κινητού γραμματισμού δεν παρουσιάζει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Οι λόγοι της αναποτελεσματικότητας έχουν αναζητηθεί σε διάφορα επίπεδα των
παρεμβάσεων. Σε κεντρική θέση βρίσκονται παράγοντες όπως η αδυναμία των "αναλφάβητων" να
αλληλεπιδράσουν με το κείμενο των διεπαφών και η αγνόηση εκ μέρους των σχεδιαστών των όρων του
πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσονται και χρησιμοποιούνται οι συσκευές. Εκκινώντας από τις
παραπάνω διαπιστώσεις, η παρούσα εθνογραφική μελέτη διερευνά όψεις της πραγματικής χρήσης των
κινητών τηλεφώνων σε μία κοινότητα Ρομά της Ρόδου η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά
"αναλφαβητισμού". Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατέσσερα (14) "εγγράμματα" μέλη. Με άξονα τα
ευρήματα που προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις επισημαίνονται δύο διαστάσεις της
πραγματικής χρήση των συσκευών οι οποίες λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη κατά το σχεδιασμό
παρεμβάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε εργαστηριακά δεδομένα. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι
προσωπικές στρατηγικές των "αναλφάβητων" για τη διαχείριση των εμποδίων χρήσης της συσκευής
και ο υποβοηθητικός ρόλος των "κοντινών εγγράμματων" ατόμων. Όπως υποστηρίζεται, η τοποθέτηση
των εν λόγω διαστάσεων στο επίκεντρο του σχεδιασμού ενδέχεται να συμβάλει στην ανάπτυξη
εγχειρημάτων κινητού γραμματισμού με μεγαλύτερη αναφορά στις δεξιότητες και τις πραγματικές
ανάγκες των "αναλφάβητων" χρηστών.

Abstract
Despite the rapid developments in technology and the accumulating theoretical approaches in the field
of mobile learning, a significant number of mobile literacy projects does not seem to have the anticipated
impact. To locate the reasons for this ineffectiveness we must search for key factors at various
implementation levels. These key factors include, on the one hand, the inability of "illiterates" to interact
with textual interfaces and on the other hand the designers’ unawareness of the context of use. Based on
the above, the present ethnographic study explores aspects of the actual use of mobile phones in one
Romani community of Rhodes, with high "illiteracy" rates. Fourteen (14) "literate" community members
participated in the survey. Based on the outcomes of semi-structured interviews, two dimensions of the
actual use of mobile phones are highlighted: the personal strategies of "illiterates" for handling obstacles
when they use a device and the helping role of "proximate literates". Both dimensions are hardly
considered in the design of mobile learning interventions. In most cases, the design is entirely based on
laboratory data. We argue, that putting these dimensions at the heart of the design could contribute to
the development of mobile literacy projects that would take account of the actual skills and needs of
"illiterate" users.
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Εισαγωγή
Καθώς τα ποσοστά κατοχής των κινητών τηλεφώνων αυξάνονται ταχύτατα σε ολόκληρο τον
αναπτυσσόμενο κόσμο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χρήση των συσκευών από άτομα
με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού, «έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό ερευνητικό θέμα στους τομείς
της αξιοποίησης των ΤΠΕ για σκοπούς Ανάπτυξης (ICTD), της Αλληλεπίδρασης ΑνθρώπουΥπολογιστή (HCI) και της επιστήμης της πληροφόρησης» (Ahmed et al. 2013a, σελ. 2). Η
εντατικοποίηση της έρευνας στα παραπάνω πεδία κατά την τελευταία δεκαετία, έχει συμβάλει
στη διαμόρφωση μίας σειράς παρεμβάσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν
στον εγγραμματισμό "αναλφάβητων" ατόμων (illiterates) μέσω της αξιοποίησης κινητών
συσκευών (mobile literacy projects). Παρά τη σποραδική αναφορά ενθαρρυντικών ευρημάτων,
ένας σημαντικός αριθμός εγχειρημάτων αξιοποίησης των ΤΠΕ για σκοπούς Ανάπτυξης,
ευρύτερα, και Κινητού Γραμματισμού, ειδικότερα, είτε δεν έχει είτε παρουσιάζει μη επαρκώς
τεκμηριωμένα αποτελέσματα (Belalcázar 2015, Masiero 2016).
Οι λόγοι της μειωμένης αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τον Heeks (2002), θα πρέπει να
αναζητηθούν πρωτίστως στα «χάσματα μεταξύ σχεδιασμού και πραγματικότητας» (design–
actuality gaps), στις αναντιστοιχίες δηλαδή «ανάμεσα στις παραδοχές και τις απαιτήσεις που
ενσωματώνονται στο σχεδιασμό και την πραγματικότητα του πλαισίου των φτωχότερων
κοινοτήτων» (Heeks 2008, σελ. 29). Παρά την πληθώρα αντίστοιχων επισημάνσεων και την
αναφορά προβλημάτων που επιφέρουν, αφενός, η έλλειψη σταθερής συνεργασίας με τους
δυνητικούς χρήστες, αφετέρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις «πραγματικές» / «τοπικές»
ανάγκες (Dodson et al. 2012, Harris 2016), η πλειοψηφία των ερευνών που εστιάζει στα
"αναλφάβητα" άτομα και τις ανάγκες τους, έχουν πραγματοποιηθεί σε συνθήκες εργαστηρίου
(Knoche & Huang 2012).
Η επικράτηση των εργαστηριακών ερευνών και η παραγνώριση των δεδομένων που αφορούν
στη χρήση των τηλεφώνων σε πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να είναι προβληματική. Στα
εργαστηριακά περιβάλλοντα οι συμμετέχοντες συνήθως απομονώνονται από το πλαίσιό τους
και εμπλέκονται σε προκαθορισμένα σενάρια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Duh κ.ά. (2006),
εξαιτίας του εξαιρετικά δυναμικού πλαισίου χρήσης των κινητών συσκευών, οι εργαστηριακές
έρευνες αδυνατούν να προβλέψουν τα πιθανά προβλήματα και να προσομοιώσουν πλήρως τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων σε πραγματικές καταστάσεις.
Εκκινώντας από τις παραπάνω διαπιστώσεις, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη
δύο διαστάσεων της πραγματικής χρήσης των κινητών τηλεφώνων με δυνητικά σημαντική
επίδραση στο σχεδιασμό παρεμβάσεων κινητού γραμματισμού. Μολονότι η επίδρασή τους
επισημαίνεται συστηματικά από διάφορες εθνογραφίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε
ποικίλα πλαίσια (ενδεικτικά Friscira et al. 2012, Islam & Grönlund 2011, Kim 2009, Lalji &
Good, 2008, Medhi et al. 2010, Medhi et al. 2011), εντούτοις λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη
κατά το σχεδιασμό παρεμβάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε εργαστηριακά δεδομένα. Οι
διαστάσεις αυτές είναι οι προσωπικές στρατηγικές των "αναλφάβητων" για τη διαχείριση των
εμποδίων χρήσης που θέτει η ύπαρξη κειμένου στις συσκευές και ο υποβοηθητικός ρόλος των
"κοντινών εγγράμματων" ατόμων (proximate literates).
Με αφορμή την προσπάθεια ανάπτυξης - στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής - μίας
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με σκοπό τον εγγραμματισμό "αναλφάβητων" Ρομά στο νησί
της Ρόδου, επιχειρείται η διερεύνηση των προσωπικών στρατηγικών και των πρακτικών
υποστήριξης που παρέχουν οι "εγγράμματοι" Ρομά σε "αναλφάβητα" μέλη της κοινότητας
αναφορικά με τη χρήση της συσκευής.
Αφορμή της επικέντρωσής μας στις πρακτικές των "εγγράμματων" ατόμων αποτέλεσαν
ευρήματα πρόσφατης επιτόπιας μελέτης του Salemink (2016) στο ολλανδικό πλαίσιο. Ο
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ερευνητής επιχείρησε να αναδείξει τους όρους που οδηγούν στον κοινωνικό και ψηφιακό
αποκλεισμό των τοπικών ρόμικων κοινοτήτων. Σε αντίθεση με ό,τι αναμένονταν με βάση τις
επικρατούσες θεωρίες, η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι η κατοχή και η αξιοποίηση των
τεχνολογικών μέσων ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη ανάμεσα στα μέλη, παρά τα υψηλά ποσοστά
"αναλφαβητισμού" και τον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Σύμφωνα με τον Salemink (2016), το
παραπάνω θα πρέπει να αποδίδεται σε ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της κουλτούρας των Ρομά
- την ύπαρξη εκτεταμένων οικογενειών στις κοινότητες - γεγονός που επιτρέπει σε μέλη με
χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες να αντλούν υποστήριξη από ένα ευρύ δίκτυο ψηφιακά
εγγράμματων βοηθών.
Η επιτόπια εθνογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα
ερωτήματα: Πώς ανέπτυξαν οι "εγγράμματοι" Ρομά της κοινότητας τις υφιστάμενες δεξιότητες
γραφής και ανάγνωσης; Ποιες λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν και για ποιους
σκοπούς; Εντοπίζονται, στην περίπτωση των "αναλφάβητων" Ρομά, ατομικές στρατηγικές
υπέρβασης των εμποδίων χρήσης που θέτει η ύπαρξη κειμένου στη διεπαφή και τις λειτουργίες
του κινητού τηλεφώνου; Υποστηρίζονται τα "αναλφάβητα" μέλη της κοινότητας αναφορικά
με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου; Εάν ναι, τι περιλαμβάνει αυτή η υποστήριξη και με ποιο
τρόπο επιτελείται;
Μοτίβα χρήσης κινητού τηλεφώνου και διαχείριση εμποδίων: η περίπτωση των
"αναλφάβητων" ατόμων
Περιορισμοί χρήσης
Ενώ διάφορες εθνογραφικές έρευνες αναδεικνύουν τη διεύρυνση των τρόπων με τους οποίους
τα "εγγράμματα" άτομα εντάσσουν και αξιοποιούν τις κινητές συσκευές στην καθημερινότητά
τους (Höflich & Hartmann 2006), ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου από τους
"αναλφάβητους" εμφανίζει περιορισμένο εύρος και συγκεκριμένα μοτίβα χρήσης. Η σχέση
ανάμεσα στη χρήση του κινητού τηλεφώνου και το επίπεδο γραμματισμού των χρηστών δεν
έχει τύχει συστηματικής διερεύνησης, παρά τη δυνητική της σημασία. Πρόσφατες μελέτες,
πάντως, επισημαίνουν την έλλειψη αξιοποίησης του συνόλου των λειτουργιών του τηλεφώνου
από τα "αναλφάβητα" άτομα. Σύμφωνα με τους Rao και Ramey (2011) και Ndiaye και Zouinar
(2014), οι συγκεκριμένοι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα πρωτίστως
για την αποδοχή και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, να μην αξιοποιούν τη
δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων, να προτιμούν διεπαφές που δεν έχουν κείμενο
και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε συστήματα αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνουν
φωνητικές οδηγίες. Επιπλέον, διαπιστώνεται η δυσκολία τους να πλοηγηθούν σε μενού που
έχουν βάθος μεγαλύτερο από τρία επίπεδα πληροφορίας, αδυνατούν να αποθηκεύσουν χωρίς
βοήθεια τις τηλεφωνικές τους επαφές και τέλος, αποφεύγουν να εξερευνούν τις συσκευές από
μόνοι τους και χρειάζονται συστηματικά καθοδήγηση.
Πέρα από τα ευρήματα των παραπάνω μελετών, άλλες έρευνες αναφέρουν τη δυσκολία των
"αναλφάβητων" και των χρηστών με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού να πλοηγηθούν
χρησιμοποιώντας τον δείκτη τους (Katre 2010), να αλληλεπιδράσουν με αφηρημένα εικονίδια
και με εικονίδια μικρότερου μεγέθους (Chaudry et al. 2012), να κατανοήσουν εξειδικευμένους
ή τεχνικούς όρους, ακόμη κι όταν είναι διατυπωμένοι στη μητρική γλώσσα, να αντιληφθούν τη
λειτουργία της κάθετης μπάρας κύλισης (Medhi et al. 2011) και να ανταποκριθούν σε βασικές
πληροφορίες του τηλεφώνου όπως η κατάσταση της μπαταρίας, η σύνδεση στο δίκτυο και η
λήψη ενός εισερχόμενου μηνύματος (Ahmed et al. 2015).
Ανεξάρτητα από τον βαθμό επίδρασης του γραμματισμού στην ικανότητα χρήσης του κινητού
τηλεφώνου, η διαπίστωση των παραπάνω περιορισμών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διεπαφών
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και εφαρμογών για "αναλφάβητους" που τείνουν να αξιοποιούν όλο και λιγότερο το κείμενο
και να βασίζονται κυρίως στη χρήση εικόνων, γραφικών, ήχου, ομιλίας ή βίντεο (Restyandito
& Chan 2014). Ως προς αυτό, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι διάφορες ερευνητικές εργασίες,
στην ενότητα "Προτάσεις ή Αρχές Σχεδιασμού", ξεκινούν με τη φράση «αποφύγετε το
κείμενο» ή «αποφύγετε τα μεγάλα κείμενα» ή «έστω ελαχιστοποιήστε την εξάρτηση από αυτό»
(βλ. El-Seoud et al. 2014, Medhi et al. 2007). Είναι, ωστόσο, η παρουσία του κειμένου στις
κινητές συσκευές δυνητικός περιορισμός για τους αναλφάβητους χρήστες;
Ατομικές στρατηγικές αναλφάβητων χρηστών
Στη σχετική αρθρογραφία μία απάντηση ως προς τους πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να
θέσει το κείμενο σε "αναλφάβητους" χρήστες αντλείται από μελέτες (Friscira et al. 2012, Lalji
& Good 2008, Knoche & Huang 2012) οι οποίες εστιάζουν στις προσωπικές στρατηγικές που
αναπτύσσουν οι "αναλφάβητοι" και οι χρήστες με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού, σχετικά με
τη διεκπεραίωση λειτουργιών που προϋποθέτουν τη χρήση και την κατανόηση κειμένου.
Έτσι, σύμφωνα με έρευνα των Knoche και Huang (2012), προκειμένου να διαχειριστούν τις
τηλεφωνικές επαφές τους, οι "αναλφάβητοι" χρήστες χρησιμοποιούν - εντός και εκτός της
συσκευής - μία σειρά από υποβοηθητικές μνημοτεχνικές. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την
απομνημόνευση του νούμερου, την απομνημόνευση της θέσης της επαφής στον κατάλογο του
κινητού τηλεφώνου ή της διαδρομής που οδηγεί σε αυτήν, την προσθήκη ψηφίων ή συμβόλων
δίπλα από τους αριθμούς, την αντιγραφή των αριθμών με μελάνι διαφορετικού χρώματος σε
σημειωματάρια ή ακόμη και την τοποθέτηση μικρών χαρτιών με νούμερα σε διάφορα σημεία
του σπιτιού που συνδέονται με συγκεκριμένες επαφές τους.
Παρόμοια έρευνα των Ahmed κ.ά. (2013b) αναφορικά με την αναζήτηση των επαφών, βρήκε
ότι οι αναλφάβητοι χρήστες τείνουν να αποστηθίζουν την εικόνα των 2 ή 3 τελευταίων ψηφίων,
να θυμούνται τη θέση της επαφής μέσα στον κατάλογο, να απομνημονεύουν τα ονόματα των
επαφών ως εικόνες και να θυμούνται επαφές με βάση τη συχνότητα ενός συγκεκριμένου
γράμματος. Σχετικά με την απομνημόνευση του δικού τους αριθμού, οι αναλφάβητοι χρήστες
διαθέτουν συνήθως ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο είναι καταγεγραμμένος ο αριθμός τους,
χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ψηφίων που τους επιτρέπει να δουν στην οθόνη του τηλεφώνου
τον αριθμό τους ή αποστηθίζουν τον "ρυθμό" του νούμερου χωρίζοντάς τον σε δυάδες (π.χ.
"TwoTwo-OneOne-ThreeNine"). Τέλος, σε σχέση με την αναζήτηση της μουσικής και των
βίντεο, οι "αναλφάβητοι" χρήστες θυμούνται την εικόνα των μικρών εικονιδίων (thumbnails),
όταν αυτά υποστηρίζονται από τη συσκευή, απομνημονεύουν τη σειρά με την οποία έχουν
προσπελάσει τα αρχεία που εμφανίζονται σε λίστα, πραγματοποιούν διαδοχικές αναζητήσεις
μέχρι να εντοπίσουν το αρχείο που τους ενδιαφέρει ενώ συχνά θυμούνται το όνομα των
αρχείων ή τα 2-3 τελευταία ψηφία του, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουν τις
επαφές του καταλόγου.
Η συμβολή των κοντινών εγγράμματων
Αν και οι προαναφερθείσες στρατηγικές θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για περεταίρω
διεύρυνση του επιπέδου γραμματισμού και των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων (Sitbon et al.
2014), σπανίως αξιοποιούνται κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων
κινητού γραμματισμού. Επιπλέον, είναι σαφές ότι η έννοια της "ατομικής στρατηγικής"
υποδηλώνει ένα "ατομικό επίπεδο χρήσης" της κινητής συσκευής το οποίο, στην περίπτωση
των "αναλφάβητων" χρηστών, ενδέχεται να μην είναι ο κανόνας.
Σύμφωνα με τους Ahmed κ.ά. (2015), ο σχεδιασμός για τα "αναλφάβητα" άτομα λαμβάνει
συχνά ως δεδομένη την ατομική χρήση των συσκευών. Η πλειοψηφία των σύγχρονων
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τεχνολογικών συστημάτων σχεδιάζονται και δοκιμάζονται στη βάση σεναρίων ατομικής
χρήσης (Medhi et al., 2010). Όπως υποστηρίζουν οι Bidwell κ.ά. (2010), η αντίληψη του
κινητού τηλεφώνου ως κατεξοχήν "προσωπικής συσκευής", έχει βασιστεί στη δυτική (western)
αντίληψη περί "προσωπικού χώρου". Ωστόσο, οι ανάγκες, οι προσδοκίες και τα μοτίβα χρήσης
των κινητών συσκευών σε ορισμένες κοινότητες και για ορισμένες κατηγορίες χρηστών,
μπορεί να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από τα αντίστοιχα του δυτικού πλαισίου (Ahmed et
al. 2015, Lalji & Good 2008, Sherwani et al. 2009).
Υπό αυτές τις διαπιστώσεις, ορισμένοι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να αναδείξουν τόσο τις
σύνθετες αλληλεπιδράσεις που συνδέονται με την κοινή χρήση (shared use) των κινητών
συσκευών (βλ. Bationo-Tillon et al. 2014, Chipchase & Tulusan 2007, Sey 2009, Steenson &
Donner 2009), όσο και τις πλούσιες πρακτικές διαμεσολαβημένης χρήσης (intermediated
technology use) και συνεργασίας μεταξύ "εγγράμματων" και "αναλφάβητων" ατόμων
(Sambasivan et al. 2010, Sambasivan & Smyth 2010, Sukumaran et al. 2009).
Σε αυτές τις κατευθύνσεις, έρευνες των Kim (2009) και Medhi κ.ά. (2011) βρήκαν ότι το
μοίρασμα των κινητών τηλεφώνων, μεταξύ των μελών της οικογένειας και των φίλων, ήταν
σύνηθες γεγονός. Πρόσφατη μελέτη της Komen (2016) στην Κένυα, ανέδειξε τα ετερογενή
κίνητρα και τις ποικίλες περιστάσεις με τις οποίες συνδέεται το μοίρασμα των κινητών
τηλεφώνων στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε έρευνα των Lalji και Good (2008), το σύνολο των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε μάθει να χειρίζεται το κινητό τηλέφωνο από κάποιο άλλο
άτομο. Στη μελέτη των Islam και Grönlund (2011) διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ
"εγγράμματων" και "αναλφάβητων" χρηστών δεν εξαντλείται στη διαχείριση ζητημάτων που
αφορούν στις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, αλλά επεκτείνεται και σε υπηρεσίες οι
οποίες βασίζονται σε κείμενο όπως τα γραπτά μηνύματα. Ανάλογες πρακτικές επισημαίνονται
στην έρευνα των Friscira κ.ά. (2012), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά των Medhi κ.ά.
(2010) σε περιπτώσεις "κοντινών εγγράμματων" οι οποίοι αναλάμβαναν να στείλουν απάντηση
για λογαριασμό των "αναλφάβητων" συγγενών τους στους αποστολείς των γραπτών
μηνυμάτων.
Βασισμένες σε ευρήματα που συνδέονται με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων σε πραγματικές
συνθήκες είναι και οι προσπάθειες ταξινόμησης των τύπων των τεχνολογικά
διαμεσολαβημένων αλληλεπιδράσεων που απαντώνται στη σχετική αρθρογραφία. Με κριτήριο
το βαθμό πρόσβασης των ωφελούμενων στη συσκευή οι Parikh και Gosh (2006) διακρίνουν
τέσσερις κατηγορίες αλληλεπίδρασης ("συνεργατική", "κυριαρχημένη", "διαμεσολαβημένη",
"έμμεση") ενώ μεταγενέστερη εθνογραφική έρευνα των Sambasivan κ.ά. (2010) επισημαίνει
τρεις εναλλακτικούς τύπους ("χρήση μέσω υποκατάστασης", "χρήση μέσω κοντινού
προσώπου", "χρήση μέσω μετάφρασης").
Μέθοδος
Με άξονα τις παραπάνω διαπιστώσεις, στην παρούσα εθνογραφική έρευνα επιχειρήσαμε να
διερευνήσουμε εκτενέστερα το ρόλο των "εγγράμματων" μελών μίας ρόμικης κοινότητας του
Δήμου Ρόδου μέσα από την κατασκευή και τη χρήση ενός ερωτηματολογίου ημιδομημένης
συνέντευξης. Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή, ο πληθυσμός των Ρομά του νησιού
υπολογίζεται σε 400 περίπου άτομα. Το ποσοστό "αναλφάβητων" Ρομά εκτιμάται ότι
ανέρχεται σε 90% με το μέσο όρο να έχει ολοκληρώσει την Δ΄ Δημοτικού (ΜΟΔ Α.Ε. 2015).
Τέλος, ο βαθμός κατοχής κινητού τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα υψηλός καθώς φθάνει το 70,2%
(Καραγιάννη κ.ά. 2016).
Η διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων του ερωτηματολογίου τροφοδοτήθηκε θεωρητικά από
εργασίες (Basu et al. 2000, Basu & Lee 2009, Basu et al. 2001, Maddox 2007, Parikh & Gosh
2006, Sambasivan et al. 2010, Sambasivan & Smyth 2010, Sukumaran et al. 2009) οι οποίες
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κινούνται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: α.) στην ανάδειξη της σημασίας της πρόσβασης ή μη - στη βοήθεια των "κοντινών εγγράμματων", για την ακριβέστερη μέτρηση των δεικτών
γραμματισμού (literacy rates) και β.) στην ανάδειξη των τύπων και των μηχανισμών
διαμεσολαβημένης χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε διάφορα πλαίσια του αναπτυσσόμενου
κόσμου.
Η σταδιακή επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια διαμεσολαβήτριας,
η οποία υπέδειξε μέλη της κοινότητας που αυτοπροσδιορίζονται ως εγγράμματα και κατέχουν
κινητό τηλέφωνο. Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες υπέδειξαν με τη
σειρά τους άλλα άτομα τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, «γνωρίζουν γράμματα». Όπως
διαπιστώθηκε από την επικοινωνία του ερευνητή με τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι, στο
σύνολό τους, ήταν σε θέση να διαβάσουν ικανοποιητικά τα στοιχεία του ερωτηματολογίου.
Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική γλώσσα και έλαβαν χώρα τις πρωινές
ώρες στις οικίες των συμμετεχόντων. Στο χώρο του νοικοκυριού παρευρίσκονταν συνήθως και
άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρεμβαίναν ενεργά
στη συζήτηση προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις δηλώσεις του συνεντευξιαζόμενου ή να
αποσαφηνίσουν το περιεχόμενο κάποιας ερώτησης, συχνά στη γλώσσα ρομανί. Λαμβάνοντας
υπόψη τις αξίες και τους κανόνες που διέπουν την επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα (βλ.
Wallengren & Mellgren 2015, σελ. 19) σε πολλές ρόμικες κοινότητες, οι συνεντεύξεις με
γυναίκες Ρομά πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία άλλων προσώπων. Ως μέσο ηχογράφησης
χρησιμοποιήθηκε ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα εγγραφής υψηλής ποιότητας.
Η πιλοτική εθνογραφική έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017. Το απομαγνητοφωνημένο
υλικό αφορά σε 14 συνεντεύξεις σε βάθος οι οποίες λήφθηκαν έως τον Μάρτιο του 2018. Σε
σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, οι 12 είναι άνδρες ενώ οι 2 γυναίκες. Το ηλικιακό εύρος
τους κυμαίνεται μεταξύ 17-45 ετών. Στην περίπτωση των τεσσάρων ανήλικων συμμετεχόντων
στην έρευνα, ζητήθηκε και διασφαλίστηκε η συγκατάθεση των γονέων. Τα ευρήματα που
προέκυψαν από την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα.
Αποτελέσματα
Τα "εγγράμματα" μέλη της κοινότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα ανομοιογενείς "βιογραφίες
γραμματισμού" (Πίνακας 1). Μολονότι αρκετοί Ρομά δήλωσαν ότι έμαθαν να γράφουν και να
διαβάζουν μέσα από τη συμμετοχή τους στις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, οι
περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είτε δεν φοίτησαν στο σχολείο είτε δεν
ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη Δημοτικού. Σε σχέση με τους τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων
γραφής και ανάγνωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας, ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι
έχουν μάθει να γράφουν και να διαβάζουν από κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή με τη βοήθεια
Ρομά και μη Ρομά φίλων που ζουν εκτός καταυλισμού, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι οι εν λόγω
δεξιότητες οφείλονται αποκλειστικά σε προσωπική προσπάθεια και αναπτύχθηκαν, σταδιακά,
μέσα από τη μελέτη βιβλίων (π.χ. γλώσσας, ιστορίας) ή τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης.
Εξίσου ανομοιογενείς παρουσιάζονται οι αιτίες εγγραμματισμού των μελών της κοινότητας.
Στην περίπτωση των Ρομά που φοίτησαν ελάχιστα ή καθόλου στο σχολείο, η βελτίωση των
προοπτικών εύρεσης εργασίας αποτελεί το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο. Για ένα
σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, ωστόσο, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και
ανάγνωσης συνδέεται, πρωτίστως, με λιγότερο "πραγματιστικούς" λόγους όπως η επικοινωνία
με φίλους και συγγενείς μέσω χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η αυτοβελτίωση
και η αύξηση της αυτοεκτίμησης.
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Πίνακας 1: Βιογραφίες γραμματισμού Ρομά συμμετεχόντων
Συμμετέχοντες Ηλικιακή
Κατηγορία
(Φύλο Α/Γ)

Σχολική
Φοίτηση

Τρόπος ανάπτυξης
δεξιοτήτων γραφής και
ανάγνωσης

Βασικός λόγος
Εγγραμματισμού

Σχολική φοίτηση

Εύρεση εργασίας

Προσωπική προσπάθεια
και βοήθεια από μη Ρομά
φίλους
Προσωπική προσπάθεια
Βοήθεια από μέλος της
οικογένειας

Ανάγνωση βιβλίων με
σκοπό τη βελτίωση
αθλητικών επιδόσεων
Προσωπική επιθυμία
Επιθυμία συγγενικού
προσώπου

Προσωπική προσπάθεια

Εξάλειψη αισθήματος
ντροπής απέναντι στους
εγγράμματους μη Ρομά
φίλους

P1 (Α)

35-45

Έως Β΄
Δημοτικού

P2 (Α)

35-45

Δεν φοίτησε

P3 (Α)

25-34

Δεν φοίτησε

P4 (Γ)

17-24

Δεν φοίτησε

17-24

Έως Α΄
Δημοτικού
(δεν
ολοκλήρωσε
την τάξη)

P5 (Α)

P6 (Α)

25-34

P7 (Α)

35-45

P8 (Α)

17-24

P9 (Α)

35-45

P10 (Α)

17-24

P11 (Α)

17-24

Δεν φοίτησε
Έως ΣΤ΄
Δημοτικού
Έως Β΄
Γυμνασίου
Έως ΣΤ΄
Δημοτικού
Μαθητής
Λυκείου
Μαθητής
Λυκείου
Έως Α΄
Δημοτικού
(δεν
ολοκλήρωσε
την τάξη)

P12 (Α)

17-24

P13 (Α)

25-34

Δεν φοίτησε

P14 (Γ)

25-34

Δεν φοίτησε

Χρήση ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης
και βοήθεια από Ρομά
φίλο
Σχολική φοίτηση και
βοήθεια από Ρομά φίλο

Εύρεση εργασίας

-

Σχολική φοίτηση

-

Σχολική φοίτηση

-

Σχολική φοίτηση

-

Σχολική φοίτηση

-

Χρήση ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης
και βοήθεια από μέλος
της οικογένειας και Ρομά
φίλους
Χρήση ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης
Βοήθεια από μέλος της
οικογένειας

Επικοινωνία με φίλους
Επικοινωνία με
συγγενείς
Εύρεση εργασίας

Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους ανέφεραν ότι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από το
κινητό τους τηλέφωνο. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών (93%) διαθέτει συσκευή
τελευταίας γενιάς (smartphones) με αναβαθμισμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Το κινητό
τηλέφωνο αποτελεί, επίσης, το βασικό μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η σύνδεση και η
πλοήγηση στο διαδίκτυο. Από τις συνεντεύξεις διαπιστώνεται η έλλειψη ηλεκτρονικών
υπολογιστών στον καταυλισμό. Η μοναδική επαφή των συμμετεχόντων με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές επιτελείται μέσα από σποραδικές επισκέψεις σε internet café της περιοχής για
σκοπούς που συνδέονται ευρύτερα με τη ψυχαγωγία (π.χ. ακρόαση και κατέβασμα τραγουδιών,
αναζήτηση πληροφοριών για τηλεοπτικές σειρές κ.α.).
Η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών άμεσης ανταλλαγής
μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Viber) είναι εκτενής από τα "εγγράμματα" μέλη της κοινότητας.
Το σύνολο των "εγγράμματων" Ρομά ανέφερε ότι διατηρεί τουλάχιστον έναν λογαριασμό σε
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ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί βασικό
κίνητρο για τη μηνιαία αγορά πακέτων δεδομένων (data). Στο ίδιο πλαίσιο, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η αναφορά πολλών συμμετεχόντων στο γεγονός ότι η πρόσβαση στο "facebook"
επιτελείται και από "αναλφάβητους" Ρομά χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να παράσχουν
αναλυτικότερες πληροφορίες.
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, "εγγράμματοι" συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ορισμένα
"αναλφάβητα" μέλη έχουν αναπτύξει τεχνικές διαχείρισης των εμποδίων που αφορούν σε
λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες προϋποθέτουν τη χρήση κειμένου. Οι στρατηγικές των
"αναλφάβητων" Ρομά φαίνεται να βασίζονται εκτενώς στην απομνημόνευση (memorization)
των τηλεφωνικών αριθμών και στην εκμάθηση της διαδρομής που οδηγεί σε έναν φάκελο, σε
μία λειτουργία ή σε ένα αρχείο (rote learning).
«Η μάνα μου έχει το τηλέφωνό της για να επικοινωνεί με τους γονείς της… μ’ αυτούς… για
να ξέρει γράμματα δεν ξέρει, δεν έμαθε. [Χρησιμοποιεί κάποιο κατάλογο;] γνωρίζει τους
αριθμούς, γράμματα δεν ξέρει να διαβάζει, γνωρίζει μόνο τους αριθμούς [Χρησιμοποιεί
σημειωματάριο;] Όχι όχι, θυμάται απ’ έξω τα τηλέφωνα» (P4)
«Ακόμη και μικροί από μας που δεν ξέρουνε καν να διαβάζουνε… με τη γνώση που έχουν
στο μυαλό τους μπαίνουν εκεί που θέλουνε [Πώς το κάνουν αυτό;] Άμα δώσεις στον Θ.
τώρα να μπει στις φωτογραφίες από το κινητό θα μπει… βλέπουν το κείμενο μπροστά από
την εικόνα και το γνωρίζουνε… έχουν βάλει στο μυαλό τους που είναι οι φωτογραφίες»
(P5)
Η αναγνώριση των επαφών του καταλόγου της κινητής συσκευής δεν επαφίεται αποκλειστικά
στις ικανότητες απομνημόνευσης του "αναλφάβητου" ατόμου. Μολονότι οι κατάλογοι της
συγκεκριμένης κατηγορίας χρηστών περιλαμβάνουν συνήθως ελάχιστους τηλεφωνικούς
αριθμούς, ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν περιπτώσεις "αναλφάβητων" μελών της
κοινότητας που διαθέτουν μία ιδιαίτερα εκτενή λίστα επαφών. Το γεγονός αυτό αποδίδεται,
σύμφωνα με τους ίδιους, στη χρήση "σημαδιών" (landmarks) για την αναγνώριση των
ονομάτων και των τηλεφωνικών αριθμών.
«Δηλαδή βάζουν ας πούμε 121 κι είναι ο Άγγελος. Το 122 είναι ο Παύλος. Μετά βάζουνε
κάππα, ας πούμε, άλφα, βήτα και ξέρουν ότι είμαι εγώ. Τα γράμματα αυτά είναι άσχετα με
το όνομά μου… ούτε αρχικά του ονόματός μου. Όλα τα παιδιά σου λέω, κάθε ένας έχει 3040 τηλέφωνα μες στο τηλέφωνό του και ξέρουνε με κωδικούς ποιος είναι ο καθένας» (P2)
Πέρα από τη χρήση συμβόλων δίπλα από τους τηλεφωνικούς αριθμούς και συνακόλουθα την
αντιμετώπιση των αριθμών και του κειμένου των επαφών ως "εικόνων", ενδιαφέρον
παρουσιάζει αναφορά συμμετέχοντα στην αξιοποίηση μιας εξειδικευμένης λειτουργίας από
"αναλφάβητο" συγγενικό πρόσωπο η οποία επιτρέπει τη μετατροπή του κειμένου σε ομιλία και
το αντίστροφο.
«Ο ξάδερφός μου δεν ήξερε καν…να… και τώρα ξέρει να γράφει και να διαβάζει. Πώς
όμως το ‘κανε αυτό… είχε κατεβάσει ένα πρόγραμμα στο κινητό του, κι όταν του ‘στελνα
εγώ μήνυμα αυτός πάταγε "ηχογράφηση" και του το διάβαζε το κινητό» (P8)
Σε σχέση με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, η υποστήριξη των "αναλφάβητων" Ρομά εκ
μέρους των "εγγράμματων" μελών της κοινότητας, εμφανίζει ιδιαίτερο εύρος. Η υποβοήθηση
αυτή μπορεί να αφορά σε απλές επιτελέσεις όπως η ανανέωση χρόνου ομιλίας μέσω κάρτας
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(«έρχονται σε μένα και τους περνάω μονάδες» - P1) και η ανεύρεση επαφών από τον κατάλογο
του κινητού τηλεφώνου, αλλά και στην ενεργοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών της
συσκευής όπως η ασύρματη σύνδεση (WiFi) και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
«…υπάρχουν παιδιά όπως ο Π., στο κινητό του έχει γράψει δυο-τρία ονόματα… της
δουλειάς του ανθρώπων… Το ξέρει το όνομα που λέει ‘Τ… κύριος Τ. ξενοδοχείο’, δεν
μπορεί να το διαβάσει όμως, να ξαναμπεί στο μενού για να το βρει… και μου ‘ρχεται και
μου λέει ‘θείο σε παρακαλώ βρες μου το τάδε όνομα’. Τον βοηθάω εκεί και του βρίσκω το
όνομα» (P2)
«[Σου ζητάνε βοήθεια και άτομα έξω από την οικογένειά σου;] Ναι πολλά άτομα, ξέρω
γω, συγγενείς, φίλοι. Δεν ξέρουν να ανοίγουν τα δεδομένα, για παράδειγμα, που είναι κάτι
εύκολο… ή να μπουν wifi, κάτι. Αυτά, τα συνηθισμένα. Αυτά ασχολιούνται οι πιο πολλοί
Ρομά» (P12)
Εξίσου συχνή είναι η υποβοήθηση που συνδέεται με τη διαχείριση των μηνυμάτων και των
αρχείων των "αναλφάβητων" μελών της κοινότητας. Οι "εγγράμματοι" συμμετέχοντες στο
σύνολό τους ανέφεραν περιπτώσεις υποστήριξης οι οποίες αφορούν ειδικότερα στην αποστολή
πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS - Multimedia Messaging Service), στην ανταλλαγή
φωτογραφιών και τραγουδιών μέσω ενεργοποίησης και χρήσης της ασύρματης τεχνολογίας
bluetooth, στην ανάγνωση γραπτών μηνυμάτων (SMS) από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
και τους φορείς του Δημοσίου, στην ανάγνωση γραπτών μηνυμάτων από οικεία πρόσωπα και
τέλος, στην αποστολή απάντησης εκ μέρους του παραλήπτη.
«Τώρα με τη χαρτούρα που γίνεται για τα προνοιακά και όλα αυτά… η Πρόνοια στέλνει
κάποια μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα. Ε δεν ξέρουν να διαβάσουν. Πρέπει
οπωσδήποτε να βρούνε έναν άνθρωπο να τους διαβάσει τι λέει το μήνυμα» (P2)
«…η μάνα μου με το κινητό της, στέλνουν μηνύματα, κάνουνε, δεν ξέρει να διαβάζει τη
βοηθάω εγώ… της εξηγώ τι λέει. Εγώ τα διαβάζω και της λέω τι ακριβώς λέει στα μηνύματα
[Απαντάς στη θέση της;] Ναι απαντώ εγώ γιατί δεν ξέρει, τη βοηθάω» (P4)
«Ναι μερικές φορές, ναι, μου ζητάνε βοήθεια… ας πούμε θέλουνε να στείλει μια
φωτογραφία… ας πούμε θέλει να κάνει ένα μήνυμα ή δηλαδή να στείλει ένα τραγούδι…
κάτι ένα μήνυμα από την εταιρία…κάτι, εγώ το λέω. Τα μαθαίνω. Δε ξέρουνε και μερικοί
από την οικογένειά μου» (P3)
Μία επίσης σημαντική διάσταση της υποστήριξης φαίνεται να επιτελείται με άξονα τις
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Η υποβοήθηση αυτή αφορά συνηθέστερα στην επεξήγηση
επιμέρους λειτουργιών και υπηρεσιών των εν λόγω ιστότοπων (π.χ. ανάρτηση φωτογραφιών
και βίντεο), στη δημιουργία προσωπικού ηλεκτρονικού λογαριασμού (account) ή απλώς στην
εξασφάλιση της πρόσβασης στο "facebook" μέσω της παροχής της συσκευής σε "αναλφάβητα"
μέλη που δεν διαθέτουν δικό τους τηλέφωνο.
«Ζητάνε εδώ στον καταυλισμό πολλά άτομα που… δεν έχουνε κινητό κι έχουνε ανάγκη να
μιλήσουνε κάπου… ή να δούνε κάτι από το facebook… δεν είναι όλοι οι συγγενείς στον
καταυλισμό. Μου ζητάνε το κινητό συνήθως για να μιλάνε μέσω facebook με τα αδέρφια
τους… γιατί έχουνε γυναίκες που δεν είναι από τον καταυλισμό, είναι από άλλους
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καταυλισμούς και μας ζητάνε οι γυναίκες να δούνε τα αδέρφια τους… τους γονείς τους,
μέσω facebook» (P9)
«Είναι ο ξάδελφός μου.. είναι.. τον ελένε Β.… αυτός έχει μάθει πάλι γράμματα από το
κινητό, από το facebook…έχει μάθει μόνος του γράμματα δεν ήξερε [Μπορείς να μου πεις
περισσότερα γι’ αυτό;] Για να ανοίξει facebook δεν ήξερε γράμματα, αλλά έρχοταν εδώ,
μου έλεγε Μ. πες μου τι να γράψω, πώς να γράψω, πώς να χρησιμοποιώ το κινητό μου…
τον βοηθούσα κι έτσι σιγά σιγά έμαθε γράμματα μόνος του [παύση] Ξέρει να διαβάζει, να
γράφει…» (P4)
Τέλος, με βάση τα δεδομένα των συνεντεύξεων προκύπτει ότι η υποβοήθηση των
"αναλφάβητων" μελών στοχεύει συχνά στην ανεξάρτητη χρήση της κινητής συσκευής. Η
συντριπτική πλειοψηφία των "εγγράμματων" συμμετεχόντων ανέφερε ότι εξηγεί ή δείχνει την
επιτέλεση μίας λειτουργίας πάνω στο τηλέφωνο του ωφελούμενου (beneficiary user) ζητώντας,
παράλληλα, την επανάληψή της από τον ίδιο. Η συγκεκριμένη πρακτική εμπίπτει στο είδος
αλληλεπίδρασης "Επιτέλεση μέσω Κοντινού Ατόμου" (Proximate Enabling) με βάση τους
τρεις τύπους των Sambasivan κ.ά. (2010) και στις κατηγορίες της "Κυριαρχημένης" ή
"Διαμεσολαβημένης" αλληλεπίδρασης (Dominated / Intermediated interaction), με βάση την
ταξινόμηση των Parikh και Gosh (2006).
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η ευρύτερη εικόνα που αποκομίσαμε από την υλοποίηση της εθνογραφικής έρευνας στη
κοινότητα των Ρομά της Ρόδου καταδεικνύει ως ένα βαθμό την απαγκίστρωση των δεξιοτήτων
γραφής και ανάγνωσης από τη σχολική εκπαίδευση. Πράγματι, το παράδειγμα των ετερογενών
βιογραφιών γραμματισμού των συμμετεχόντων δείχνει ότι αλφαβητισμός μπορεί να προκύψει
στη βάση ποικίλων κινήτρων και από ανορθόδοξες πηγές όπως οι "κοντινοί εγγράμματοι" και
το "facebook". Σε σχέση με το τελευταίο ειδικότερα, προηγούμενες έρευνες (Giurea & Lormier
2015, Hristova 2016, Salemink 2016) έχουν επισημάνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της επικοινωνίας και των δεσμών των συχνά
εκτεταμένων ρόμικων οικογενειών καθώς και στην ενίσχυση της ρόμικης ταυτότητας. Στην
έρευνά μας διαπιστώθηκε εξίσου ο κομβικός ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ενδιαφέρον εύρημα, ωστόσο, αποτελεί η σύνδεσή τους με τον εγγραμματισμό. Για ορισμένους
"εγγράμματους" Ρομά, η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε κεντρικό
κίνητρο ανάπτυξης των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης ενώ άλλοι δήλωσαν ότι ανέπτυξαν
σταδιακά τις δεξιότητες αυτές μέσα από τη συμμετοχή τους στο "facebook".
Παρά τη «διαδεδομένη ιδέα ότι τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα είναι επίσης ψηφιακά
αποκλεισμένα» (Salemink 2016, σελ. 1171), τα δεδομένα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι η
χρήση του διαδικτύου από τους "εγγράμματους" Ρομά είναι γενικευμένη. Καθώς το διαδίκτυο
συνδέεται όλο και στενότερα με βασικές ανάγκες των μελών της κοινότητας (οικονομικές,
επικοινωνίας), η πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές φαίνεται να επιχειρείται εξίσου από
"αναλφάβητα" άτομα χωρίς, ωστόσο, να καθίσταται σαφής ο τρόπος με τον οποίο
επιτυγχάνεται δεδομένης της αναπόφευκτης παρουσίας κειμένου. Σε κάθε περίπτωση πάντως,
η χρήση του διαδικτύου εμφανίζει μικρό εύρος και περιστρέφεται γύρω από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τους σκοπούς ψυχαγωγίας. Αντίστοιχο εύρημα επισημαίνεται σε
προγενέστερη μελέτη της Μαγκλάρα (2006) με θέμα τις τοποθετημένες πρακτικές
τεχνολογικού γραμματισμού παιδιών Ρομά στη Β. Ελλάδα.
Σχετικά με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους "αναλφάβητους" της κοινότητας, οι
αναφορές των "εγγράμματων" συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν τόσο τους ποικίλους
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περιορισμούς που προκύπτουν στο πλαίσιο μίας ενδεχόμενα ατομικής χρήσης της συσκευής
όσο και τους ευρηματικούς τρόπους με τους οποίους οι "αναλφάβητοι" καταφέρνουν εν τέλει
να υπερβούν ορισμένα από τα εμπόδια που θέτει η ύπαρξη κειμένου στις συσκευές. Οι εν λόγω
στρατηγικές μάλιστα παρουσιάζουν σαφείς ομοιότητες με αντίστοιχες "αναλφάβητων"
συμμετεχόντων σε έρευνες που υλοποιήθηκαν σε διαφορετικές κοινότητες και πλαίσια
(ενδεικτικά Ahmed et al. 2013b, Friscira et al. 2012, Knoche & Huang 2012, Lalji & Good
2008), χωρίς βέβαια να απουσιάζουν καινοφανείς πρακτικές όπως η εκμετάλλευση μιας
εξειδικευμένης λειτουργίας μετατροπής του κειμένου των γραπτών μηνυμάτων σε ομιλία και
το αντίστροφο.
Τα δεδομένα των συνεντεύξεων οδηγούν, επίσης, στη διαπίστωση ότι η διαχείριση των
περιορισμών εκ μέρους των "αναλφάβητων" χρηστών δεν περιλαμβάνει μόνο προσωπικές
τεχνικές αλλά, συχνά, και την αξιοποίηση ενός δικτύου "εγγράμματων" βοηθών ο ρόλος των
οποίων είναι ευκρινέστερος σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Σε αυτές τις συνθήκες, τα άτομα
και οι συσκευές εντάσσονται σε ένα δίκτυο σχέσεων μέσα στο οποίο οι ίδιες οι συσκευές, οι
ψηφιακές δεξιότητες και ο γραμματισμός, διακινούνται και ανακυκλώνονται ανάμεσα στα
μέλη του δικτύου (βλ. Ahmed et al. 2013a, Ahmed et al. 2015, Basu et al. 2000, Parikh & Gosh
2006, Sambasivan et al. 2010).
Τέλος, αναφορικά με τις ειδικότερες πρακτικές υποστήριξης των "αναλφάβητων" χρηστών από
τα "εγγράμματα" μέλη της κοινότητας, διαπιστώνεται ότι αυτές συμβάλλουν στην αξιοποίηση
ενός ευρύτερου φάσματος λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου. Πράγματι, η εν λόγω
υποβοήθηση φαίνεται να εκτείνεται από την επιτέλεση απλών ζητούμενων όπως η ανανέωση
χρόνου ομιλίας και η ενεργοποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο έως την κάλυψη συνθετότερων
αναγκών όπως η διαχείριση των γραπτών μηνυμάτων, η ανταλλαγή αρχείων ή η δημιουργία
λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων κινητού γραμματισμού και
γιατί εν τέλει μπορεί να αποδειχθεί επωφελής η επικέντρωση των ερευνητών στις πραγματικές
συνθήκες χρήσης των κινητών τηλεφώνων;
Πρώτον, το δυναμικό-ρευστό περιβάλλον γραμματισμού στο εσωτερικό της κοινότητας και ο
εκτενής ρόλος των "κοντινών εγγράμματων" ατόμων ενδέχεται να καθιστούν προβληματικές
τόσο τις άκαμπτες ταξινομήσεις των δυνητικών χρηστών με κριτήριο το επίπεδο γραμματισμού
τους (αναλφάβητος / ημιεγγράμματος - προφορικός / εγγράμματος), όσο και την ταύτιση του
επιπέδου γραμματισμού με προκαθορισμένες δυνατότητες χρήσης (βλ. Ndiaye & Zouinar
2014, Sherwani et al. 2009). Στη βάση των ευρημάτων μας και παρά την ανίχνευση
περιορισμών που συνδέονται με την ατομική χρήση, θεωρούμε ότι το πραγματικό εύρος
αξιοποίηση της συσκευής, τουλάχιστον στην περίπτωση των "αναλφάβητων" Ρομά, δεν (θα
πρέπει να) ορίζεται τόσο από το επίπεδο γραμματισμού τους όσο από τη δυνατότητα (ή μη) να
αντλούν υποστήριξη από ένα δίκτυο "εγγράμματων" βοηθών .
Δεύτερον, η αναγνώριση της εμπλοκής των κοντινών εγγράμματων ατόμων σε ένα ευρύ φάσμα
της λειτουργίας των συσκευών θα μπορούσε να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό μίας σειράς
σχεδιαστικών πρακτικών. Καθώς οι εργαστηριακές έρευνες στρέφονται όλο και συχνότερα
στην ανάπτυξη διεπαφών που στηρίζονται σε εικόνες και εφαρμογών που βασίζονται στην
ομιλία για να ξεπεράσουν ορισμένα από τα θέματα που συνδέονται με τον "αναλφαβητισμό"
(Cuendet et al. 2013), τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η πλήρης αποφυγή του κειμένου μπορεί
να οδηγήσει σε λειτουργικότερα περιβάλλοντα. Ως προς αυτό, έρευνα των Knoche και Huang
(2012) καταλήγει σε μία ενδιαφέρουσα διαπίστωση: η αποφυγή του κειμένου, μακροπρόθεσμα,
θα μπορούσε να ζημιώσει και άμεσα και έμμεσα τους "αναλφάβητους" χρήστες, αφού θα
καθιστούσε δυσκολότερη την παροχή βοήθειας από τα "κοντινά εγγράμματα" άτομα.
Τρίτον, οι πλούσιες πρακτικές διαμεσολαβημένης χρήσης και συνεργασίας μεταξύ
"εγγράμματων" και "αναλφάβητων" ατόμων καλούν ουσιαστικά τους σχεδιαστές να
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διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ευέλικτων συνεργατικών διεπαφών (collaborative
interfaces) οι οποίες θα είναι αναγνώσιμες και από τις δύο ομάδες χρηστών (Ahmed et al. 2015,
Sambasivan et al. 2010). Σε αυτό το πλαίσιο, η επισήμανση των Reitmaier κ.ά. (2010)
σκιαγραφεί τόσο τη σπουδαιότητα όσο και την πρόκληση μίας ανάλογης προσπάθειας:
«Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές στον τομέα της αξιοποίησης των ΤΠΕ για
σκοπούς Ανάπτυξης να σχεδιάζουν ευέλικτες τεχνολογίες τις οποίες οι άνθρωποι θα
μπορούν να χρησιμοποιούν με τρόπους που κρίνουν κατάλληλους για τον εαυτό τους, το
περιβάλλον τους και τον πολιτισμό τους. Ενώ πιστεύουμε ότι πρέπει να τονίσουμε την
κατανόηση των χρηστών και των αναγκών τους, θα πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι στον
συγκεκριμένο τομέα η κατανόηση των χρηστών μας είναι συχνά ατελής και μη
ολοκληρωμένη και να σχεδιάζουμε ευέλικτες τεχνολογίες τις οποίες οι χρήστες θα
μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, ακόμη και αν δεν τις γνωρίζουμε
εκ των προτέρων» (σελ. 286).
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την
τοπική ανάπτυξη υποδομών Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διδασκαλία συναφών
σχολικών προγραμμάτων. 454 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού
Δωδεκανήσου απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε για αυτή την έρευνα εντός
του πλαισίου της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Ajzen & Fishbein, 1991). Σε αυτό το
άρθρο παρουσιάζονται τα περιγραφικά δεδομένα τα οποία προέκυψαν, προκειμένου να
χαρτογραφηθούν οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ
και για τα σχολικά προγράμματα με θέμα τις ΑΠΕ, καθώς και οι διαφοροποιήσεις βάσει δημογραφικών
υποομάδων. Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν πολύ θετικές πεποιθήσεις για τις ΑΠΕ και για τα
αποτελέσματα της διδασκαλίας προγραμμάτων για τις ΑΠΕ, ενώ θεωρούν υποστηρικτική τη στάση της
σχολικής μονάδας για τα σχολικά προγράμματα των ΑΠΕ. Ωστόσο, βρέθηκε ότι λιγότεροι από τους
μισούς θέλουν να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θεωρούν μέτρια την ικανότητά τους να
διεκπεραιώσουν επιτυχώς αυτά τα σχολικά προγράμματα και επιφυλακτική τη στάση της τοπικής
κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Abstract
The present study aimed to investigate teachers’ attitudes regarding the local development of Renewable
Energy Source (RES) infrastructures, as well the teaching of relevant school programs. 454 teachers of
secondary education in the Dodecanese Prefecture filled a questionnaire that was originaly developed
for this study within the frame of Planned Behavior Theory (Ajzen & Fishbein, 1991). Descriptive data
that emerged are presented in order that teachers’ attitudes regarding RES local development and RES
teaching are approached, as well as comparisons between demographic subgroups. Comparisons based
on demographic subgroups are also presented. It was found that teachers maintain very positive attitudes
regarding RES development and teaching and perceive school environment as supportive regarding RES
teaching. On the contrary, they perceive their ability to successfully conduct RES teaching as moderately
high and the attitudes of local community towards RES local development as relatively negative.

85

Εισαγωγή
Η εντατικοποίηση της παραγωγής και η επακόλουθη μαζική και ολοένα αυξανόμενη
κατανάλωση άνθρακα, πετρελαίου και πετρελαϊκών παραγώγων ως καυσίμων έχει
πυροδοτήσει μία πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα και
πρωτοφανείς επιπτώσεις για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Η κλιματική αλλαγή
συγκαταλέγεται σε ένα από τα πιο δραματικά επακόλουθα της ανθρωπογενούς δράσης και
απειλεί την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Μία λύση η οποία πρέπει να επιταχυνθεί
για την αναχαίτιση αυτής της καταστροφικής πορείας είναι η υιοθέτηση ενεργειακών μοντέλων
που βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, για να ευδοκιμήσει αυτή η στροφή
προς τις ΑΠΕ επιβάλλεται (μεταξύ άλλων) η μεταβολή στις στάσεις, αντιλήψεις και αξίες των
ατόμων (π.χ. Devine-Wright, 2011; Karlstrøm & Ryghaug, 2014; Moula et at, 2013), καθώς
ένα από τα βασικά εμπόδια που συναντά το εγχείρημα της διάδοσης των ΑΠΕ είναι οι
αντιδράσεις των τοπικών πληθυσμών στις περιοχές όπου επιχειρούνται επενδύσεις ΑΠΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο των αντιδράσεων, νευραλγικό ρόλο για την καλλιέργεια στάσεων που
διάκεινται φιλικά ως προς τις ΑΠΕ διαδραματίζει η εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο στη
χώρα μας παρατηρείται το φαινόμενο η διδασκαλία για τις ΑΠΕ να έχει αποσπασματικό
χαρακτήρα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ έχει ενταχθεί ως προαιρετική θεματική
στη ζώνη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και, επομένως επαφίεται στη βούληση και την
προσέγγιση του εκάστοτε εκπαιδευτικού.
Η παρούσα έρευνα αφορούσε τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου και την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΠΕ. Η
επιλογή των Δωδεκανήσων έγινε καθότι η νησιωτική Ελλάδα διαθέτει αυξημένο δυναμικό
παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ λόγω τοπικών γεωγραφικών και κλιματολογικών συνθηκών
(Oikonomou et al, 2009). Ταυτόχρονα όμως, επειδή αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, υφίστανται τοπικές αντιδράσεις κατά των ΑΠΕ (Barry, Ellis & Robinson 2008). Όσον
αφορά την εκπαιδευτική διάσταση, διαπιστώσαμε ότι, μέχρι σήμερα, για τα σχολικά
προγράμματα που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου μόνο το 8% των
περιβαλλοντικών προγραμμάτων εστιάζει στις ΑΠΕ, ποσοστό που θεωρήσαμε ιδιαίτερα
χαμηλό, σε σχέση με άλλες προσφιλέστερες θεματικές όπως η ανακύκλωση ή η
βιοποικιλότητα.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει η παρούσα μελέτη αποτυπώνονται ως
εξής:
α. Σε ποιο βαθμό προτίθενται οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν προγράμματα για τις ΑΠΕ;
β. Πόσο έτοιμοι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν προγράμματα για τις ΑΠΕ;
γ. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ,
αλλά και με τα σχολικά προγράμματα για τις ΑΠΕ;
δ. Πώς οι δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, τόπος διαμονής, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου,
θέση ευθύνης και ηλικία) διαφοροποιούν το δείγμα;
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Βιβλιογραφική επισκόπηση
Αν και οι έρευνες για τις πεποιθήσεις και δράσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις ΑΠΕ είναι
σχετικά περιορισμένες στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν εκπονηθεί πολλές έρευνες οι οποίες
διερευνούν γενικά τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες
χώρες (Oerke & Bogner, 2010). Για παράδειγμα, οι Mat Said, Ahmadun, Paim και Masud
(2003) ερευνώντας τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις/στάσεις των εκπαιδευτικών στη Μαλαισία
διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σαφή γνώση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ή
για την περιβαλλοντική επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ οι Tuncer, Tekkaya, Sungur, Cakiroglu,
Ertepinar και Kaplowitz (2009) διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην Τουρκία, παρόλες τις
θετικές τους πεποιθήσεις/στάσεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, διατηρούν εσφαλμένες
αντιλήψεις επιδεικνύοντας συγκεχυμένη γνώση για το θέμα. Οι Burmeister και Eilks (2013)
διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και μαθητευόμενοι) στη Γερμανία συνδέουν την
έννοια της αειφορίας πρωτίστως με την οικολογική της διάσταση και στη συνέχεια με την
εκπαιδευτική, ενώ σε χαμηλά ποσοστά η έννοια της αειφορίας συνδέεται με οικονομικό και
κοινωνικό περιεχόμενο. Ομοίως, ο Stir (2006) αναφέρει ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί στην
Αυστραλία επιδεικνύουν θερμό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η γνώση τους για
αυτά είναι αποσπασματική και σποραδική, ενώ η κατανόησή τους για το ότι η αειφορία συνιστά
ένα φαινόμενο με διαστάσεις κοινωνικές και οικονομικές ήταν πολύ επιφανειακή. Οι
Ogunyemi και Ifegbesan (2011) εντόπισαν καλή γνώση των εκπαιδευτικών για τα τοπικά
περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά μικρή γνώση για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά
προβλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο βρέθηκε η γνώση των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα να είναι ικανοποιητική, όχι όμως ουσιαστική καθώς χαρακτηρίζεται από απουσία
κατανόησης για την αιτία των φαινομένων (Said, Ahmadun, Paim & Masud, 2003).
Ορισμένες έρευνες εντοπίζουν απόσταση μεταξύ των στάσεων και των γνώσεων που
διατηρούν οι εκπαιδευτικοί για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δηλαδή θετικές περιβαλλοντικές
στάσεις, αλλά χαμηλή περιβαλλοντική γνώση (Aini, Fakhrul’l-Razi & Yahaya, 2007). Βρέθηκε
ακόμα να διαφοροποιούνται στις περιβαλλοντικές τους στάσεις βάσει φύλου με τις γυναίκες
να διατηρούν πιο θετικές περιβαλλοντικές στάσεις (Larijani & Yeshodhara, 2008; Ozsoy,
Ozsoy & Kuruyer, 2011). Αντίθετο εύρημα, δηλαδή μη διαφοροποίησης περιβαλλοντικών
στάσεων βάσει φύλου των εκπαιδευτικών, καταγράφεται από άλλες έρευνες (Birbal, 2012;
Nagra, 2010; Shivakumara et al, 2015; Sadik & Sadik, 2014). Περαιτέρω έρευνες εντοπίζουν
διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές στάσεις ανάλογα με το κατά πόσον ο εκπαιδευτικός
εργάζεται σε ιδιωτική ή στη δημόσια εκπαίδευση (Larijani, 2010), με τους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς να διαθέτουν μεγαλύτερη αντίληψη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Διαφοροποιήσεις έχουν ακόμα βρεθεί ανάλογα με το κατά πόσον ο εκπαιδευτικός εργάζεται
σε αγροτικές περιοχές ή σε αστικές (Nagra, 2010) ή βάσει της ηλικίας του (Larijani, 2010), με
τις ηλικίες από 31-50 να επιδεικνύουν βαθύτερη αντίληψη των περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Όμως, ενώ οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί διατηρούν
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις (Grace & Sharp, 2000), ωστόσο αυτές δεν συνεπάγονται
αυτοδίκαια και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία καλλιεργούνται θετικές
στάσεις στους μαθητές (Ballantyne & Packer, 2009). Για παράδειγμα, οι Kennelly, Taylor και
Maxwell (2008) διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας στην Αυστραλία διατηρούν θετικές
στάσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά περιορισμένη δεξιότητα να τη διδάξουν
κατάλληλα. Αλλά και οι Sadik και Sadik (2014) περιγράφουν ότι οι τυχόν θετικές
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περιβαλλοντικές στάσεις του εκπαιδευτικού, ακόμη και οι περιβαλλοντικές του γνώσεις, δεν
επαρκούν ως κίνητρα υλοποίησης περιβαλλοντικών σχολικών προγραμμάτων.
Όσον αφορά συγκεκριμένα τις ΑΠΕ, οι Spiropoulou, Antonakaki, Kontaxaki και Bouras (2007)
ερευνώντας τις πεποιθήσεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης για τις ΑΠΕ,
βρήκαν ότι μόνο 17.2% του δείγματος διέκριναν ορθά τις ανανεώσιμες από τις μη ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Η πλειοψηφία θεωρεί το φυσικό αέριο ανανεώσιμη πηγή και τη γεωθερμία μη
ανανεώσιμη. Στο ίδιο πλαίσιο των εσφαλμένων πεποιθήσεων που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί
και επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των μαθητών κινούνται και άλλοι ερευνητές (Kişoğlu, Gürbüz,
Erkol, Akar & Akilli, 2010). Και τα ευρήματα της έρευνας του Trumper (1997) εκφράζουν την
ύπαρξη εσφαλμένων αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας στο Ισραήλ για τα ενεργειακά
ζητήματα. Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση του βαθμού γνώσεων των εκπαιδευτικών είναι
ουσιαστική καθώς η ανεπαρκής γνώση για τα ενεργειακά ζητήματα δρα ως αναχαιτιστικός
παράγοντας για την εκπαίδευση για τις ΑΠΕ (Woodhouse & Knapp, 2000). Ομοίως, οι Halder,
Havu-Nuutinen, Pietarinen, Zyadin και Pelkonen (2014) διαπιστώνουν επιφανειακή γνώση των
εκπαιδευτικών για τις ΑΠΕ και ειδικότερα για τη βιομάζα, ενώ οι Diakidoy και Iordanou (2003)
διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο δεν έχουν αποσαφηνίσει βασικά
χαρακτηριστικά της έννοιας «ενέργεια».
Διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις ΑΠΕ, οι Liarakou, Gavrilakis και Flouri
(2009) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν θετικές στάσεις για τις ΑΠΕ, εύρημα που
συνάδει με αυτό άλλων ερευνών (Zyadin et al, 2014), κατανοούν τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ
(Akif, 2017) και επιθυμούν αύξηση της εκπροσώπησης των ΑΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα
(Alemayehu et al, 2014).
Ενδιαφέρον έχουν οι έρευνες οι οποίες συγκρίνουν το επίπεδο γνώσης για τις ΑΠΕ μεταξύ
υποομάδων των εκπαιδευτικών: οι Zyadin et al (2014) παραθέτουν το εύρημα ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη γνώση για τις ΑΠΕ, με τους άνδρες να κατέχουν
περισσότερη πληροφορία από ότι οι γυναίκες. Οι Borg, Gericke, Höglund και Bergman (2012)
ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η ειδικότητα του εκπαιδευτικού επηρεάζει τον τρόπο
διδασκαλίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρόμοιο εύρημα παραθέτει και ο Nagra
(2010) σε έρευνα εντοπισμού διαφοροποίησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε
περιβαλλοντικά ζητήματα βάσει της ειδικότητάς τους. Ομοίως και ο Birbal (2012) παραθέτει
εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών διατηρούν καλύτερη
αντίληψη για τα περιβαλλοντικά θέματα.
Μεθοδολογία
Ο πληθυσμός της έρευνας συνίσταται στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου όλων των ειδικοτήτων. Πρόκειται
συνολικά για 1.660 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ήταν υπηρετούντες κατά το σχολικό έτος 20152017.
Η έρευνα διεξάχθηκε με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το οποίο αναπτύχθηκε από την αρχή
με βάση τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που είχε ολοκληρωθεί σε προηγούμενο στάδιο
(38 ημιδομημένες συνεντεύξεις) και τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφικής επισκόπησης.
Όσον αφορά τη δομή του ερωτηματολογίου, εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις, αυτό
περιλάμβανε α. 51 ερωτήσεις σχετικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ και για τα σχολικά προγράμματα ΑΠΕ (ψυχολογικά κίνητρα), β. 8
ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη επάρκειας του αποτελέσματος σε περίπτωση διδασκαλίας
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προγραμμάτων ΑΠΕ (γνωστικά κίνητρα), γ. 18 ερωτήσεις για τις αντιλήψεις τους σχετικά με
τις στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινότητας (κοινωνικά κίνητρα),
καθώς επίσης και δ. 23 ερωτήσεις για τον βαθμό στον οποίο επιθυμούν να συμμορφώνονται με
τους εξωτερικούς κανόνες (κανονιστικά κίνητρα) και ε. 14 ερωτήσεις σχετικά με την πρόθεση
του εκπαιδευτικού να επιλέγει προγράμματα ΑΠΕ (κίνητρο που οδηγεί στη συμπεριφορά).
Χρησιμοποιήθηκε επταβάθμια κλίμακα Likert με το 1 να αντιστοιχεί το «διαφωνώ απολύτως»
και με το 7 να αντιστοιχεί στο «συμφωνώ απολύτως».
Για την αύξηση της εγκυρότητας, η αρχική εκδοχή του ερωτηματολογίου υποβλήθηκε σε επτά
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας προκειμένου να υλοποιηθεί η φάση του pre-testing. Tο
ερωτηματολόγιο απαιτούσε κατά προσέγγιση 25 λεπτά για να συμπληρωθεί, αναπτύχθηκε και
φιλοξενήθηκε στη google form και παρέμεινε αναρτημένο για δύο μήνες, ώσπου να
συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών. Επί συνόλου 1.660 εκπαιδευτικών
απάντησαν 454 εκπαιδευτικοί. Το ποσοστό επιστροφής επί του συνόλου του πληθυσμού ήταν
27%. Όσον αφορά την αξιοπιστία, για το σύνολο των ερωτήσεων (130) η εσωτερική συνοχή
μετρήθηκε να έχει αυξημένη αξιοπιστία Cronbach a= 0,947.
Για τη διερεύνηση της πρόθεσης, πεποιθήσεων και αντίληψης ελέγχου του εκπαιδευτικού να
διδάσκει προγράμματα ΑΠΕ αξιοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική και ειδικότερα η
παράθεση δειγματικής μέσης τιμής ή αλλιώς του μέσου όρου. Για τη διερεύνηση της διαφοράς
μεταξύ των υποομάδων του δείγματος βάσει δημογραφικών διαφορών αξιοποιήθηκαν τα Ttest και one way anova (ανάλογα με τον αριθμό των συγκρινόμενων ομάδων) ή Mann-Whitney
και Kruskal-Wallis αντιστοίχως (όπου δεν πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις για τα αντίστοιχα
παραμετρικά τεστ).
Αποτελέσματα
Πρόθεση του εκπαιδευτικού να επιλέγει προγράμματα συναφή με τις ΑΠΕ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί των Δωδεκανήσων εμφανίζονται με μέτριο
ενδιαφέρον να επιλέγουν προγράμματα συναφή με τις ΑΠΕ (60% απάντησαν θετικά, ενώ η
μέση τιμή για το δείγμα ήταν 5.15). Παράλληλα μόνο οι μισοί προσπαθούν να ενημερώνονται
ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πρόγραμμα ΑΠΕ (50% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση
τιμή για το δείγμα ήταν 4.52), ενώ ακόμα λιγότεροι συλλέγουν υλικό οργάνωσης
προγράμματος ΑΠΕ (40% απάντησαν θετικά, με μέση τιμή 3.72). Μειωμένο εμφανίζεται το
ποσοστό και όσων συμπεριλαμβάνουν τις ΑΠΕ στα άμεσα σχέδιά τους ως πιθανή θεματική
προγράμματος (40% απάντησαν θετικά, με μέση τιμή 4.12). Αντίθετα, σε συντριπτική
πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμφανίζονται ανοικτοί στο ενδεχόμενο να
συνεργαστούν με συναδέλφους σε ένα πρόγραμμα για τις ΑΠΕ (80% απάντησαν θετικά, ενώ
η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 5.70 σε επταβάθμια κλίμακα), ενώ οι μισοί ενθαρρύνουν τους
συναδέλφους να αναλαμβάνουν προγράμματα για τις ΑΠΕ (50% απάντησαν θετικά, ενώ η
μέση τιμή για το δείγμα ήταν 4.02). (Γράφημα 1).
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Γράφημα 1

ανοικτοί σε
συνεργασία. 5.7

ενδιαφέρον για
σχολικά προγράμματα
ΑΠΕ. 5.15
ενθαρρύνουν
επιδιώκουν
συναδέλφους.
4.02
ενημέρωση για ΑΠΕ.
4.52
άμεση πρόθεση
συλλέγουν υλικό.
υλοποίησης. 4.12
3.72

Αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος σε περίπτωση ανάληψης διδασκαλίας σχολικού
προγράμματος για τις ΑΠΕ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μόνο το 30% του δείγματος των
εκπαιδευτικών θεωρούν ότι ΑΠΕ ανήκουν ή είναι σχετικές με το αναλυτικό πρόγραμμα της
ειδικότητας τους (30% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 3.4). Αντίθετα
η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος αισθάνονται ότι είναι γενικώς ενημερωμένοι
για τις ΑΠΕ παρότι (70% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 5.35).
Ωστόσο, μόνο οι μισοί δηλώνουν ότι επιδιώκουν να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις για τις ΑΠΕ
και ότι μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς ελλείψεις σε πρόγραμμα για τις ΑΠΕ (50%
απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 4.2 και 4.7 αντιστοίχως). Ελαφρά
περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ώστε να υλοποιούν
χωρίς άγχος προγράμματα για τις ΑΠΕ, αισθάνονται εξοικειωμένοι με τη διδασκαλία για τις
ΑΠΕ, έτοιμοι, με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους προκειμένου να
διδάξουν σχετικά προγράμματα (60% απάντησαν θετικά, με μέσες τιμές κοντά στο 4.5)
(Γράφημα 2).
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Γράφημα 2

γενική ενημέρωση.
5.35

ικανότητα
αίσθηση ετοιμότητας
ανταπόκρισης σε
και αυτοπεποίθησης.
διδασκαλία ΑΠΕ. 4.7
4.5

συμμετοχή σε
επιμορφώσεις. 4.2

συναφής ειδικότητα.
3.4

Πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ
Όσον αφορά πιθανές δυσμενείς συνέπειες της τοπικής ανάπτυξης των ΑΠΕ, ελάχιστοι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι σε περίπτωση τοπικής ανάπτυξης των ΑΠΕ θα αχρηστευτεί γη με
καλύτερες πιθανές χρήσεις ή ότι θα υποβαθμιστεί η τοπική χλωρίδα και πανίδα (10%
απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 3.09 και 3.00 αντιστοίχως). Ομοίως,
λίγοι είναι αυτοί που θεωρούν ότι θα υποβαθμιστεί η τουριστική αξία του τόπου (20%
απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 3.02), ή ότι θα αλλοιωθεί το φυσικό
τοπίο (30% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 3.81). Ωστόσο αρκετοί
θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί η τοπική ταυτότητα των κατοίκων και ότι οι υποδομές θα απαιτούν
μη βιώσιμα έξοδα εγκατάστασης και συντήρηση (60% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για
το δείγμα ήταν 5.15 και 4.39 αντιστοίχως). Μεγάλο ποσοστό θεωρεί επίσης ότι με την τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ θα εξυπηρετηθούν μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα εταιρειών (70%
απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για το δείγμα ήταν 5.40) και ότι θα εμφανιστούν φαινόμενα
κρατικής κακοδιαχείρισης (80%, με μέση τιμή 5.72) (Γράφημα 3).
Στις θετικές προσδοκώμενες συνέπειες αρκετοί θεωρούν ότι θα χτυπηθούν τα διεθνή
ενεργειακά καρτέλ και η πετρελαϊκή διαφθορά (60% απάντησαν θετικά, ενώ η μέση τιμή για
το δείγμα ήταν 4.69). Όσον αφορά τα κοινωνικά οφέλη, μεγάλο ποσοστό προσδοκά ότι τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ θα ευνοήσει σημαντικά την τοπική κοινότητα (80% με μέση τιμή 5.92), θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και ότι θα προκύψουν έσοδα για την
τοπική κοινότητα από την πώληση ρεύματος (70% με μέση τιμή 5.41 και 4.91 αντιστοίχως),
ότι θα επέλθει φθηνότερο ρεύμα για την κοινότητα (80% με μέση τιμή 5.37) και θα
καλλιεργηθεί φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση στους κατοίκους (90% με μέση τιμή 6.29).
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Γράφημα 3

αλλοίωση τοπικής
ταυτότητας. 5.11

κρατική
κακοδιαχείριση. 5.72

εξυπηρέτηση
εταιρειών. 5.4

υποβάθμιση
χλωρίδας/πανίδας. 3

κοστοβόρος
συντήρηση. 4.39

αλλοίωση τοπίου.
3.81
αχρήστευση
υποβάθμιση
εναλλακτικών
τουριστικής αξίας.
χρήσεων γης. 3.09
3.02

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη, η πλειοψηφία θεωρεί ότι θα αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή, θα διασωθεί το φυσικό κάλλος (80% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 5.42
και 5.82), αλλά και ότι θα φέρει ως αποτέλεσμα καθαρότερο περιβάλλον και ότι θα επιδειχθεί
σεβασμός στη φύση (90% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 6.58 και 6.52 αντιστοίχως).
Γράφημα 4
καθαρή ενέργεια.
6.53
ανάπτυξη
ενεργειακή
έσοδα για την
κοινότητας. 5.92
αυτονομία. 5.68
κοινότητα. 4.91
καθαρότερο
διαχείριση περιβ
ηθική ικανοποίηση.
ψυχική ανάταση.
περιβάλλον. 6.58
προβλημάτων. 5.82
5.92
πάταξη διαφθοράς.
5.47
4.69

Όσον αφορά τα αμιγώς ενεργειακά οφέλη η πλειοψηφία θεωρεί ότι θα επιτευχθεί ανεξάντλητη
ενέργεια, ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση, αυτονομία στην παραγωγή και διανομή ενέργειας,
ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστεί το πεπερασμένο των συμβατικών καυσίμων (80%
απάντησαν θετικά με μέση τιμή 5.68, 5.89, 5.76 και 5.80) και ότι θα επιτευχθεί καθαρή ενέργεια
(90% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 6.53). Όσον αφορά τα ηθικά/ψυχολογικά οφέλη η
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πλειοψηφία προσδοκά ότι θα επιτευχθεί η ψυχική ανάταση κατοίκων λόγω της βελτίωσης του
φυσικού περιβάλλοντος (80% με μέση τιμή 5.47) και ότι θα επιτευχθεί η ηθική ικανοποίηση
μη καταστροφής πόρων (90% με μέση τιμή 5.92) (Γράφημα 4).
Πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τα προγράμματα ΑΠΕ
Όσον αφορά τη διδασκαλία των ΑΠΕ και το θετικό αντίκτυπό τους στην τοπική κοινότητα, η
πλειοψηφία θεωρεί ότι η διδασκαλία των ΑΠΕ πληροφορεί/ενημερώνει για ενεργειακά
ζητήματα την τοπική κοινότητα κάμπτοντας τις όποιες ενστάσεις, (80% απάντησαν θετικά με
μέση τιμή 6.21). Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι η διδασκαλία για τις ΑΠΕ
αποτελεί ένα ζωτικό θέμα για την τοπική κοινότητα, ότι καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση
για ενεργειακά ζητήματα στις οικογένειες των μαθητών και ότι καλλιεργεί θετικές στάσεις για
τις ΑΠΕ στους πολίτες (90% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 5.94, 6.21 και 6.24 αντιστοίχως).
Η πλειοψηφία θεωρεί επίσης ότι αυτή η διδασκαλία βελτιώνει τη σχέση σχολείου και τοπικής
κοινότητας, καθώς βελτιώνει την εικόνα του σχολείου όπως την εισπράττει η κοινότητα (80%
απάντησαν θετικά με μέση τιμή 6.00 και 5.98 αντιστοίχως).
Όσον αφορά το αντίκτυπο της διδασκαλίας για τις ΑΠΕ στον εκπαιδευτικό, η πλειοψηφία
θεωρεί ότι αυτή βελτιώνει τη γνώση του διδάσκοντος για τις ΑΠΕ κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, ότι ο εκπαιδευτικός αισθάνεται όμορφα που συνεισφέρει στη βελτίωση των
τοπικών συνθηκών, ότι μέσω της διδασκαλίας των ΑΠΕ συνδυάζεται ο ρόλος του
εκπαιδευτικού με το ρόλο του μέλους της τοπικής κοινότητας και ότι οι ΑΠΕ προσφέρονται
για διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση (90% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 5.93, 5.84,
5.93 και 6.02 αντιστοίχως).
Τέλος, όσον αφορά το αντίκτυπο της διδασκαλίας για τις ΑΠΕ στους μαθητές, η μεγάλη
πλειοψηφία θεωρεί ότι αυτή καλλιεργεί κριτική σκέψη στους μαθητές, ότι βοηθά τους μαθητές
να γίνουν αυριανοί πολίτες με ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ότι καλλιεργεί στους μαθητές
ορθή ενεργειακή συνείδηση και ότι φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στα προβλήματα της
κοινότητάς τους (90% απάντησαν θετικά με μέση τιμή 6.16, 6.16, 6.41 και 6.24 αντιστοίχως)
(Γράφημα 5).
Γράφημα 5
1. ορθή ενεργειακή
παιδεία για μαθητές.
6.41

5. καλλιέργεια
φιλοπεριβαλλοντικών
αξιών. 6.21

2. ενημέρωση για
τοπικά προβλήματα.
6.24

9. ζωτικό θέμα. 5.94

6. κριτική
σκέψη. 6.16

10. ενεργό μέλος
τοπικής κοινότητας.
5.93

3. ενημέρωση
κοινότητας. 6.21.
7. ενεργοί πολίτες. 6.16
4. ορθή ενεργειακή
παιδεία για κοινότητα.
6.24

8. διαθεματική
προσέγγιση. 6.028.

11. βελτίωση
γνώσεων για
εκπαιδευτικό. 5.93
12. συνεισφορά. 5.84
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Διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο
Ακολουθούν οι διαφοροποιήσεις βάσει φύλου, όπου φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί
διαφοροποιήθηκαν στην αντίληψη ελέγχου αποτελέσματος και τοπικής κοινότητας (Πίνακας
1).
Πίνακας 1: Διαφοροποίηση βάσει φύλου, τιμές U
Σχολικό
περιβάλ
λον

Πεποιθήσεις

Συμμόρφω
ση

Έλεγχος
αποτ.

Πρόθεση

Τοπική
κοινότητα

25179.0

21052.0

20814.0

22205.5

20491.0

65226.0

33932.0

33694.0

65570.5

33371.0

Z

-1.248

-1.878

-2.031

-.986

-2.290

-1.934

Asymp. Sig. (2tailed)

.212

.060

.042

.324

.022

.053

Mann-WhitneyU
Wilcoxon W

20947.
5
64312.
5

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος, οι διάμεσοι για τους
άνδρες (4.85) ήταν σημαντικά ψηλότεροι από ότι για τις γυναίκες (4.40), U=20814, z= -2.031,
p=.042. Επομένως, η αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος σε περίπτωση ανάληψης σχολικών
προγραμμάτων για τις ΑΠΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα οι
άνδρες αισθάνονται ότι ελέγχουν περισσότερο το αποτέλεσμα σε περίπτωση διεξαγωγής
σχολικών προγραμμάτων με θέμα τις ΑΠΕ.
Διαφοροποίηση διαπιστώθηκε και ως προς τις θέσεις της τοπικής κοινότητας για την τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ (όπως αντιλαμβάνονται αυτές τις θέσεις οι εκπαιδευτικοί). Οι διάμεσοι για
τους άνδρες (5.59) ήταν σημαντικά ψηλότεροι από ότι οι διάμεσοι για τις γυναίκες (5.23),
U=20491, z= -2.290, p=.022. Επομένως, οι στάσεις της τοπικής κοινότητας για την τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως τις αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
ανδρών και γυναικών, και ειδικότερα οι άνδρες τις αντιλαμβάνονται ως πιο αρνητικές.
Διαφοροποιήσεις με βάση την ιδιότητα του δημότη
Ακολουθούν οι διαφοροποιήσεις βάσει ιδιότητας δημότη στο νησί εργασίας, όπου φαίνεται
πως διαφοροποιήθηκαν στα πεδία της αντίληψης ελέγχου αποτελέσματος, της πρόθεσης
ανάληψης διδασκαλίας και της αντίληψης για το σχολικό περιβάλλον (Πίνακας 2).
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Σχολικό περιβάλλον

Τοπική κοινότητα

Πρόθεση

Πεποιθήσεις

Έλεγχος αποτελέσματος

Πίνακας 2: Τιμές U βάσει κατοχής ιδιότητας δημότη στο νησί εργασίας

Mann-Whitney U

23703.50

22059.50

20063.00

24365.50

22712.00

Wilcoxon W

46281.50

44637.50

42641.00

53768.50

45290.00

Z

-1.40

-2.58

-4.01

-.93

-2.11

Asymp. Sig. (2-tailed)

.160

.010

.000

.35

.034

Όσον αφορά τον βαθμό αντίληψης ελέγχου του αποτελέσματος, οι διάμεσοι για τους δημότες
στο νησί εργασίας (5.66) και για τους μη δημότες στο νησί εργασίας (4.83) ήταν σημαντικά
διαφορετικοί, U=22059, z= -2.582, p=.010. Ειδικότερα οι δημότες αισθάνονται μεγαλύτερη
επάρκεια ελέγχου σε περίπτωση ανάληψης προγράμματος για τις ΑΠΕ από ό,τι οι μη δημότες.
Αντίστοιχη διαφοροποίηση βρέθηκε και ως προς τον βαθμό πρόθεσης επιλογής της θεματικής
των ΑΠΕ στο πλαίσιο προγράμματος, καθώς οι διάμεσοι για τους δημότες στο νησί εργασίας
(5.22) και για τους μη δημότες στο νησί εργασίας (4.55) ήταν σημαντικά διαφορετικοί,
U=20063, z= -4.015, p=.000. Επομένως, την πρόθεση ανάληψης προγράμματος για τις ΑΠΕ,
διαφέρει σημαντικά μεταξύ δημοτών στο νησί εργασίας και μη, και ειδικότερα οι δημότες
αισθάνονται μεγαλύτερη πρόθεση να αναλαμβάνουν προγράμματα ΑΠΕ από ό,τι οι μη
δημότες.
Ο παράγοντας δημότης/μη δημότης φαίνεται ότι επιδρά και στις αντιλήψεις για τις θέσεις του
σχολικού περιβάλλοντος για τα προγράμματα ΑΠΕ, καθώς οι διάμεσοι για τους δημότες στο
νησί εργασίας (5.66) και για τους μη δημότες στο νησί εργασίας (5.16) ήταν σημαντικά
διαφορετικοί, U=22712, z= -12.117, p=.034. Ειδικότερα οι δημότες αισθάνονται περισσότερο
υποστηρικτικό το σχολικό περιβάλλον απέναντι στα προγράμματα ΑΠΕ, από ό,τι οι μη
δημότες.
Διαφοροποιήσεις με βάση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Ακολουθούν οι διαφοροποιήσεις βάσει κατοχής μεταπτυχιακού συναφούς με την Π.Ε., όπου
φαίνεται πως διαφοροποιήθηκαν στους τομείς των πεποιθήσεων, αντίληψης ελέγχου
αποτελέσματος και πρόθεσης ανάληψης διδασκαλίας (Πίνακας 3).
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Σχολικό περιβάλλον

3923.500

2656.500

2251.500

4614.500

4310.000

Wilcoxon W

24224.500

22957.500

22552.500

5940.500

24611.000

Z

-2.597

-5.324

-6.193

-1.109

-1.762

.000

.000

.267

.078

Asymp. Sig. (2-tailed) .009

Πρόθεση

Mann-Whitney U

Πεποιθήσεις

Τοπική κοινότητα

Έλεγχος αποτελέσματος

Πίνακας 3: Mann Whitney U, Z και p. Βάσει συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις πεποιθήσεις οι διάμεσοι για τους κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου συναφούς με τις ΑΠΕ (6.66) και για τους κατόχους μη συναφούς τίτλου (6.29) ήταν
σημαντικά διαφορετικοί, U=3923, z= -2.597, p=.009. Επομένως οι πεποιθήσεις για την τοπική
ανάπτυξη των ΑΠΕ, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κατόχων συναφούς με τις ΑΠΕ
μεταπτυχιακού τίτλου και μη, και ειδικότερα οι κάτοχοι είναι περισσότερο υπέρ της τοπικής
ανάπτυξης των ΑΠΕ από τους μη κατέχοντες.
Ως προς τον βαθμό αντίληψης ελέγχου του αποτελέσματος σε περίπτωση ανάληψης
προγράμματος για τις ΑΠΕ, οι διάμεσοι για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με
τις ΑΠΕ (6.00) και για τους κατόχους μη συναφούς τίτλου (4.66) ήταν σημαντικά διαφορετικές,
U=2656, z= -5.324, p=.000. Έτσι φαίνεται ότι οι κάτοχοι αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι,
από όσους δεν κατέχουν.
Όσον αφορά το βαθμό πρόθεσης επιλογής της θεματικής των ΑΠΕ στο πλαίσιο ενός
προγράμματος, οι διάμεσοι για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με τις ΑΠΕ
(5.88) και για τους κατόχους μη συναφούς τίτλου (4.55) ήταν σημαντικά διαφορετικές,
U=2251, z= -6.193, p=.000. Επομένως την πρόθεση ανάληψης σχολικού προγράμματος για τις
ΑΠΕ, διαφέρει σημαντικά μεταξύ κατόχων συναφούς με τις ΑΠΕ μεταπτυχιακού τίτλου και
μη, και ειδικότερα οι κάτοχοι διακατέχονται από μεγαλύτερη πρόθεση, από ό,τι οι μη.
Διαφοροποιήσεις με βάση τη θέση ευθύνης
Ακολουθούν οι διαφοροποιήσεις βάσει θέσης ευθύνης όπου φαίνεται πως διαφοροποιήθηκαν
ως προς την πρόθεση ανάληψης σχετικών προγραμμάτων και το σχολικό περιβάλλον (Πίνακας
4).
Η θέση ευθύνης φαίνεται ότι σχετίζεται με τον βαθμό επιθυμίας ανάληψης των ΑΠΕ ως
θεματικής προγραμμάτων, καθώς υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων,
όπως καθορίστηκε από το τεστ μονής διαδρομής ANOVA: F(2,451)= 5.044, p=.007. Ένα
Tukey post hoc test έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
εκπαιδευτικών και Διευθυντών (p=.015): Ειδικότερα, οι διευθυντές έχουν από μεγαλύτερη
πρόθεση ανάληψης σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς.
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Πίνακας 4: Πίνακας anova βάσει ιδιότητας εκπαιδευτικού (θέσης ευθύνης)
Μέση
τιμή
Sum of Squares

Df

Square

.792

2

.396

556.997

451

1.235

Σύνολο

557.789

453

Αντίληψη ελέγχου

Μεταξύ ομάδων

11.292

2

5.646

αποτελέσματος

Εντός ομάδων

1501.764

451

3.330

Σύνολο

1513.056

453

Πρόθεση ανάληψης

Μεταξύ ομάδων

18.692

2

9.346

προγραμμάτων

Εντός ομάδων

835.654

451

1.853

Σύνολο

854.346

453

Στάσεις

Μεταξύ ομάδων

8.441

2

4.221

τοπικής κοινότητας

Εντός ομάδων

1008.674

451

2.237

Σύνολο

1017.116

453

Στάσεις σχολικού

Μεταξύ ομάδων

11.639

2

5.820

περιβάλλοντος

Εντός ομάδων

611.374

451

1.356

Σύνολο

623.013

453

Πεποιθήσεις του

Μεταξύ ομάδων

εκπαιδευτικού

Εντός ομάδων

F

Sig.
.321

.726

1.696

.185

5.044

.007

1.887

.153

4.293

.014

Σχετικά με την αντίληψη για τις στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος, βρέθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, όπως καθορίστηκε από το τεστ μονής διαδρομής
ANOVA: F(2,451)= 4.293, p=.014. Ένα Tukey post hoc test έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών και Διευθυντών (p=.016): Ειδικότερα, οι
διευθυντές θεωρούν τις στάσεις της σχολική κοινότητας πιο υποστηρικτικές σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς.
Διαφοροποιήσεις με βάση την ηλικία
Ακολουθούν οι διαφοροποιήσεις με βάση την ηλικία όπου φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος διαφοροποιήθηκαν ως προς την πρόθεση και το σχολικό περιβάλλον (Πίνακας 5).
Πίνακας 5: Πίνακας ΑΝΟVΑ
Sum of Squares df

Mean Square F

Sig.
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Μεταξύ ομάδων

3.990

3

1.330

553.799

450

1.231

Σύνολο

557.789

453

Μεταξύ ομάδων

19.080

3

6.360

Εντός ομάδων

1493.976

450

3.320

Σύνολο

1513.056

453

Μεταξύ ομάδων

22.027

3

7.342

Εντός ομάδων

832.319

450

1.850

Σύνολο

854.346

453

Μεταξύ ομάδων

11.065

3

3.688

Εντός ομάδων

1006.050

450

2.236

Σύνολο

1017.116

453

Μεταξύ ομάδων

13.509

3

4.503

Εντός ομάδων

609.504

450

1.354

Σύνολο

623.013

453

Πεποιθήσεις Εντός ομάδων

Αντίληψη
Ελέγχου

Πρόθεση

Τοπική
κοινότητα

Σχολικό
περιβάλλον

1.081

.357

1.916

.126

3.970

.008

1.650

.177

3.325

.020

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον βαθμό επιθυμίας ανάληψης των ΑΠΕ ως θεματικής
προγραμμάτων, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, όπως
καθορίστηκε από το τεστ μονής διαδρομής ANOVA: F(3,450)= 3970, p=.008. Ένα Tukey post
hoc test έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων,
για τη μεταβλητή πρόθεσης ανάληψης προγράμματος με θεματική τις ΑΠΕ. Ειδικότερα:
Πίνακας 6: Μέσες τιμές βάσει ηλικίας: πρόθεση ανάληψης σχολικών προγραμμάτων
ηλικιακή ομάδα

μέση τιμή

τυπική απόκλιση

25-35

4.1822

.20458

36-45

4.3827

.10794

46-55

4.7417

.09528

56-67

4.8360

.19365

Η πιο χαμηλή πρόθεση ανάληψης προγραμμάτων για τις ΑΠΕ μετρήθηκε στην ηλικιακή
μονάδα 25-35 και η πιο ψηλή πρόθεση στην ηλικιακή ομάδα 56-67 (πίνακας 6) και μεταξύ
αυτών των δύο ομάδων υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (Πίνακας 5).
Όσον αφορά τις στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος για τις ΑΠΕ, (στάσεις όπως τις
αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός), βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
ομάδων, όπως καθορίστηκε από το τεστ μονής διαδρομής ANOVA: F(3,450)= 3325, p=.020.
Ένα Tukey post hoc test έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ηλικιακών ομάδων, για τη μεταβλητή των στάσεων του σχολικού περιβάλλοντος σχετικά με τα
προγράμματα που αφορούν τις ΑΠΕ. Ειδικότερα:
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Πίνακας 7: Μέσες τιμές βάσει ηλικίας: σχολικό περιβάλλον
ηλικιακή ομάδα

μέση τιμή

τυπική απόκλιση

25-35

4.9300

.18499

46-55

5.1492

.08652

36-45

5.2171

.08660

56-67

5.6706

.13661

Ως λιγότερο υποστηρικτικές αντιλαμβάνεται τις στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος η
ηλικιακή ομάδα 25-35 ετών, ενώ ως περισσότερο υποστηρικτική η ομάδα από 56-67 ετών
(πίνακας 7). Στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο ομάδων
(πίνακας 5).
Συζήτηση
Ως σημαντικότερο εύρημα της παρούσας έρευνας θεωρούμε την περιορισμένη πρόθεση και
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με
θέμα τις ΑΠΕ. Αν και δηλώνουν πεπεισμένοι τόσο για τη σημαντική συμβολή των ΑΠΕ στις
τοπικές κοινότητες, όσο και τα σημαντικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, ωστόσο δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να υλοποιήσουν ένα
τέτοιο πρόγραμμα. Επομένως το γενικό ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη
θεματική αυτή, οι γνώσεις που η πλειοψηφία δηλώνει ότι κατέχει, η σταθερή πίστη τους στα
προσδοκόμενα αποτελέσματα αλλά και η αντίληψη ότι το σχολικό περιβάλλον διάκειται
θετικά, δεν αποτελούν επαρκείς παράγοντες για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν οι
εκπαιδευτικοί ένα πρόγραμμα για τις ΑΠΕ στις νησιωτικές κοινότητες όπου υπηρετούν. Ένα
στοιχείο που αναδεικνύεται ως σημαντικό για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων είναι η
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς στη μεγάλη τους πλειοψηφία δηλώνουν θετικοί
σε αυτό το ενδεχόμενο. Η τάση αυτή συνδέεται και με τη διεπιστημονική φύση των ΑΠΕ και
γενικότερα των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η πολύπλοκη φύση της ένταξης των ΑΠΕ στις
τοπικές κοινότητες μπορεί να προσεγγιστεί μόνο μέσα από συνέργειες διαφορετικών
γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τις θετικές όσο και τις κοινωνικές επιστήμες.
Οι δημογραφικές παράμετροι αποκάλυψαν επίσης ενδιαφέροντα ευρήματα, επιβεβαιώνοντας
αποτελέσματα από διεθνείς έρευνες που παρουσιάστηκαν στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
Ειδικότερα, ως προς το φύλο, βρέθηκε ότι οι άντρες αισθάνονται πιο ικανοί να διδάξουν
προγράμματα ΑΠΕ από ότι οι γυναίκες και συνάμα θεωρούν την τοπική κοινότητα ως
περισσότερο αρνητική στο ενδεχόμενο της τοπικής ανάπτυξης υποδομών ΑΠΕ, από τις
γυναίκες. Αυτό το εύρημα συγκλίνει με προηγούμενα ευρήματα σχετικά με τη διαφοροποίηση
ως προς το φύλλο, τα οποία αναφέραμε και παραπάνω (π.χ. Zyadin et al, 2014).
Ως προς την ιδιότητα στο νησί εργασίας οι ντόπιοι διέπονται από σημαντικά μικρότερη
επιθυμία συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες σε σχέση με τους μη ντόπιους,
αισθάνονται σημαντικά πιο ικανοί να διδάξουν προγράμματα ΑΠΕ, καθώς και έχουν
μεγαλύτερο κίνητρο να αναλάβουν προγράμματα ΑΠΕ. Επίσης θεωρούν το σχολείο σημαντικά
πιο υποστηρικτικό ως προς τις ΑΠΕ σε σχέση με τους μη ντόπιους. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν
ότι η εντοπιότητα είναι μία σημαντική παράμετρος για τη διδασκαλία προγραμμάτων ΑΠΕ,
εύρημα που εντάσσεται γενικότερα στην τοπικά βασισμένη παιδαγωγική αποδίδοντας
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βαρύτητα στην προσέγγιση και κατανόηση από τον εκπαιδευτικό των τοπικών ειδικών
συνθηκών.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με την Π.Ε. έδωσε επίσης σημαντικές
διαφοροποιήσεις, καθώς οι κάτοχοι διατηρούν σημαντικά πιο θετικές στάσεις για τις ΑΠΕ από
ότι οι μη κάτοχοι, αισθάνονται σημαντικά πιο ικανοί να διδάξουν προγράμματα για τις ΑΠΕ
και διέπονται από σημαντικά μεγαλύτερο κίνητρο να αναλαμβάνουν διδασκαλία για τις ΑΠΕ
σε σχέση με τους μη κάτοχους. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της
επιμόρφωσης στην Π.Ε προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να επιθυμούν αλλά και να είναι σε θέση
να υλοποιήσουν με επιτυχία προγράμματα για τις ΑΠΕ.
Ως προς τη θέση ευθύνης οι υποδιευθυντές βρέθηκε να επιθυμούν σημαντικά περισσότερο τη
συμμόρφωση με τους κανόνες από ότι οι διευθυντές, εύρημα αναμενόμενο καθώς οι διευθυντές
αποτελούν οι ίδιοι την ηγεσία στη σχολική μονάδα. Οι διευθυντές διακατέχονται από
σημαντικά μεγαλύτερη πρόθεση να διδάσκουν προγράμματα ΑΠΕ από ό,τι οι εκπαιδευτικοί
και θεωρούν τη σχολική μονάδα σημαντικά πιο υποστηρικτική για τα σχολικά προγράμματα
ΑΠΕ σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Η μεγαλύτερη πρόθεση ίσως σχετίζεται με το γεγονός
ότι οι διευθυντές επιδιώκουν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με σχολικά
προγράμματα, καθώς έτσι (χωρίς το άγχος της ύλης ή της επικείμενης εξέτασης)
απελευθερώνουν χρόνο και ενέργεια για τις διοικητικές τους εργασίες. Αναμενόμενο το
δεύτερο εύρημα καθώς εμπίπτει στη σφαίρα της αυτοκριτικής, επομένως είναι δυσκολότερο να
κατανοήσουν ή να αποδεχτούν ότι οι ίδιοι δεν ευνοούν τη διδασκαλία των προγραμμάτων για
τις ΑΠΕ.
Ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών οι νεώτεροι (25-35) επέδειξαν το χαμηλότερο κίνητρο
ανάληψης προγραμμάτων ΑΠΕ σε σχέση με αυτούς που τελειώνουν την καριέρα τους (56-67)
οι οποίοι επέδειξαν το μεγαλύτερο κίνητρο. Ενδεχομένως οι μεγαλύτεροι αισθάνονται
αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζουν θεματικές για τις οποίες το κοινωνικό περιβάλλον έχει
διατυπώσει διαφωνίες, αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη να αναλαμβάνουν μαθήματα με λιγότερη
πίεση (λόγω ύλης ή εξετάσεων) σε σχέση με τους νέους. Ομοίως, οι νεώτεροι (25-35)
αισθάνονται ως ελάχιστα υποστηρικτικό το σχολικό περιβάλλον απέναντι στη διδασκαλία των
ΑΠΕ σε σχέση με τους πιο ηλικιωμένους (56-67). Και αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς οι παλιοί
συνάδελφοι έχουν αποκτήσει μεγάλη εξοικείωση με τη σχολική μονάδα, είναι αναμεμειγμένοι
με διοικητικά καθήκοντα και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις συλλογικές αποφάσεις, σε
σχέση με τους νεοδιόριστους οι οποίοι είναι ακόμη επιφυλακτικοί και ανασφαλείς.
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αναστασία Παπανθύμου1, Μαρία Δάρρα2
1
2

Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της ανάλυσης 31 ερευνών από την Ελλάδα και το διεθνή
χώρο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, να διερευνήσει τη
συμβολή της εφαρμογής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του μαθητή: α. στη δημιουργία κινήτρων με
στόχο τη μάθηση, β. στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης, γ. στην ενίσχυση της
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και δ. στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Από τα αποτελέσματα της
έρευνας προκύπτει, ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή χώρο και, κυρίως,
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί ένας πολύ μικρός αριθμός
σχετικών ερευνών, σχεδόν το ένα δέκατο των ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς και αυτές αφορούν μόνο
στην πρωτοβάθμια και τις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης. Επίσης, προκύπτει, ότι η εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης μέσω αναστοχαστικών παρατηρήσεων και της προσέγγισης «έμφαση στη διαδικασία
παραγωγής γραπτού λόγου» συμβάλλουν στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης συμβάλλει
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης
των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, προκύπτει ότι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης
με τη χρήση του μαθησιακού μοντέλου Bigg’s 3P συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης
μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης η
αυτοαξιολόγηση με τη χρήση της ρουμπρίκας έχει θετικά αποτελέσματα στα κίνητρα και στην
επίδοση/μάθηση.

Abstract
The aim of the present study is through the analysis of 31 studies from Greece and internationally,
conducted the last decade to investigate the contribution of the student self-assessment procedures: a. to
the students’ motivation for learning, b. to improvement of academic performance/learning, c. to
enhancement of self-regulating learning and d. to raise of self-esteem. According to the results most
studies have been identified internationally and mainly, in secondary education, while in Greece it was
found only a very small number of studies, almost one tenth of the studies that conducted internationally
and concern only primary education and non-formal education. Moreover, the implementation of student
self-assessment through reflective practice report and “emphasis on the writing process” approach
contribute to student motivation for learning in primary education. The implementation of student selfassessment in the context of collaborative learning develops self-regulated learning skills and improves
students' academic performance in secondary education. Finally, the Bigg's 3P model increases selfregulating learning in higher education, while, in the context of non-formal education rubric as a tool
for self-assessment has a positive effect on student motivation and academic performance/learning.
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Εισαγωγή
H αξιολόγηση αποτελεί την πιο σημαντική πτυχή στην ακαδημαϊκή ζωή ενός εκπαιδευόμενου
και θα πρέπει να κατευθύνει τη μάθησή του. Οι εκπαιδευόμενοι που κατανοούν τη διαδικασία
της αξιολόγησης αποκτούν την ικανότητα να μαθαίνουν καλύτερα (McKevitt, 2016). Η
αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου απαιτεί προσοχή, καθώς έχει πάντα αντίκτυπο και επίδραση
σε αυτόν και επιπλέον θα πρέπει να τον βοηθά να πετυχαίνει τους στόχους του (ΤαρατόρηΤσαλκατίδου, 2015). Προκειμένου να υπάρχει βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο
αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι, έχουν αναζητηθεί καινούργιοι, ενναλακτικοί τρόποι
αξιολόγησης, καθώς υπάρχουν πολλοί που έχουν εκφράσει την αμφισβήτησή τους για τους
παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης (Παπαγεωργίου, 2017), όπως είναι για παράδειγμα οι
γραπτές δοκιμασίες. Οι εναλλακτικές ή, όπως αλλιώς καλούνται, αυθεντικές μέθοδοι
αξιολόγησης βασίζονται στη συμμετοχή του ίδιου του εκπαιδευόμενου στις αξιολογικές
διαδικασίες (Chang et al., 2012). Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η αυτοαξιολόγηση του
εκπαιδευομένου που αποτελεί και το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης.
Συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από 31 εμπειρικές έρευνες που έχουν
γίνει την τελευταία δεκαετία (2008-2018), στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο να διερευνηθεί η
συμβολή της εφαρμογής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευομένου: α. στη
δημιουργία κινήτρων με στόχο τη μάθηση, β. στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης, γ. στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και δ. στην ενίσχυση
της αυτοεκτίμησης του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έχει
εφαρμοστεί η αξιολόγηση στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η αυτοαξιολόγηση είναι η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να αξιολογούν την επίδοσή τους
λαμβάνοντας αποφάσεις για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους (Chalkia, 2012). Ο
εκπαιδευόμενος στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης διατυπώνει την κρίση του για την
προσπάθεια που έχει καταβάλει, η οποία μπορεί να είναι είτε αυτογενής δηλαδή να προέρχεται
από το προσωπικό του ενδιαφέρον, να είναι απόρροια της δικής του προσωπικής πρωτοβουλίας
ή να είναι ετερογενής δηλαδή να προκύπτει από κάποιον άλλον ως απαίτηση από τον
εκπαιδευόμενο (Μπέλλου, 2017).
Η αυτοαξιολόγηση είναι μια πολύ ξεχωριστή διαδικασία με ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να πάρουν την απαραίτητη
ανατροφοδότηση για να μπορέσουν στη συνέχεια να κάνουν τις αναγκαίες ενέργειες για να
βελτιωθούν (Zapitis, 2011). Επιπλέον, αποτελεί μια διαδικασία όπου το άτομο κρίνει ή αλλιώς
αξιολογεί την εργασία του και συγκεκριμένα την ποιότητά της, υπό το φως διαφόρων
παραγόντων που σχετίζονται με την ψυχολογία του, όπως είναι τα κίνητρα, η αυτοεκτίμηση, η
αυτορρύθμιση κ.ά. (Yan & Brown, 2017).
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, όπως είναι
η ρουμπρίκα, τα ημερολόγια μάθησης, ο φάκελος υλικού ή δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων
(portfolio), τα τεστ αυτοαξιολόγησης τα οποία υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή, και
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επιπρόσθετα η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω φόρμας στην οποία ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να καταγράψει την κρίση του για την προσπάθεια που κατέβαλε, τα τυχόν εμπόδια που
αντιμετώπισε, τον τρόπο με τον οποία τα διαχειρίστηκε κ.ά. (Πετροπούλου κ.ά., 2015).
Τέλος, προκειμένου να εφαρμοστεί η αυτοαξιολόγηση ακολουθούνται κάποια στάδια τα οποία
περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα 1.
Σχήμα 1: Στάδια αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου

Πηγή: Προσαρμογή από Ρεκαλίδου (2011)
Μέθοδος
Κριτήρια επιλογής ερευνών
Ερευνητικό ερώτημα

Γεωγραφική κατανομή
Έτος δημοσίευσης
Γλώσσα
Είδος έρευνας

Η εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
συμβάλει:
α) στην αυτοεκτίμηση του εκπαιδευομένου;
β) στη δημιουργία κινήτρων με στόχο τη
μάθηση;
γ)
στη
βελτίωση
της
σχολικής
επίδοσης/μάθησης;
δ) στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης
μάθησης;
Παγκόσμια
2008-2018
Ελληνική, Αγγλική
Εμπειρική

Η αναζήτηση των ερευνών έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια τα οποία παρουσιάζονται
στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής ερευνών

Το σχήμα 2 απεικονίζει το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας που ακολούθησε η παρούσα
βιβλιογραφική ανασκόπηση.
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Σχήμα 2: Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας

Αποτελέσματα
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εξεταζόμενες έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και οι
έρευνες σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης που εντοπίστηκαν από τη βιβλιογραφική αναζήτηση.
Πίνακας 2: Εξεταζόμενες έρευνες
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Είδος
Τρόπος
εφαρμογής
έρευνας
αυτοαξιολογικών διαδικασιών
Μέγεθος
Δείγματος
Μικτή (251) Αυτοαξιολόγηση βασισμένη στο
μαθησιακό μοντέλο Biggs’ 3P

Ερευνητές
(έτος)

Χώρα

1.Tai (2012)

Σκωτία

2.Wolffensperger & Patkin
(2013)
3. Panadero &
Romero (2014)

Ισραήλ

Ποιοτική
(17)

Αυτοαξιολόγηση και
συνδιδασκαλία

Ισπανία

Πειραματική
(218)

Ρουμπρίκα

4. McKevitt
(2016)

Ιρλανδία

Μικτή (35)

Ρουμπρίκα

5. Ozarslan &
Ozan (2016)

Τουρκία

Ποσοτική
(677)

Διαδικτυακό κουίζ

6.Elgadal
(2017)

Λιβύη

Πειραματική
(100)

7.Fraile et al.
(2017)

Ισπανία

Πειραματική
(65)

Φύλλο αυτοαξιολόγησης,
επανεξέταση και φόρμα
ανατροφοδότησης
Συνδημιουργία ρουμπρίκας με
εκπαιδευόμενους

Αποτελέσματα
στους
εκπαιδευόμενους
Ενίσχυση
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Ενίσχυση
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Είδος
Μάθημα
Τρόπος εφαρμογής
έρευνας
αυτοαξιολόγησης
(μέγεθος
δείγματος)
Ποσοτική
ΘρησκευτιΔιάφορες τεχνικές
(30)
κά
(όπως συζήτηση,
κριτήρια, traffic
lights)

Ερευνητές
(έτος)

Χώρα

1. Fancourt
(2008)

Αγγλία

2.McDonald
(2009)

Καραϊβική

Ποσοτική
(515)

3.Alonso-Tapia
& Panadero
(2010)

Ισπανία

Πειραματική
(80)

4. Andrade et al.
(2010)

ΗΠΑ

5. Gonzalez
(2010)

Εξωτερικές
εξετάσεις σε
όλα τα
μαθήματα
Γεωγραφία

Αυτοαξιολόγηση με
παραδείγματα από
την πραγματική
ζωή
Σενάρια

Πειραματική
(162)

Αγγλικά

ΗΠΑ

Πειραματική
(34)

Μαθηματικά

Μοντέλο για τη
δημιουργία
κριτηρίων για
αποτελεσματική
γραφή
Ρουμπρίκα και
σχέδιο βελτίωσης

6. Hotard (2010)

ΗΠΑ

Πειραματική
(81)

Μαθηματικά

7. Panadero et
al. (2012)

Ισπανία

Ποσοτική
(120)

Γεωγραφία

8. Thrasher
(2012)

ΗΠΑ

Έρευνα
δράσης (30)

Φυσική

9. Feldkamp
(2013)

ΗΠΑ

Έρευνα
δράσης (52)

Χημεία

10. Yu (2013)

Χονγκ
Κονγκ

Πειραματική
(315)

Μαθηματικά

11. Dalala
(2014)

Λιβύη

Μικτή (60)

Αγγλικά

12. Hatami
(2015)

Ιράν

Πειραματική
(75)

Γεωμετρία

Φύλο
αυτοβαθμολόγησης
και ρουμπρίκα
Ρουμπρίκες και
σενάρια

Ημερολόγιο
αξιολόγησης και
παρακολούθησης,
μαθησιακοί στόχοι
σε μορφή
ρουμπρίκας
Λίστα «εγώ
μπορώ»
Ημερολόγια
αναστοχασμού,
think boards,
νοητικοί χάρτες
Εφαρμογή
κριτηρίων,
σύγκριση εργασίας
με βάση κριτήρια
ή/και πρότυπα και
παροχή
ανατροφοδότησης
Αυτοαξιολόγηση
και συνεργατική
μάθηση

Αποτελέσματα
στους
εκπαιδευόμενους
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
και ενίσχυση
αυτοεκτίμησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης και
μάθησης
Ενίσχυση
αυτορρυθμιζόμεν
ης μάθησης και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Ενίσχυση
αυτορρυθμιζόμεν
ης μάθησης και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Ενίσχυση
κινήτρων και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Ενίσχυση
αυτορρυθμιζόμεν
ης μάθησης και
βελτίωση
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Φυσική
Αγωγή

Ρουμπρίκα

ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Ενίσχυση
κινήτρων και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

13. Peyton
(2017)

ΗΠΑ

Ποσοτική
(34)

Ερευνητές
(έτος)

Χώρα

Μάθημα

Τρόπος εφαρμογής
αυτοαξιολόγησης

Αποτελέσματα
στους
εκπαιδευόμενους

1. Andrade et al.
(2008)

ΗΠΑ

Είδος
έρευνας
(Μέγεθος
Δείγματος)
Πειραματική
(116)

Γλώσσα

Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

2.Στυλιανού
(2008)

Κύπρος

Πειραματική
(34)

Γλώσσα

3. Zapitis (2011)

Καναδάς

Μικτή (46)

Γλώσσα

4. Chalkia
(2012)

Ελλάδα

Μικτή (18)

Αγγλικά

Μοντέλο για τη
δημιουργία
κριτηρίων για
αποτελεσματική
γραφή
Portfolio (φάκελος
υλικού ή
δεξιοτήτων μαθητή)
Εκπαίδευση
μαθητών στην
αυτοαξιολόγηση σε
διάφορα στάδια και
χρήση ρουμπρίκας
Λίστα ελέγχου

5. Anastasiadou
(2013)

Ελλάδα

Πειραματική
(90)

Αγγλικά

6. Clift (2015)

ΗΠΑ

Πειραματική
(130)

Μαθηματικά

Ερευνητές

Χώρα

1.Goto & Lee
(2010)

Νότια
Κορέα

2.Birjandi &
Tamjid (2012)

Ιράν

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αυτοαξιολόγηση
μέσω
αναστοχαστικών
παρατηρήσεων και
της προσέγγισης
«έμφαση στη
διαδικασία
Παραγωγής
γραπτού λόγου»
Αυτοαξιολόγηση με
καθορισμό στόχων

Μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
Είδος
Μάθημα
Τρόπος
έρευναςεφαρμογής
Μέγεθος
αυτοαξιολόγησης
Δείγματος
Πειραματική Αγγλικά ως
Αυτοαξιολόγηση
(254)
δεύτερη
σε κάθε ενότητα,
γλώσσα
κουίζ, παίξιμο
ρόλων,
παρουσιάσεις
Πειραματική Αγγλικά ως
Συνδυασμός
(157)
δεύτερη
αυτοαξιολόγησης
γλώσσα
με
ετεροαξιολόγηση
και αξιολόγηση
από εκπαιδευτικό

Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Ενίσχυση
κινήτρων και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Ενίσχυση
κινήτρων

Ενίσχυση
κινήτρων και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Αποτελέσματα
στους
εκπαιδευόμενους
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
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3.Heidarian
(2016)

Ιράν

Πειραματική
(48)

Αγγλικά ως
δεύτερη
γλώσσα

Ρουμπρίκα

4.Καλογερά
(2016)

Ελλάδα

Πειραματική
(40)

Αγγλικά ως
δεύτερη
γλώσσα

5. Duque Micán
& Cuesta
Medina (2017)

Κολομβί
α

Ποιοτική
(24)

Αγγλικά ως
δεύτερη
γλώσσα

Portfolio,
αυτοστοχασμός
και
αυτοαξιολόγηση
Ημερολόγιο

Ενίσχυση
κινήτρων και
βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης
Βελτίωση
ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών ανά έτος.
Διάγραμμα 1: Αριθμός ερευνών ανά έτος

Αριθμός ερευνών ανά έτος
Μ.Ο. ανά έτος (3)
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5
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0
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To

διάγραμμα 2 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών ανά χώρα.
Διάγραμμα 2: Αριθμός ερευνών ανά χώρα

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει τον τύπο των εμπειρικών ερευνών.
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Διάγραμμα 3: Τύπος εμπειρικών ερευνών

Τύπος εμπειρικών ερευνών
20
15

17

10
5

5

2

5

2

Ποσοτική

Ποιοτική

Μικτή

Έρευνα δράσης

0
Πειραματική

Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει το μέγεθος του δείγματος για τις πειραματικές έρευνες.
Διάγραμμα 4: Μέγεθος δείγματος πειραματικών ερευνών

Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει το μέγεθος δείγματος των υπολοίπων εμπειρικών ερευνών.
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Διάγραμμα 5: Μέγεθος δείγματος λοιπών εμπειρικών ερευνών

Μέγεθος δείγματος λοιπών εμπειρικών ερευνών
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Μέγεθος δείγματος
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100

Δράσης
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300

Μικτή μέθοδος
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500

Ποιοτική

600

700
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Ποσοτική

Το διάγραμμα 6 παρουσιάζει τις έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, στο
διάγραμμα παρουσιάζονται και οι έρευνες που εντοπίστηκαν σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
και απαντούσαν στα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Διάγραμμα 6: Έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
14
12
10
8
6
4
2
0

13

7

6

Πρωτοβάθμια

5

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Μη τυπική
εκπαίδευση

Το διάγραμμα 7 παρουσιάζει την επίδραση της αυτοαξιολόγησης στους εκπαιδευόμενους της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Διάγραμμα 7: Έρευνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Έρευνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ενίσχυση αυτορρύθμισης
1, 14% 1, 14%

Βελτίωση
επίδοσης/μάθησης

5, 72%

Βελτίωση
επίδοσης/μάθησης και
αυτορρύθμισης

Το διάγραμμα 8 παρουσιάζει την επίδραση της αυτοαξιολόγησης στους εκπαιδευόμενους της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά μάθημα.
Διάγραμμα 8: Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μάθημα
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Το διάγραμμα 9 παρουσιάζει την επίδραση της αυτοαξιολόγησης στους εκπαιδευόμενους της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά μάθημα.
Διάγραμμα 9: Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μάθημα

Το διάγραμμα 10 παρουσιάζει την επίδραση της αυτοαξιολόγησης στους εκπαιδευόμενους
δομών μη τυπικής εκπαίδευσης.
Διάγραμμα 10: Έρευνες σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης

Έρευνες σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης

1, 20%

4, 80%

Ενίσχυση κινήτρων
Βελτίωση
επίδοσης/μάθησης

Συζήτηση
Ο μέσος όρος των ερευνών ανά έτος που έχουν εξετάσει την επίδραση της αυτοαξιολόγησης
του εκπαιδευόμενου στην ενίσχυση των κινήτρων, την ενίσχυση αυτορρυθμιζόμενης μάθησης,
τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης ή την ενίσχυση αυτοεκτίμησης των
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εκπαιδευόμενων είναι 3, από το 2008 έως το 2018. Στο Ελλάδα έχει εντοπιστεί ελάχιστος
αριθμός ερευνών (n=3) συγκριτικά με το διεθνή χώρο (n=28).
Ο τύπος των ερευνών που υπερέχει αριθμητικά είναι η πειραματική έρευνα (n=17) και
ακολουθούν η μικτή προσέγγιση (n=5) και η ποσοτική έρευνα (n=5), η ποιοτική έρευνα (n=2)
και τέλος η έρευνα δράσης (n=2). Ως προς το μέγεθος του δείγματος των πειραματικών
ερευνών, οι περισσότερες (n=12) πειραματικές έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει ένα μέγεθος
δείγματος με εύρος 34-144 συμμετέχοντες, λιγότερες είναι αυτές (n=4) πού έχουν
χρησιμοποιήσει ένα μέγεθος δείγματος με εύρος 144-254 συμμετέχοντες και ακόμη πολύ
λιγότερες αυτές (n=1) που έχουν χρησιμοποιήσει ένα μέγεθος δείγματος με μεγαλύτερο εύρος
(254-364) συμμετεχόντων. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εμπειρικές έρευνες το μεγαλύτερο
δείγμα έχει χρησιμοποιηθεί στις ποσοτικές έρευνες με 677 συμμετέχοντες, ακολουθεί η μικτή
έρευνα με μέγιστο δείγμα 251 συμμετέχοντες, η ποιοτική με 24 συμμετέχοντες και τέλος η
έρευνα δράσης με 35 συμμετέχοντες.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει διεξαχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνών (n=13) που
απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί η τριτοβάθμια
εκπαίδευση (n=7), η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (n=6) και τέλος παρατηρείται και ένας αριθμός
ερευνών (n=5) σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης, όπου διδάσκεται το μάθημα των Αγγλικών
ως δεύτερη γλώσσα.
Αναλυτικά, ως προς τη διερεύνηση της συμβολής της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόμενων
στην ενίσχυση των κινήτρων τους, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει γίνει κάποια σχετική
έρευνα ούτε διεθνώς ούτε στην Ελλάδα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς η ενίσχυση
κινήτρων έχει εξεταστεί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Peyton, 2017) και στο μάθημα των
Αγγλικών (Dalala, 2014) ενώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάποια έρευνα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση που να εξετάζει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των κινήτρων
των εκπαιδευόμενων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς η ενίσχυση των κινήτρων έχει
μελετηθεί στο μάθημα των Μαθηματικών (Clift, 2015) ενώ στην Ελλάδα η αυτοαξιολόγηση
έχει αποδείξει τη συμβολή της στην ενίσχυση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων στο μάθημα
των Αγγλικών (Anastasiadou 2013; Chalkia, 2012). Επιπλέον, η επίδραση της
αυτοαξιολόγησης στην ενεργοποίηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων έχει διερευνηθεί
διεθνώς και στις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης όπου τα Αγγλικά διδάσκονται ως δεύτερη
γλώσσα (Heidarian, 2016).
Αναφορικά με τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης, αυτή έχει εξεταστεί διεθνώς
στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (McKevitt, 2016; Ozarslan & Ozan, 2016; Panadero
& Romero, 2014; Wolffensperger & Patkin, 2013) και της δευτεροβάθμιας στα μαθήματα των
Μαθηματικών (Gonzalez, 2010; Hotard, 2010; Yu, 2013), της Φυσικής (Thrasher, 2012), της
Χημείας (Feldkamp, 2013), των Αγγλικών (Andrade et al. 2010), της Γεωμετρίας (Hatami
2015), των Θρησκευτικών (Fancourt, 2008), της Γεωγραφίας (Alonso-Tapia & Panadero, 2010;
Panadero et al., 2012) και τέλος έχει εξεταστεί η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην επίδοση
των μαθητών σε εξωτερικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα (McDonald, 2009). Στην Ελλάδα
δεν έχει γίνει κάποια έρευνα ούτε στην τριτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που
να εξετάζει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς έχει
αποδειχθεί η συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας (Andrade et al., 2008; Στυλιανού,
2008; Zapitis, 2011) και στο μάθημα των Μαθηματικών (Clift, 2015), ενώ στην Ελλάδα μόνο
στο μάθημα των Αγγλικών (Chalkia, 2012). Στη συγκεκριμένη βαθμίδα διεθνώς δεν έχει
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εξεταστεί η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησης των μαθητών
σε άλλα μαθήματα, πέραν των προαναφερθέντων. Τέλος, αναφορικά με τις μη τυπικές δομές
εκπαίδευσης όπου διδάσκονται τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα έχει μελετηθεί και διαπιστωθεί
η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων
στο διεθνή χώρο (Birjandi & Tamjid, 2012; Duque & Cuesta, 2017; Goto & Lee, 2010;
Heidarian, 2016) και στην Ελλάδα (Καλογερά, 2016).
Η σχέση μεταξύ της αυτοαξιολόγησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτορρύθμισης των
εκπαιδευόμενων έχει μελετηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο διεθνώς (Fraile et al., 2017;
Tai 2012). Το ίδιο συμβαίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια δεν
έχει εντοπιστεί κάποια έρευνα ούτε στο διεθνή αλλά ούτε και στον ελληνικό χώρο. Αναλυτικά,
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση της
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης έχει διερευνηθεί στα μαθήματα της Γεωγραφίας (Alonso-Tapia
& Panadero, 2010; Panadero et al., 2012) και της Γεωμετρίας (Hatami, 2015).
Τέλος, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
αυτοαξιολογικών διαδικασιών έχει διερευνηθεί μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο
διεθνή χώρο και στο μάθημα των Θρησκευτικών (Fancourt, 2008).
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έχει εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, όπως εργαλεία,
πρακτικές ή/και σε συνδυασμό με διάφορα μοντέλα μάθησης ή διδασκαλίας. Συγκεκριμένα,
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει εφαρμοστεί συνδυαστικά με τη συνδιδασκαλία και έχει
συμβάλει στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων
(Wolffensperger & Patkin, 2013). Επιπρόσθετα, στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης έχει συμβάλει η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με ρουμπρίκα (McKevitt,
2016; Panadero & Romero, 2014), με διαδικτυακό κουίζ (Ozarslan & Ozan, 2016) και με φύλλο
αυτοαξιολόγησης και φόρμα ανατροφοδότησης (Elgadal, 2017). Ακόμη, η συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων στη δημιουργία ρουμπρίκας που χρησιμοποίησαν συνέβαλε στην ενίσχυση
της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης
(Fraile et al., 2017). Τέλος, η αυτοαξιολόγηση η οποία βασίστηκε στο μαθησιακό μοντέλο
Biggs’ 3P συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (Tai, 2012).
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η αυτοαξιολόγηση έχει συμβάλει στη βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης και μάθησης μέσα από την εφαρμογή της με παραδείγματα από την
πραγματική ζωή (McDonald, 2009), μέσω της αξιοποίησης του μοντέλου για τη δημιουργία
κριτηρίων για αποτελεσματική γραφή (Andrade et al., 2010), μέσω της ρουμπρίκας σε
συνδυασμό με σχέδιο βελτίωσης (Gonzalez, 2010), με χρήση φύλου αυτοβαθμολόγησης και
ρουμπρίκας (Hotard, 2010), με χρήση ημερολογίου αξιολόγησης και παρακολούθησης, καθώς
και μέσω μαθησιακών στόχων σε μορφή ρουμπρίκας (Thrasher, 2012). Ακόμη, έχει
εφαρμοστεί με τη χρήση λίστας «εγώ μπορώ» (Feldkamp, 2013) αλλά και μέσω ημερολογίων
αναστοχασμού, think boards και νοητικών χαρτών (Yu, 2013). Επιπλέον, η αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση και η βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης έχει επιτευχθεί με τη χρήση
σεναρίων διδασκαλίας (Alonso-Tapia & Panadero, 2010), με συνδυασμό ρουμπρικών και
σεναρίων (Panadero et al., 2012), και με τη συνεργατική μάθηση (Hatami, 2015).
Επιπρόσθετα, η ενίσχυση κινήτρων και η βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης μπορεί
να επιτευχθεί με την εφαρμογή κριτηρίων, τη σύγκριση εργασίας με βάση κριτήρια ή/και
πρότυπα και την παροχή ανατροφοδότησης (Dalala, 2014), όπως και με τη χρήση ρουμπρίκας
(Peyton, 2017). Τέλος, η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μέσω διαφόρων τεχνικών όπως η
συζήτηση, τα κριτήρια και τα traffic lights έχει αποδειχτεί ότι συμβάλει στη βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων
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(Fancourt, 2008). Και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως και στην
τριτοβάθμια, δεν έχει εντοπιστεί κάποια έρευνα που να εξετάζει τη συμβολή της
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στην ενίσχυση κινήτρων, στην αυτοεκτίμηση, στην
αυτορρύθμιση και στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησής του και επομένως να υπάρχει η
δυνατότητα διερεύνησης του τρόπου εφαρμογής της.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικές έρευνες στον διεθνή χώρο, έχουν διαπιστώσει ότι
πρακτικές όπως η εφαρμογή του μοντέλου για τη δημιουργία κριτηρίων για αποτελεσματική
γραφή (Andrade et al., 2008), η χρήση του portfolio (Στυλιανού, 2008), η χρήση ρουμπρίκας
και η εκπαίδευση των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση σε διάφορα στάδια/φάσεις στα οποία
περιλαμβάνονται η συμμετοχή των μαθητών στον προσδιορισμό των κριτηρίων
αυτοαξιολόγησης, η εκπαίδευση/εξάσκησή τους στην εφαρμογή των κριτηρίων, η παροχή
ανατροφοδότησης και η ανάπτυξη σχεδίων δράσης (Zapitis, 2011) έχουν συμβάλει στη
βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και μάθησής τους. Επιπλέον, η εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης με καθορισμό στόχων έχει συμβάλει στην ενίσχυση των κινήτρων και στη
βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης των μαθητών (Clift, 2015). Σε σχετική έρευνα
στην Ελλάδα η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των μαθητών έχει διεξαχθεί μέσω της λίστας
ελέγχου και έχει συμβάλει στην ενίσχυση των κινήτρων και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησής τους (Chalkia, 2012). Επίσης, έχει εφαρμοστεί και μέσω του συνδυασμού
αναστοχαστικών παρατηρήσεων και της προσέγγισης «έμφαση στη διαδικασία παραγωγής
γραπτού λόγου» συμβάλλοντας στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση
(Anastasiadou, 2013).
Στις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης η αυτοαξιολόγηση και η συμβολή της στην βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης /μάθησης έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αγγλικών
ως δεύτερης γλώσσας. Μεταξύ των τρόπων με τους οποίους εφαρμόστηκε η αυτοαξιολόγηση
περιλαμβάνονται το ημερολόγιο (Duque & Cuesta, 2017), καθώς και η συνδυαστική εφαρμογή
της αυτοαξιολόγησης σε κάθε ενότητα με την αξιοποίηση επιπλέον μέσων όπως το κουίζ, το
παίξιμο ρόλων και οι παρουσιάσεις (Goto & Lee, 2010). Επιπλέον, θετικά αποτελέσματα στην
επίδοση και τη μάθηση των εκπαιδευόμενων προέκυψαν και στις περιπτώσεις όπου η
αυτοαξιολόγηση εφαρμόστηκε παράλληλα με την ετεροαξιολόγηση και την αξιολόγηση από
τον εκπαιδευτικό (Birjandi & Tamjid, 2012). Ακόμη, η χρήση της ρουμπρίκας διερευνήθηκε
και αποδείχθηκε η σημαντική συμβολή της ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των
κινήτρων και στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων (Heidarian, 2016).
Τέλος, η συνδυαστική αξιοποίηση του portfolio και του αυτοστοχασμού των εκπαιδευόμενων,
στο πλαίσιο της εφαρμογής σχετικών ερευνών αυτοαξιολόγησης, στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε
ότι συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησής τους (Καλογερά, 2016).
Συμπεράσματα
Οι περισσότερες έρευνες που απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα έχουν γίνει την
τελευταία δεκαετία (2008-2018) στον διεθνή χώρο και, κυρίως, στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί ένας πολύ μικρός αριθμός ερευνών,
σχεδόν το ένα δέκατο των ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς και αυτός ο αριθμός αφορά μόνο
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης. Στην πρωτοβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν γίνει οι λιγότερες έρευνες, σχεδόν οι μισές από τη
δευτεροβάθμια που εξετάζουν τη συμβολή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση
119

κινήτρων, αυτορρύθμισης, αυτοεκτίμησης και τη βελτίωση ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης,
ενώ φαίνεται πως η διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών σε μη τυπικές μορφές
εκπαίδευσης αποτελεί εξίσου ένα πεδίο έρευνας για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου.
Η πειραματική έρευνα αποτελεί τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τρόπο διερεύνησης των
αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης στους εκπαιδευόμενους συγκριτικά με άλλες μορφές
εμπειρικών ερευνών. Το μέγεθος του δείγματος στις πειραματικές έρευνες κατά πλειοψηφία
ανήκει στο εύρος 34 -144 συμμετεχόντων.
Στον διεθνή χώρο οι περισσότερες έρευνες που διαπιστώνουν τη συμβολή της
αυτοαξιολόγησης του μαθητή στην ενίσχυση των κινήτρων του εκπαιδευόμενου έχουν
εντοπιστεί κυρίως, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα των
Μαθηματικών και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και των
Αγγλικών, ενώ στον ελληνικό χώρο έχει εντοπιστεί ένας πολύ μικρός αριθμός σχετικών
ερευνών μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά στο μάθημα των Αγγλικών.
Επομένως, προκύπτει η ανάγκη στον διεθνή χώρο να εξεταστεί η ενίσχυση κινήτρων ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτοαξιολογικών διαδικασιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ
στην Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες και στην πρωτοβάθμια συγκεκριμένα και σε άλλα διδακτικά
αντικείμενα πέραν των Αγγλικών. Επιπρόσθετα, στον διεθνή χώρο, οι δομές μη τυπικής
εκπαίδευσης όπου διδάσκεται το μάθημα των Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα αποτελεί ένα πεδίο
στο οποίο έχει διερευνηθεί η σχέση της αυτοαξιολόγησης με την ενεργοποίηση των κινήτρων
των εκπαιδευόμενων.
Η σχέση μεταξύ αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης στον
διεθνή χώρο έχει μελετηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με τις περισσότερες έρευνες να
εντοπίζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι έρευνες εστιάζονται στο μάθημα της Γλώσσας και των
Μαθηματικών Στον ελληνικό χώρο έχει διερευνηθεί μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
στο μάθημα των Αγγλικών. Οπότε, σύμφωνα με το τι έχει διερευνηθεί ως προς την επίδραση
της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση επίδοσης/μάθησης, δημιουργείται η ανάγκη διεξαγωγής
ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον διεθνή χώρο και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα
όπως είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά ενώ στον ελληνικό χώρο σε όλες τις
βαθμίδες με εστίαση και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα πέραν των Αγγλικών όσον αφορά την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, διεθνώς και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
έχει εξεταστεί η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση επίδοσης/μάθησης των
εκπαιδευόμενων στις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης στο μάθημα των Αγγλικών το οποίο
διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα.
Η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης των
εκπαιδευόμενων δεν έχει διερευνηθεί στην Ελλάδα, ενώ στον διεθνή χώρο έχει διερευνηθεί
στην τριτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της
Γεωγραφίας και της Γεωμετρίας. Συνεπώς, ως προς τη διερεύνηση της συμβολής της
διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης στο διεθνή χώρο,
υπάρχει βιβλιογραφικό κενό στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης ενώ στην Ελλάδα το εν λόγω
κενό εντοπίζεται και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του εκπαιδευόμενου ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής αυτοαξιολογικών διαδικασιών έχει διερευνηθεί μόνο διεθνώς στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και στο μάθημα των Θρησκευτικών. Συνεπώς, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ανάγκη διερεύνησης διεθνώς της συγκεκριμένης σχέσης στην πρώτη και τρίτη
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βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ στην Ελλάδα η ανάγκη διερεύνησης αφορά και στις τρεις βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί με ποικίλες διαδικασίες και
εργαλεία, τεχνικές, πρακτικές ή/και συνδυαστικά με διάφορα μοντέλα μάθησης ή διδασκαλίας.
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς η εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης
αποδεικνύει τη συμβολή της στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και της μάθησης μέσα
από διάφορους τρόπους, όπως είναι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με συνδιδασκαλία, με
χρήση εργαλείων όπως η ρουμπρίκα, το φύλλο αυτοαξιολόγησης, η φόρμα ανατροφοδότησης
αλλά και ηλεκτρονικών εργαλείων αυτοαξιολόγησης όπως είναι το διαδικτυακό κουίζ.
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου Biggs’
3P έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης των εκπαιδευόμενων, ενώ η βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης και η ενίσχυση της αυτορρύθμισης παράλληλα έχουν
προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο της
οποίας οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στη δημιουργία ρουμπρίκας αυτοαξιολόγης την οποία
εφάρμοσαν μετέπειτα.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επειδή σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνών,
παρατηρείται και μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση στον τρόπο εφαρμογής της
αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα, διεθνώς η αυτοαξιολόγηση έχει εφαρμοστεί με ρουμπρίκα
και σχέδιο βελτίωσης, με φύλο αυτοβαθμολόγησης και ρουμπρίκα, με ημερολόγια
αναστοχασμού, think boards και νοητικούς χάρτες, με τη λίστα «εγώ μπορώ», με ημερολόγια
αξιολόγησης και παρακολούθησης, με μαθησιακούς στόχους σε μορφή ρουμπρίκας, με το
μοντέλο για τη δημιουργία κριτηρίων για αποτελεσματική γραφή και τέλος με παραδείγματα
από την πραγματική ζωή. Η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με τους παραπάνω τρόπους έχει
συμβάλει στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μέσα από σενάρια
και ρουμπρίκες και σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση έχει αποδειχτεί ότι συμβάλει
εξίσου στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης. Επιπλέον, η βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης παράλληλα με την ενίσχυση κινήτρων έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα εφαρμογής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο των οποίων
πραγματοποιήθηκε σύγκριση εργασίας με βάση κριτήρια ή/και πρότυπα και με παροχή
ανατροφοδότησης, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα έχει επίσης επιτευχθεί με τη χρήση ρουμπρίκας.
Επίσης, η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μέσω διαφόρων τεχνικών όπως η συζήτηση, τα
κριτήρια και τα traffic lights έχει οδηγήσει στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης
και ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διεθνώς, η βελτίωση της επίδοσης/μάθησης των
εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της αξιοποίησης του μοντέλου για τη δημιουργία κριτηρίων για αποτελεσματική
γραφή, του portfolio, της ρουμπρίκας, καθώς και της εκπαίδευσης των μαθητών η οποία
περιλαμβάνει τη συμμετοχή αυτών στον προσδιορισμό κριτηρίων αυτοαξιολόγησης, στην
εφαρμογή των κριτηρίων, στον τρόπο παροχής ανατροφοδότησης και στην ανάπτυξη σχεδίων
δράσης. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση κινήτρων και η βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης/μάθησης επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης με
καθορισμό στόχων. Σε σχετική έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
διαπιστώθηκε, ότι η αυτοαξιολόγηση μέσω αναστοχαστικών παρατηρήσεων σε συνδυασμό με
την προσέγγιση «έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου» ενισχύει τα κίνητρα και
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επιπλέον, ότι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με τη χρήση λίστας ελέγχου ενισχύει τα
κίνητρα και βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση/μάθηση των μαθητών.
Στις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης, διεθνώς, και στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αγγλικών
ως δεύτερης γλώσσας έχει εφαρμοστεί η αυτοαξιολόγηση με διάφορους τρόπους όπως
ημερολόγιο, συνδυαστικά με την ετεροαξιολόγηση και την αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό,
με κουίζ, παίξιμο ρόλων, παρουσιάσεις και αυτοαξιολόγηση σε κάθε ενότητα. Επιπλέον, από
τις έρευνες στο διεθνή χώρο προκύπτει, ότι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με τη χρήση
ρουμπρίκας έχει συμβάλει στην ενίσχυση κινήτρων και στη βελτίωση της επίδοσης/μάθησης
των εκπαιδευόμενων. Στην Ελλάδα, ανάλογες έρευνες έχουν καταδείξει τη συμβολή του
portfoliο, αλλά και του αυτοστοχασμού συνδυαστικά με την αυτοαξιολόγηση στη βελτίωση
της επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευόμενων.
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ Ο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βασιλική Παπαγιάννη
Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περίληψη
Tο ερευνητικό ενδιαφέρον διεθνώς- προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και οι μέθοδοι της
ιστορικής μάθησης- εστιάζεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, στους τρόπους θεώρησης του
ιστορικού παρελθόντος και στους μηχανισμούς διαμόρφωσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων που
επηρεάζουν το πώς αντιλαμβάνονται το παρελθόν και το παρόν. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να
ανατρέξει στη διεθνή και ελληνική έρευνα που έχει μελετήσει τις αντιλήψεις και τις οπτικές των
μαθητών γύρω από το ιστορικό παρελθόν, προκειμένου να φωτίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν
τη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων.

Abstract
In order to redefine goals and methods of historical learning, international research focuses on students’
cognitive background, on their views of the historical past and on the mechanisms which form
stereotypes and prejudices that influence their perceptions of past and present. The aim of this essay is
to review international and Greek research concerning students’ perceptions and views regarding the
historical past, in order to shed light to the factors which influence the forming of these perceptions.

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες εκφράζεται από πολλές πλευρές ένας έντονος προβληματισμός
αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας και τη διδασκαλία του. Πολλοί ερευνητές από
διαφορετικές χώρες του κόσμου διαπιστώνουν την άγνοια και την αδιαφορία των μαθητών
απέναντι στην Ιστορία (Κόκκινος 2003, Wineburg 2000). Διεθνώς εκφράζεται ο
προβληματισμός ως προς το τι πρέπει να αλλάξει αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος
και πώς πρέπει να αναδιαμορφωθούν και να ανασχεδιαστούν οι διδακτικοί του στόχοι. Από την
άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι μαθητές δεν προσέρχονται στο σχολείο με διανοητικό κενό, αλλά
με προδιαμορφωμένες αντιλήψεις και νοητικά σχήματα (Lee 2006β, Shemilt 2011). Επομένως,
το ερευνητικό ενδιαφέρον - προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και οι μέθοδοι της
διδασκαλίας της Ιστορίας - συχνά εστιάζεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, στους
τρόπους θεώρησης του ιστορικού παρελθόντος, καθώς και στους μηχανισμούς διαμόρφωσης
στερεοτύπων και προκαταλήψεων, που τους επηρεάζουν στο πώς αντιλαμβάνονται τόσο το
παρελθόν όσο και το παρόν. (Κόκκινος 2003, Wineburg 2000).
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Ιστορική Σκέψη
Η έννοια της ιστορικής σκέψης βρίσκεται, από τη δεκαετία του 1970, στο επίκεντρο της
έρευνας σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Ως ιστορική σκέψη ορίζεται μια σύνθετη
διανοητική εργασία η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό, πολιτισμικό,
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι
άνθρωποι αφενός τις κάθε λογής μαρτυρίες του παρελθόντος και αφετέρου τη χρήση και την
ερμηνεία τους (Νάκου 2000, Κουργιαντάκης 2012).
Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την
καλλιέργεια εκείνων των διανοητικών εργαλείων που θα τους καταστήσουν υπεύθυνους
πολίτες στο μέλλον και ικανούς να διαμορφώνουν προσωπική άποψη αναφορικά με κάθε
είδους αντιπαράθεση που αφορά είτε το παρελθόν είτε το παρόν (Seixas 2000, Laville 2006,
Husbands 2004).
Ο Peter Seixas υποστηρίζει ότι υπάρχουν έξι αλληλένδετες έννοιες που συγκροτούν την
ιστορική σκέψη: α) η αντίληψη της ιστορικής σημασίας, β) η μαρτυρία (evidence) και η χρήση
της, γ) η αντίληψη της ιστορικής συνέχειας και της αλλαγής, δ) η κατανόηση των αιτίων και
των συνεπειών, ε) η ιστορική οπτική, δηλαδή η κατανόηση του ιδιαίτερου κοινωνικούπολιτισμικού πλαισίου κάθε εποχής, στ) η κατανόηση της ηθικής διάστασης των ιστορικών
ερμηνειών. Μια τέτοιου είδους ιστορική σκέψη προσφέρει εις βάθος κατανόηση των ιστορικών
γεγονότων και διαδικασιών, μέσω μιας ενεργούς ενασχόλησης με τα ιστορικά κείμενα (Seixas
& Morton 2012).
Ο Peter Lee υποστηρίζει ότι η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να περιλαμβάνει και την
ανάπτυξη εννοιών δεύτερης τάξης (second-order concepts) ή μεταϊστορικών (metahistorical
concepts). Τέτοιες είναι οι έννοιες της ερμηνείας (explanation), της μαρτυρίας (evidence), της
ιστορικής εκδοχής (historical account), του χρόνου και της αλλαγής. Οι έννοιες αυτές δίνουν
νόημα και δομή στην ιστορική γνώση που διαθέτει ο καθένας και αποτελούν διανοητικά
εργαλεία με τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση στο παρόν, να
προσανατολιστεί στο χρόνο και να διαμορφώσει ιστορική συνείδηση. Όσο περισσότερο
εξοικειωμένος είναι κανείς με αυτές τις έννοιες, τόσο βαθύτερα μπορεί να κατανοήσει την
ιστορική γνώση (Lee και Ashby 2000, Lee 2006α).
Πολλοί θεωρητικοί συνδέουν τη διδασκαλία της Ιστορίας με τη διερεύνηση και τη συγκρότηση
ερμηνειών για το παρελθόν (Κόκκινος 1998, Lowenthal 2000, Moniot 2002, Husbands 2004,
Κόκκινος & Γατσωτής 2010, Lee 2011). Ο David Lowenthal προτείνει πέντε δεξιότητες, η
ανάπτυξη των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ιστορικής κατανόησης: α) η
εξοικείωση με το παρελθόν, β) η κριτική αξιολόγηση των ιστορικών πηγών, γ) η επίγνωση των
πολλαπλών εκδοχών της ιστορικής αλήθειας, δ) η κριτική αντίληψη των ιστοριογραφικών
συμβολών και ε) η κατανόηση της κεντρικής σημασίας της εκ των υστέρων γνώσης (Lowenthal
2000, Κόκκινος 2003).
Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η ιστορική σκέψη και κατανόηση συμπεριλαμβάνει,
εκτός από την ιστορική γνώση, και την εξοικείωση με τις βασικές αρχές, έννοιες και μεθόδους
της ιστορικής επιστήμης, όπως η κριτική αξιολόγηση των πηγών, η ιστορική ερμηνεία και η
συγκρότηση ιστορικής εκδοχής (Lee 2011, Κόκκινος & Γατσωτής 2010, Levesque 2008,
Κόκκινος 1998). Παράλληλα, ιστορική κατανόηση σημαίνει αναπτυγμένη ικανότητα
προσανατολισμού στο χρόνο και αμφισβήτησης προκαταλήψεων και παγιωμένων αντιλήψεων
(Lee 2011).
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Σχετικές Έρευνες στον διεθνή χώρο
Τη δεκαετία του 1970 στη Βρετανία αρχίζουν να πραγματοποιούνται έρευνες οι οποίες
εστιάζουν στο πώς κατανοούν και αντιλαμβάνονται οι μαθητές το ιστορικό παρελθόν. Ο
Shemilt από το 1980 διερευνά τις ιδέες των µαθητών για την Ιστορία (Shemilt 1980, 2000,
2011). Έχει υποστηρίξει ότι οι μαθητές κάνουν λάθη επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη
μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης. Επομένως η προσέγγιση του παρελθόντος θα πρέπει να
γίνεται μέσα από την επεξεργασία διαφορετικών ειδών ιστορικών πηγών, οι οποίες μπορεί να
παρέχουν αντικρουόμενες ερμηνείες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν
κριτική σκέψη.
Η ερευνητική ομάδα του Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από τη
δεκαετία του 1990 ασχολείται με την κατανόηση των ιδεών μαθητών ηλικίας 7 έως 14 ετών
(Lee, Ashby & Dickinson 1997, Ashby, Lee & Dickinson 1997, Lee, Lee, Ashby & Dickinson
1996, Lee, Dickinson & Ashby 1998, Lee 1995). Οι έρευνες αυτές, μεταξύ άλλων, απέδειξαν
ότι οι μαθητές προβαίνουν σε ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων, επιστρατεύοντας τις όποιες
ιστορικές γνώσεις διαθέτουν, αλλά και τις ιδέες και αντιλήψεις τους για την καθημερινή ζωή
(everyday ideas) και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το παρελθόν είναι ένα προϋπάρχον
παρόν (Lee & Ashby 1995, 2000, Lee 2006α, 2006β). Οι ερευνητές όμως παρατηρούν ότι, όταν
η διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη των μεταϊστορικών εννοιών (metahistorical ή second
order ideas) στη σκέψη των μαθητών - όπως η ιστορική ερμηνεία, η ιστορική αλλαγή, η έννοια
του χρόνου ή η πολλαπλότητα των ιστορικών εκδοχών – οι μαθητές κατανοούν τι είναι η
Ιστορία και πώς λειτουργεί ως επιστημονικός τοµέας (Lee & Ashby 1995, 2000, Lee 2006α,
2006β, Ashby 2006, Ashby, Lee & Shemilt, 2005, Lee, 2005).
Μια σημαντική μεγάλης κλίμακας ποσοτική έρευνα που έγινε το 1994-95 σε 27 ευρωπαϊκές
χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, με τίτλο Youth
and History, είχε στόχο να διερευνήσει τις οπτικές των εφήβων μαθητών απέναντι στην
Ιστορία, σχολική και μη, καθώς και να μελετήσει τη συσχέτιση των οπτικών αυτών με την
ευρύτερη πολιτική στάση των νέων (Angvik 1997). Τα ευρήματα κατέδειξαν τα κοινά σημεία
αλλά και τις διαφορές στην ιστορική συνείδηση των νέων των χωρών που συμμετείχαν, οι
οποίες αποδόθηκαν τόσο στις διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις όσο και στα διαφορετικά
στοιχεία που συγκροτούν την εθνική ταυτότητα (Angvik 1997, Von Borries 2000).
O Wineburg έχει ερευνήσει συστηματικά την ιστορική σκέψη των εφήβων μαθητών στις
Η.Π.Α., επιδιώκοντας να κατανοήσει πώς νοηματοδοτούν τη ζωή τους ως ιστορικά όντα. Σε
πολλές έρευνές του συγκρίνει μαθητές διαφορετικών σχολείων, καθένα εκ των οποίων
απευθύνεται σε οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και χρησιμοποιεί διαφορετικές
διδακτικές προσεγγίσεις. Διαπιστώνει ότι ο τρόπος που βλέπουν οι νέοι το παρελθόν σχετίζεται
με το παρόν το οποίο βιώνουν, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους και με τις
κοινωνικές τους ανάγκες (Wineburg 2000). Επιπρόσθετα, στις έρευνές του χρησιμοποιεί τα
εργαλεία της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τονίζοντας τον «αφύσικο» χαρακτήρα της ιστορικής
σκέψης και υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία της ιστορίας οφείλει να επιδιώκει την αλλαγή
του καθημερινού τρόπου σκέψης των μαθητών (Wineburg 2001).
Οι Barton και Levstik έχουν κι αυτοί διερευνήσει συστηματικά την ιστορική σκέψη μαθητών
σε διάφορες ηλικίες, βασιζόμενοι στο θεωρητικό πλαίσιο της διαμεσολαβημένης δράσης.
Τονίζουν ότι οι μαθητές έχουν αποκτήσει ιστορικά ενδιαφέροντα και γνώση πριν το σχολείο.
Επομένως, ακόμα και τα παιδιά του νηπιαγωγείου κατασκευάζουν ιστορική γνώση, όχι όμως
σε κοινωνικό κενό, αλλά ως μέλη μίας ή περισσότερων κοινωνικών ομάδων (Barton & Levstik
2008, Levstik 2000).
Ο Καναδός ερευνητής Peter Seixas έχει διεξαγάγει πληθώρα ερευνών από τη δεκαετία του
1990 έως σήμερα, υποστηρίζοντας ότι οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος που έχουν οι νέοι
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δεν επηρεάζονται μόνο από την ιστορική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, αλλά
πολύ περισσότερο από άλλους φορείς και μέσα - όπως τα ΜΜΕ ή ο κινηματογράφος - καθώς
και από τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ταυτότητα των
μαθητών (Seixas 1997, 2000, 2006).
Σχετικές Έρευνες στην Ελλάδα
Η ιστορική σκέψη των Ελλήνων μαθητών έχει διερευνηθεί από τη Νάκου, η οποία
πραγματοποίησε τριετή ποιοτική έρευνα σε έφηβους μαθητές ιδιωτικού σχολείου. Η έρευνα
βασίστηκε σε μουσειακά αντικείμενα ως κατάλοιπα του παρελθόντος και τις περιγραφές και
ερμηνείες που διατύπωσαν οι μαθητές (Νάκου 2000). Η Κουσερή επίσης ερευνά την έκφραση
ιστορικής σκέψης εφήβων μαθητών σε σχολικό
και σε μουσειακό περιβάλλον,
χρησιμοποιώντας ποιοτική μεθοδολογία. Η έρευνα αυτή λαμβάνει υπόψη το πολιτισμικό
κεφάλαιο των μαθητών ως παράγοντα που επηρεάζει την έκφραση ιστορικής σκέψης (Κουσερή
2015).
Το ζήτημα της ενσυναίσθησης ως στοιχείο ιστορικής σκέψης μελετήθηκε από μικρής έκτασης
ποιοτική έρευνα του Κουργιαντάκη που διενεργήθηκε σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κουργιαντάκης 2005). Επίσης ο Τσιβάς διενήργησε ποιοτική
έρευνα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έκφραση ιστορικής σκέψης
που προκύπτει μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών σε συμβατικό και ηλεκτρονικό
περιβάλλον (Τσιβάς 2009).
Όσον αφορά τους Έλληνες μαθητές, το Youth and History κατέγραψε την ευαισθησία τους
απέναντι στην πολιτική πραγματικότητα από τη μία και τον εθνοκεντρισμό τους από την άλλη
(Dragonas & Fragoudaki, 2000). Επιπρόσθετα καταδεικνύει ότι οι Έλληνες μαθητές, αν και
με αντιφάσεις, αντιλαμβάνονται το ιστορικό παρελθόν ως μια συνεχή πορεία προς την πρόοδο,
θεωρούν ότι η ιστορική εξέλιξη υπόκειται σε δυνάμεις που δρουν ανεξάρτητα από το χρόνο
και τις συνθήκες μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, δεν κατανοούν ότι οι κοινωνικές και
πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές που κινητοποιούν την ιστορία, ενώ οι ερμηνείες τους για το
παρελθόν και οι προσδοκίες τους για το μέλλον βασίζονται σε μια συγκεκριμένη θεώρηση του
παρόντος. Θεωρούν δηλαδή ότι η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα υπήρχε ίδια και
απαράλλαχτη στο παρελθόν και θα υπάρχει και στο μέλλον (Askouni, 2000).
Στη συνέχεια, πολλοί ερευνητές συνέδεσαν τις αντιλήψεις για την ιστορία με στάσεις απέναντι
σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Η Σακκά στην έρευνά της χαρτογραφεί τις αντιλήψεις
για την Iστορία ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Η συγκεκριμένη
έρευνα προσεγγίζει την ιστορία ως μέσο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τη συνδέει με
την ιδιότητα του πολίτη (Σακκά 2012).
Μια μεγάλης κλίμακας έρευνα με τίτλο Ιστορική Κουλτούρα και Συνείδηση: Απόψεις και
Στάσεις Μαθητών και Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ιστορία
δημοσιεύτηκε το 2005 (Κόκκινος κ.ά., 2005), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο και στα
Γιάννενα και εξετάζει τις οπτικές μαθητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
γύρω από τη σχολική ιστορία, συσχετίζοντάς τες με ζητήματα ταυτότητας. Η μελέτη αυτή
λαμβάνει υπόψη στοιχεία κοινωνικής προέλευσης των μαθητών, όπως το μορφωτικό επίπεδο
των γονιών. Τα ευρήματα τονίζουν την αρχαιολατρεία και τον εθνοκεντρισμό των μαθητών,
καθώς και την προσήλωσή τους στην έννοια της «αντικειμενικότητας» και στην ιδέα της
παραδειγματικής χρήσης της Ιστορίας (Κόκκινος κ.ά, 2005, Kokkinos et al 2010).
Αρκετές είναι οι έρευνες που συσχετίζουν τις αντιλήψεις γύρω από την ιστορία με τις πολιτικές
στάσεις των νέων, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ιστορικής συνείδησης. Η Αποστολίδου
έχει διερευνήσει σε αρκετές μικρής έκτασης ποιοτικές έρευνες την ιστορική συνείδηση εφήβων
μαθητών συνδέοντάς την με τη λήψη αποφάσεων πάνω σε σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά
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ζητήματα (Apostolidou 2006, 2014). Μελετώντας τα ιστορικά ενδιαφέροντα των μαθητών, η
ερευνήτρια υποστηρίζει ότι αυτά εκδηλώνονται σε αναλογία με την ταυτότητα και τα
προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινή τους ζωή (Apostolidou, 2012).
Έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την ιστορική συνείδηση των μαθητών είναι εκείνη του
Παπαγεωργίου, ο οποίος, μελετώντας τα πρακτικά της Βουλής των Εφήβων, χαρτογραφεί την
ιστορική συνείδηση και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις για το έθνος και την ετερότητα
μαθητών Λυκείου (Παπαγεωργίου 2011), της Ηλιοπούλου, μια ποσοτική έρευνα σε μαθητές
δευτεροβάθμιας με βάση το θεωρητικό σχήμα του Rüsen (Ηλιοπούλου 2006), και της
Μαμούρα, μια ποιοτική έρευνα σε καθηγητές Ιστορίας, η οποία εξετάζει τους τρόπους με τους
οποίους οι καθηγητές/υποκείμενα της έρευνας διδάσκουν το μάθημα, βοηθώντας τους μαθητές
να αναπτύξουν ιστορικούς συλλογισμούς (Μαμούρα 2011).
Ιστορική Μάθηση, Ιστορική Συνείδηση και η Έννοια της Πολιτειότητας
Ο Γάλλος ιστορικός Marc Ferro έχει υποστηρίξει ότι η εικόνα που διαμορφώνουμε για τον
εαυτό μας και τους άλλους σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την ιστορία που διδαχθήκαμε ως
παιδιά (Ferro, 2001). Με άλλα λόγια, η διδασκαλία της ιστορίας, εντός ή εκτός σχολικής τάξης,
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης και συνείδησης.
Η ιστορική γνώση και η διδασκαλία της ιστορίας έχουν σε μεγάλο βαθμό συνδεθεί με τη
διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας ατόμων και συλλογικοτήτων, εφόσον θεωρείται ότι
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση μέσω της μετάδοσης ενός συνόλου κοινωνικών αξιών που
νοηματοδοτούν το συλλογικό βίο (Moniot 2000). Η ιστορική συνείδηση επομένως σε μεγάλο
βαθμό διαμορφώνεται από τις κυρίαρχες δομές του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος και
των στρατηγικών του (Angvik 1997, Prodromou 2000).
Ως ιστορική συνείδηση ορίζεται ο παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που οι
άνθρωποι - ως άτομα ή ως συλλογικότητες - προσεγγίζουν, αξιολογούν κι επικαλούνται ό,τι
αντιλαμβάνονται ή/και διδάσκονται ως ιστορικό παρελθόν, προκειμένου να διαμορφώσουν τη
δράση τους στο παρόν και στο μέλλον (Rüsen 2005, 2006, Κόκκινος κ.ά., 2005, Angvik 1997).
Η ιστορική συνείδηση έχει συνδεθεί με την έννοια της ταυτότητας, καθώς θεωρείται ότι είναι
ο παράγοντας εκείνος που, χρησιμοποιώντας την ιστορική μνήμη, επιχειρεί να διαμορφώσει
ταυτότητα αλλά και να γεφυρώσει τις διαφορετικές και συχνά αντιφατικές ταυτότητες ενός
υποκειμένου (εθνοπολιτιστική, θρησκευτική, ταξική, φυλετική, έμφυλη κ.λπ.)
νοηματοδοτώντας σε ένα συνεχές όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον (Κόκκινος κ.ά.
2005, Laville 2006, Ηλιοπούλου 2006, Seixas 2006, Kokkinos et al 2010, Palikidis et al, 2017).
Παράλληλα, η ιστορική συνείδηση βοηθάει το φορέα της να προσανατολιστεί στο χρόνο και
να διαμορφώσει πλαίσιο δράσης στο παρόν και στο μέλλον (Rüsen 2005, 2006, Κόκκινος κ.ά.
2005, Ηλιοπούλου 2006).
Η συζήτηση αναφορικά με την ιστορική μάθηση και τα ζητήματα διαμόρφωσης ταυτότητας
έχει συσχετισθεί σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική στάση των νέων. Οι Barton και Levstik
υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία της ιστορίας που έχει στόχο την καλλιέργεια της κριτικής
ικανότητας, της ενσυναίσθησης και της ανεκτικότητας απέναντι στο διαφορετικό, μπορεί να
συμβάλλει σε μια δημοκρατική πολιτειότητα, με βασικά χαρακτηριστικά τη συμμετοχή, τον
πλουραλισμό και τη διαβούλευση (Barton και Levstik 2008). Ο Stephan Levesque και ο Peter
Stearns επίσης προτείνουν μοντέλα διδασκαλίας της ιστορίας τα οποία, μέσα από τη
συγκριτική ανάλυση πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συστημάτων και θεσμών, θα
στοχεύουν στη δημιουργία δημοκρατικών πολιτών (Levesque 2008, Stearns 2000).
Τόσο η Iστορία όσο και η διδασκαλία της συχνά αποτελούν αντικείμενα δημόσιας συζήτησης
και πολιτικών αντιπαραθέσεων ακριβώς επειδή σχετίζονται στενά με τη διαμόρφωση
ταυτότητας και πολιτικών στάσεων στο παρόν (Lee 2011, Kokkinos et al 2010, Nakou & Barca
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2010, Nakou & Apostolidou 2010). Σύμφωνα με τον Lee, η ιστορική διδασκαλία οφείλει να
περιλαμβάνει ένα σύνολο διανοητικών εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν στους μαθητές να
χειρίζονται την Ιστορία ως επιστήμη, με απώτερο στόχο την υπέρβαση των προκαταλήψεων
και των στερεοτύπων που έχουν αναφορικά με την καθημερινή ζωή (Lee 2006β, 2011). Πολλοί
ακόμα θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μια διδασκαλία της Ιστορίας, η οποία θα βασίζεται στην
επεξεργασία τεκμηρίων και θα συμπεριλαμβάνει την έρευνα και τη διαβούλευση, μπορεί να
προετοιμάσει τους μαθητές για την μετά το σχολείο ζωή τους, στη λήψη πολιτικο- κοινωνικών
αποφάσεων (Seixas, 2000, Husbands 2004, Κόκκινος & Γατσωτής 2010, Μαυροσκούφης
2010, Kokkinos et al 2010, Palikidis et al, 2017, Stouraitis 2014). Συνοψίζοντας, με βάση τα
παραπάνω επιχειρήματα, η ιστορική γνώση και σκέψη συνδέονται με την πολιτική και
ιδεολογική στάση στο παρόν.
Κοινωνική τάξη, εθνοτική προέλευση και σχολείο
Έρευνες που έχουν διεξαχθεί εδώ και δεκαετίες αποδεικνύουν ότι η επίδοση και η σχολική
επιτυχία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως η κοινωνική και η φυλετική
/εθνοτική προέλευση. Εφόσον η γνώση και οι παιδαγωγικές πρακτικές δεν είναι ουδέτερες
αλλά καθορίζονται από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες, αυτό σημαίνει ότι οι πιο αδύναμες
κοινωνικές ομάδες συχνά βρίσκουν τη διδασκόμενη γνώση αποσυνδεδεμένη από τα βιώματα
και τα ενδιαφέροντά τους και τις πρακτικές του σχολείου εχθρικές και απορριπτικές (Young
1971, 1998, Apple 1986, 2008, Apple & Weis 2010, Giroux & Aronowitz 2010).
Οι Bourdieu και Passeron από τη δεκαετία του 1970 έχουν διατυπώσει το επιχείρημα ότι
μαθητές διαφορετικής φυλής, κοινωνικής τάξης και κοινωνικού φύλου διδάσκονται
διαφορετικούς κανόνες, ικανότητες, αξίες, γνώσεις και προδιαθέσεις (Bourdieu et Passeron,
1977). Έκτοτε, πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι, ακόμα και στα πιο συμπεριληπτικά
εκπαιδευτικά συστήματα, υπάρχει η τάση διαφοροποίησης των διδακτικών μεθόδων σε κάθε
σχολείο, ανάλογα με την κοινωνική προέλευση των μαθητών του. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται
ότι τα σχολεία εκείνα των οποίων οι μαθητές προέρχονται από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, τείνουν να χρησιμοποιούν πιο σύνθετες διδακτικές μεθόδους και οι σχέσεις
εκπαιδευτικών - μαθητών διακρίνονται σε σημαντικό βαθμό από δημοκρατικότητα και
συνεργασία. Αντίθετα, τα σχολεία που απευθύνονται σε μαθητές των κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων, οι σχέσεις διδασκόντων-διδασκόμενων είναι περισσότερο συγκρουσιακές και
φαίνεται ότι προτιμούνται οι πιο παραδοσιακές, δασκαλοκεντρικές και αυταρχικές διδακτικές
μέθοδοι, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται η σχολική αποτυχία (Anyon 1981, Rist 2000).
Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποφανθεί ότι η πλειοψηφία των
μαθητών με διαφορετική φυλετική/εθνοτική προέλευση δεν εντάσσονται ομαλά στο σχολείο,
δέχονται ρατσιστικές- απορριπτικές συμπεριφορές από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς και
έχουν χαμηλή επίδοση (Gilborn 2008, Bhatti 1999, Youdell 2003, Sleeter 1993, Rollock 2007).
Αυτό συχνά συμβαίνει επειδή η γλώσσα και η κουλτούρα τους θεωρούνται κατώτερες, άρα
απορριπτέες, με αποτέλεσμα να συναντούν σοβαρά προβλήματα στον προσδιορισμό της
ταυτότητάς τους (King 1991, Youdel 2003, Cummins 2005, Ανδρούσου 2005). Συχνά
αισθάνονται ότι η ταυτότητά τους απειλείται και αντιδρούν εχθρικά προς το σχολείο (Youdel
2003, Cummins 2005, Ανδρούσου 2005).
Όσον αφορά ειδικά την Ιστορία, φαίνεται ότι μαθητές προερχόμενοι από εθνικές μειονότητες
διαθέτουν οπτικές γύρω από το ιστορικό παρελθόν βαθιά επηρεασμένες από το περιβάλλον
τους, οι οποίες διαφέρουν από τις επίσημες εκδοχές που διδάσκονται στο σχολείο (Levstik
2000, Wertsch 2000). Οι Barton & Levstik υποστηρίζουν ότι «Η εθνική πολιτειότητα και η
ιδιότητα του μέλους μιας εθνοτικής ομάδας είναι δύο από τους πιο πιθανούς τρόπους
διαφοροποίησης των ιστορικών αναπαραστάσεων» (Barton & Levstik 2008: 39).
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της έρευνας του Wertch στην πρώην ΕΣΣΔ τη
δεκαετία του 1990. Μεταξύ άλλων διαπιστώνει ότι συχνά τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων
αμφισβητούσαν την επίσημη ιστορική εκδοχή που διδάσκονταν στο σχολείο και διαμόρφωναν
μια εναλλακτική, εντάσσοντας αυτήν την πρακτική στα πλαίσια της αντίστασης στο καθεστώς
και στην κυρίαρχη ομάδα (Wertch 2000, 2006).
Η Terrie Epstein, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε εφήβους στις Η.Π.Α., υποστηρίζει ότι οι
Αφροαμερικανοί δομούν διαφορετικές ιστορικές ερμηνείες από τους Ευρωαμερικανούς,
εστιάζουν σε διαφορετικά γεγονότα και προσωπικότητες και έχουν αντικρουόμενες απόψεις
όσον αφορά την αξιοπιστία των πηγών (Epstein 1998). Ο Dimitriadis, σε έρευνά του σε
Αφροαμερικανούς εφήβους από οικονομικά περιθωριοποιημένες οικογένειες, αποδεικνύει ότι
αυτοί δεν εμπιστεύονται τη σχολική ιστορία και βασίζονται σε στοιχεία της ποπ κουλτούρας
για να διαμορφώσουν άποψη για την ιστορία των Αφροαμερικανών (Dimitriadis 2000).
Οι Levesque & Letourneau έκαναν μακροχρόνιες έρευνες σε Γαλλοκαναδούς μαθητές και
διαπίστωσαν ότι η ιστορική τους συνείδηση και η ταυτότητά τους επηρεάζονται σε μεγάλο
βαθμό από το ότι προέρχονται από τη συγκεκριμένη κοινότητα, η οποία σε καμία περίπτωση
δεν είναι οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά περιθωριοποιημένη. Η ιστορική εκδοχή που
υιοθετούν είναι διαφορετική από εκείνη του αναλυτικού προγράμματος (Letourneau 2006,
Levesque 2012, Levesque, Letourneau & Gani 2013, Levesque, 2017).
Οι Κοινωνικές Ανισότητες στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η έρευνα
αποδεικνύει ότι, παρά τον εξισωτικό χαρακτήρα του, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
διέπεται από κοινωνικές ανισότητες. Μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα έχουν περισσότερες πιθανότητες για χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και σχολική
αποτυχία (Φραγκουδάκη 1985).
Ο σχολικός λόγος, όπως και κάθε δημόσιος λόγος, υπερτονίζει την εθνική ταυτότητα
συσκοτίζοντας την κοινωνική ετερογένεια και παρουσιάζει το ελληνικό έθνος ως κοινωνικά
και ταξικά αδιαφοροποίητο (Ασκούνη 1997, 2001, Αβδελά 1997). Η αντίληψη της εθνικής
ομοιογένειας, η οποία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, παρά την πολυπολιτισμικότητα
της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 20 χρόνια, δυσχεραίνει τη διαχείριση της κοινωνικής,
εθνοτικής, πολιτισμικής ετερότητας (Ανδρούσσου και Ασκούνη 2004, Androussou 2005).
Οι μαθητές με διαφορετική εθνοτική προέλευση στο ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζουν
προβλήματα όσον αφορά την προσαρμογή σε ένα διαφορετικό γλωσσικό περιβάλλον και σε
ένα μονοπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα που δεν λαμβάνει υπόψη τα βιώματα και τις
εμπειρίες τους (Androussou 2005, Zachos 2009). Επιπλέον πρέπει να διαχειριστούν την
ξενοφοβία, την αδιαφορία ή/και την εχθρότητα από το κοινωνικό και το σχολικό περιβάλλον,
που συχνά τους οδηγούν στην απομόνωση και την περιθωριοποίηση (Zachos 2009,
Παπανδρέου 2013).
Φαίνεται λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό νέων μεταναστευτικής καταγωγής στην Ελλάδα
έχουν μάλλον χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, δεν συνεχίζουν τις σπουδές στο γενικό λύκειο,
προτιμούν τη φοίτηση σε επαγγελματικό λύκειο και εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές
(ΙΠΟΔΕ 2008, Παπανδρέου 2013).
Επιπλέον, πολλοί από αυτούς κάνουν χρήση, διαφορετικών από την επίσημη, ερμηνειών της
ιστορίας προκειμένου να προσδιορίσουν μια εθνοτική ταυτότητα, ως αντίδραση στην
απαξίωση που δέχονται (Παπανδρέου 2013). Η αμφισβήτηση της επίσημης ιστορικής εκδοχής
και η υιοθέτηση μιας εναλλακτικής, η οποία υπερτονίζει μια «εθνοτικοεθνική συνείδηση»
(Παπανδρέου 2013), ερμηνεύεται ως μια μορφή αντίστασης μιας καταπιεσμένης κοινωνικής
ομάδας απέναντι στην κυρίαρχη (Wertch 2000).
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Συζήτηση
Από την παραπάνω ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει
καταρχάς ότι η ιστορική γνώση δεν συνδέεται μόνο με το παρελθόν αλλά έχει σχέση με την
πολιτική και ιδεολογική θέση ατόμων και συλλογικοτήτων στο παρόν. Επομένως, ο τρόπος με
τον οποίο οι έφηβοι μαθητές μαθαίνουν την Ιστορία έχει μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση
της ταυτότητάς τους καθώς και για την στάση τους ως πολίτες.
Προκειμένου να τεθούν νέοι εκπαιδευτικοί στόχοι αναφορικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας,
θα πρέπει πρώτα να ερευνηθούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι ερευνητές,
προκειμένου να προτείνουν μεταρρυθμίσεις, μελετούν τις προδιαμορφωμένες αντιλήψεις των
μαθητών γύρω από το ιστορικό παρελθόν καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αποκτώνται
αυτές οι αντιλήψεις. Έχει αποδειχθεί ότι οι έφηβοι αποκτούν ιστορικές γνώσεις σε μεγάλο
βαθμό από το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, από τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, τον κινηματογράφο και άλλα μέσα της ποπ κουλτούρας. Συχνά όμως τα μέσα αυτά
λειτουργούν ως μηχανισμοί αναπαραγωγής προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Πολλοί
ερευνητές λοιπόν υποστηρίζουν ότι η ιστορική διδασκαλία, όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοεί τους
εξωσχολικούς τρόπους απόκτησης γνώσης, αλλά αντίθετα θα πρέπει να τους θέτει στο
επίκεντρο της προσοχής της προκειμένου να αποδομήσει αυτά τα στερεότυπα.
Η διεθνής έρευνα, εδώ και δεκαετίες, επισημαίνει ότι η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις βασικές
αρχές, έννοιες και μεθόδους της ιστορικής επιστήμης βαδίζει παράλληλα με την απουσία
κριτικής σκέψης. Αντίθετα, όταν η ιστορική μάθηση στηρίζεται στην κατανόηση της
λειτουργίας της ιστορικής επιστήμης, ενθαρρύνεται η αμφισβήτηση προκαταλήψεων και
παγιωμένων αντιλήψεων αναφορικά τόσο με το παρελθόν όσο και με το παρόν. Γι αυτό
υποστηρίζεται ότι η ιστορική γνώση θα πρέπει να οικοδομείται επάνω στα θεμέλια των
δευτερογενών ιστορικών εννοιών.
Η διεθνής έρευνα επίσης έχει αναδείξει το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων στα πλαίσια
της εκπαίδευσης. Έχει υποστηριχθεί ότι η κοινωνική και η εθνοτική προέλευση επηρεάζουν
σημαντικά την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Όσον αφορά την Ιστορία, φαίνεται ότι
πολλοί μαθητές προερχόμενοι από εθνικές μειονότητες διαθέτουν οπτικές γύρω από το
ιστορικό παρελθόν βαθιά επηρεασμένες από το περιβάλλον τους, οι οποίες διαφέρουν από τις
επίσημες εκδοχές που διδάσκονται στο σχολείο.
Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η έρευνα αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα
στον τρόπο που οι έφηβοι αντιλαμβάνονται το ιστορικό παρελθόν. Η αρχαιολατρεία, ο
εθνοκεντρισμός, η προσήλωση στην έννοια της «αντικειμενικότητας» και η παραδειγματική
χρήση της Ιστορίας είναι ορισμένα από αυτά. Παράλληλα, την τελευταία εικοσαετία, το
ελληνικό σχολείο – κατ’ αναλογία με την ελληνική κοινωνία- έχει γίνει πολυπολιτισμικό, ενώ
τα αναλυτικά προγράμματα σε μεγάλο βαθμό- παρά τις όποιες προσπάθειες των τελευταίων
χρόνων1- παραμένουν μονοπολιτισμικά. Αυτό συχνά συνεπάγεται ότι πολλοί μαθητές
διαφορετικής εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης χρησιμοποιούν, διαφορετικές από την επίσημη,
ερμηνείες της Ιστορίας ως αντίδραση στην απαξίωση που δέχονται. Συχνά βέβαια και αυτές
οι εναλλακτικές εκδοχές χαρακτηρίζονται από ανάλογη μονολιθικότητα και εθνοκεντρισμό
όπως και το κυρίαρχο αφήγημα. Ωστόσο, αυτός ο παράγοντας ελάχιστα έχει ερευνηθεί.

1

Για παράδειγμα, οι προτάσεις για τα νέα προγράμματα σπουδών Ιστορίας αποτελούν μια σημαντική
προσπάθεια τόσο να ξεπεραστεί ο αυστηρά μονοπολιτισμικός και εθνοκεντρικός χαρακτήρας της σχολικής
Ιστορίας όσο και να βασιστεί η διδασκαλία στις στέρεες βάσεις της ιστορικής επιστήμης.
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Η διαπίστωση ότι η ιστορική μάθηση στην Ελλάδα χρειάζεται να πατήσει σε καινούργια
θεμέλια ακούγεται από πολλές πλευρές. Αξίζει να επισημανθεί ωστόσο ότι για να
πραγματοποιηθεί με επιτυχία κάτι τέτοιο χρειάζεται να αναστοχαστούμε αναφορικά με τους
στόχους της μάθησης αυτής. Οι στόχοι όμως θα πρέπει να θεμελιωθούν επάνω σε ερευνητικά
δεδομένα γύρω από όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σκέψη και τις οπτικές
των μαθητών σχετικά με το ιστορικό παρελθόν.

Βιβλιογραφία
Αβδελά, Ε. (1997), Η συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και οι
«άλλοι», στο Α. Φραγουδάκη, Θ. Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν’ η Πατρίδα μας;»: Εθνοκεντρισμός στην
Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 27- 45.
Ανδρούσσου Α., Ασκούνη Ν. (2004), «Ταυτότητες και Ετερότητες: Ετερογένεια και σχολείο», Κλειδιά
και Αντικλείδια, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ και ΕΚΠΑ.
Ανδρούσου Α. (2005), «Πώς σε λένε;» Διεργασίες μιας Επιμορφωτικής Παρέμβασης στη Μειονοτική
Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg.
Apple M.& Weis L. (2010) Ιδεολογία και Πρακτική στη Σχολική Εκπαίδευση: Μια Πολιτική και
Εννοιολογική Εισαγωγή, στο Π. Γούναρη, Γ. Γρόλλιος, Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg, σ.
121-159.
Apple, M. (2008), Επίσημη Γνώση, μτφρ. Γ. Γρόλλιος, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο.
Apple, M. (1986), Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, μτφρ. Τ. Δαρβέρης, Θες/νίκη, Παρατηρητής.
Ασκούνη Ν. (1997), Απέναντι σε δύο αντιθετικές φιγούρες του «εθνικού άλλου»: στοιχεία από μια
ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών, στο Α. Φραγουδάκη, Θ. Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν’ η Πατρίδα
μας;»: Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 283-322.
Ασκούνη Ν. (2001) Εθνική Διαπαιδαγώγηση και Σχολική Γνώση, στο Εκπαίδευση : Πολιτισμικές
Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, Τόμος Β, Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Εκπαίδευση, Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σελ. 72-83.
Ashby R. (2006), Αντιμετωπίζοντας αντικρουόμενες πληροφορίες: Πώς οι μαθητές προσεγγίζουν τις
ιστορικές πηγές και πώς αντιλαμβάνονται τις ιστορικές μαρτυρίες, στο στο Κόκκινος Γ. και Νάκου Ε.
(επιμ.), Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα: Μεταίχμιο,
σσ.201- 236.
Barton, K., Levstik, L. (2008), Διδάσκοντας Ιστορία για το Συλλογικό Αγαθό, μτφρ. Α. Θεοδωρακάκου,
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Cummins J. (2005), Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια
Κοινωνία της Ετερότητας, μτφρ. Σ. Αργύρη, Αθήνα: Gutenberg.
Ferro, M. (2001), Πώς Αφηγούνται την Ιστορία στα Παιδιά σε Ολόκληρο τον Κόσμο, μτφρ. Π. Μαρκέτου,
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Giroux H.A. & Aronowitz S. (2010), Θεωρία Αναλυτικού Προγράμματος, Εξουσία και Πολιτισμική
Πολιτική, στο Π. Γούναρη, Γ. Γρόλλιος, Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg, σ. 160- 188.
Ηλιοπούλου Ι. (2006), Η θεωρία του Jörn Rüsen για την Ιστορική Συνείδηση, στο Κόκκινος Γ. και
Νάκου Ε. (επιμ.), Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα:
Μεταίχμιο, σσ.73-103.
Husbands, C. (2004), Τι Σημαίνει Διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, Ιδέες και Νοήματα, μτφρ. Α.
Λυκούργος, Αθήνα: Μεταίχμιο.
133

ΙΠΟΔΕ (2008), Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα δημόσια σχολεία της
χώρας κατά το σχολικό έτος 2006-2007, Αθήνα: Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης.
Κόκκινος Γ. (1998), Από την Ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την
επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκινος Γ. (2003), Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα: Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκινος, Γ., Αθανασιάδης, Η., Βούρη, Σ., Γατσωτής, Π.. Τραντάς, Π., Στέφος, Ε. (2005), Ιστορική
Κουλτούρα και Συνείδηση: Απόψεις και Στάσεις Μαθητών και Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την Ιστορία, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκινος Γ.& Γατσωτής Π. (2010), Το Σχολείο απέναντι στο Επίμαχο Ιστορικό Γεγονός και το Τραύμα,
στο Γ. Κόκκινος, Δ. Μαυροσκούφης, Π. Γατσωτής, Ε. Λεμονίδου, Τα Συγκρουσιακά Θέματα στη
Διδασκαλία της Ιστορίας, Αθήνα: Νοόγραμμα, σ. 13-120.
Κουργιαντάκης Χ. (2005), Ιστορική Σκέψη και Ενσυναίσθηση των μαθητών της Α΄βάθμιας και
Β΄βάθμιας εκπαίδευσης στην Iστορία, ΠΤΔΕ Παν/μιο Αιγαίου.
Κουργιαντάκης Χ. (2012), Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη και λογική κατανόηση στη σχολική
Ιστορία,http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/12KenotomesDrasis/kouryiantakis/kouryiantakis.pdf,
τελευταία προσπέλαση 16/5/2017.
Κουσερή Γ. (2015), Ιστορική εκπαίδευση στο σχολείο και το µουσείο: Έκφραση ιστορικής σκέψης
µαθητών 13 και 16 ετών σε µουσειακό και σχολικό περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Lee P. (2006,β), Προσεγγίζοντας την έννοια της ιστορικής παιδείας, στο Γ. Κόκκινος και Ε. Νάκου
(επιμ.), Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 3771.
Μαμούρα Χ.(2011), Η διδασκαλία της Ιστορίας από Πηγές και η Διαμόρφωση Ιστορικής Συνείδησης στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μύθος ή Πραγματικότητα;, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας
Παιδαγωγικής, ΕΚΠΑ.
Μαυροσκούφης Δ. (2010), Συγκρουσιακά Θέματα και Επίλυση Προβλημάτων στο Μάθημα της
Ιστορίας, στο Γ. Κόκκινος, Δ. Μαυροσκούφης, Π. Γατσωτής, Ε. Λεμονίδου, Τα Συγκρουσιακά Θέματα
στη Διδασκαλία της Ιστορίας, Αθήνα: Νοόγραμμα, σ. 121- 200.
Moniot H., (2002), Η Διδακτική της Ιστορίας, μτφρ. Ε. Κάννερ, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νάκου, Ε. (2000), Τα Παιδιά και η Ιστορία: Ιστορική Σκέψη, Γνώση και Ερμηνεία, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παπαγεωργίου Γ. (2011), Ποιοτική και ποσοτική έρευνα µε στόχο τη χαρτογράφηση της ιστορικής
συνείδησης και των κοινωνικών αναπαραστάσεων (για το έθνος και την ετερότητα) των µαθητών/-τριών
του Λυκείου στο ̟πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων «Βουλή των
Εφήβων» 1995-2005, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Παπανδρέου Π. (2013), Παιδιά της μετανάστευσης στην Αθήνα: Η πολιτική του ανήκειν και οι σκοτεινές
πλευρές της προσαρμογής, Αθήνα: Νήσος.
Σακκά Β. (2012), Ιστορία και Εκπαίδευση Ενηλίκων: τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η προσέγγιση
του Κοινωνικού και Ιστορικού Γραμματισμού, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Παν/μιο Πελλοπονήσου.
Τσιβάς Α. (2009), ∆ιδακτική της ιστορίας: Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε συµβατικό
και ηλεκτρονικό περιβάλλον, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών
Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
134

Φραγκουδάκη, Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο
Σχολείο, Αθήνα, Παπαζήσης.

Androussou A. (2005), “Working with Others: facets of an educational experience”, Pedagogy, Culture
and Society, Vol 13 (1), pp. 87-107.
Angvik, M. (1997), An Intercultural Comparison of Historical Consciousness, in Angvik, M. and von
Borries, B. (eds.), Youth and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness
and Political Attitudes among Adolescents, Hamburg: Körber- Stiftung, pp. 19- 47.
Anyon J. (1981), Social Class and School Knowledge, Curriculum Inquiry, Vol. 11, No.1, pp. 3-42.
Apostolidou E. (2006), The Historical Consciousness of 15-year-old students in Greece, Institute of
Education, UCL.
Apostolidou E. (2012), Teaching and Discussing Historical Significance with 15-years- old Students in
Greece, International Journal of Historical Learning Teaching and Research, Vol.11 (1), pp. 7-23.
Apostolidou E. (2014), Aspects of Students’ Historical Consciousness in situation of Crisis, διαθέσιμο
στο:
https://www.academia.edu/12803964/2014_Aspects_of_Students_Historical_Consciousness_in_situati
on_of_Crisis_ , τελευταία προσπέλαση 16/5/2017.
Apple, M.,( 2003), The State and the Politics of Knowledge, στο M. Apple (επιμ.), The State and the
Politics of Knowledge, New York, Routledge Falmer.
Askouni N. (2000), Greek Adolescent Perceptions of Social Change: An Ahistorical Interpretation of
Society, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue: Youth and History, 18(2), pp. 255- 268.
Ashby, R., Lee, P. & Dickinson, A. (1997), How Children explain the Why of History: the Chata
Pesearch Project, Teaching History, Social Education, Vol. 61(1), pp. 17-21.
Ashby R., Lee P. & Shemilt, D. (2005), «Putting principles into practice: teaching and planning, in M.
Suzanne Donovan and John D. Bransford (eds.), How Students Learn: Science in the Classroom, US
National Research Council, Washington DC: National Academies Press, pp. 79–178.
Bhatti G. (1999), Asian Children at Home and School, London: Routledge.
Bourdieu P., Passeron J.C. (1977), Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage.
Dimitriadis G. (2000), “Making History Go” at a Local Community Center: Popular Culture and the
Construction of Historical Knowledge Among African- American Youth, Theory and Research in Social
Education, Vol.28 (1), pp. 40-64.
Dragonas T. & Fragoudaki A (2000), Introduction, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue:
Youth and History, 18(2), pp. 229-238.
Epstein T. (1998), Deconstructing Differences in African- American and European- American
Adolescents’ Perspectives on US History, Curriculum Inquiry, Vol. 28 (4), pp. 397- 423.
Gilborn D. (2008), Racism and Education: Coincidence or Conspiracy? London: Routledge.
King J.E. (1991), Dysconscious Racism: Ideology, identity, and the miseducation of teachers, in L.
Stone (ed.) The Education Feminism Reader, New York: Routledge, pp. 336-348.
Kokkinos G., Athanassiades E., Kimourtzis P., Gatsotis P., Trantas P. (2010), Historical Culture and
Consciousness: Interaction with New Educational Policies. Teachers’ and Students’ Attitudes towards
the Past, Science of History and History Teaching in Greek Primary Education, International Journal
of Research on History Didactics, History Education and History Culture, Yearbook of the
International Society for History Didactics, Vol 31, pp. 111- 138.
135

Laville, Ch. (2006), Historical Consciousness and Historical Education: What to Expect from the First
for the Second, in P. Seixas (ed.), Theorizing Historical Consciousness, Toronto: University of Toronto
Press Incorporated, pp. 165- 182.
Lee P. and Ashby R. (1995), Progression in Children’s Ideas about History, in Martin Hughes (ed.),
Progression in Learning, Bera Dialogues 11, pp. 50-81.
Lee, P., Ashby, R. & Dickinson, A. (1997), Just Another Emperor: Understanding Action in the Past,
International Journal of Educational Research, Vol. 27 (3),pp. 233-244.
Lee, P. and Ashby, R. (2000), Progression in Historical Understanding among Students Ages 7-14, in
P.N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds.), Knowing, Teaching and Learning History: National and
International Perspectives, New York and London: New York University Press, pp. 199- 222.
Lee, P., Dickinson, A. & Ashby, R. (1998), Researching Children’s Ideas about History, in James F.
Voss & Mario Carretero, Learning and Reasoning in History, International Review of History
Education, Vol. 2, London: Woburn Press, pp. 227-251.
Lee, P. (2006,α), Understanding History, in P. Seixas (ed.), Theorizing Historical Consciousness,
Toronto: University of Toronto Press Incorporated, pp. 129- 164.
Lee P. (2011), Historical Literacy and Transformative History, in L. Perikleous and D. Shelmit (eds),
The Future of the Past: Why history Education Matters, Nicosia: AHDR, pp. 130-167, διαθέσιμο στο
https://issuu.com/ahdr/docs/low_ahdr_volume_a5_en, τελευταία προσπέλαση 16/5/2017.
Letourneau J. (2006), Remembering Our Past: An Examination of the Historical Memory of Young
Quebécois, in Ruth Sandwell (ed), To The Past: History Education, Public Memory and Citizenship in
Canada, Toronto: University of Toronto Press, pp. 70- 87.
Levesque St.( 2008), Thinking Historically. Educating Students for the Twenty-First Century, University
of Toronto Press.
Levesque St. (2012), Assessing Progression in Learning to Think Historically: Students’ Ideas about the
War of 1812, Journal of the Ontario History and Social Science Teachers’ Association, Vol.35 (1), pp.
4-10.
Levesque St. (2017), History as a GPS: On the Uses of Historical Narrative for French- Canadian
Students’ Life Orientation and Identity, London Review of Education, Vol. 15 (2), London: UCL IOE
Press, pp. 227-242.
Levesque St., Letourneau J. & Gani R. (2013), A Giant with Clay Feet: Québec Students and their
Historical Conciousness of the Nation, International Journal of Historical Learning, Teaching and
Research, Vol. 11(2), pp. 156-172.
Levstik L. (2000), Articulating the Silences: Teachers’ and Adolescents’ Conceptions of Historical
Significance, in P.N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds.), Knowing, Teaching and Learning History:
National and International Perspectives, New York and London: New York University Press, pp. 284305.
Lowenthal D., (2000), Dilemmas and Delights of Learning History, in P.N. Stearns, P. Seixas, S.
Wineburg (eds.), Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives,
New York and London: New York University Press, pp. 63-82.
Nakou I. & Apostolidou E. (2010), Debates in Greece: Textbooks as the Spinal Cord of History
Education and the Passionate Maintenance of a Traditional Historical Culture, in in I. Nakou & I. Barca
(eds), Contemporary Public Debates over History Education, N. Carolina: IAP, pp.115- 132.
Nakou I. & Barca I. (2010), Introduction, in I. Nakou & I. Barca (eds), Contemporary Public Debates
over History Education, N. Carolina: IAP, pp. 1-10.
Palikidis Α., Kokkinos G., Andreou A. and Trantas P. (2017), War and violence in history teaching: An
empirical analysis of future teachers’ perspectives in Greece, International Journal of Research on
136

History Didactics, History Education and History Culture, Yearbook of the International Society
for History Didactics, Vol 38, pp. 117- 149.
Prodromou, E.H. (2000), Formation of Historical Consciousness among Greek Adolescents: Some
Insights for Political Science Theory, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue: Youth and
History, 18(2), pp. 305-319.
Rist R.C. 2000, Students Social Class and Teacher Expectations: The Self- Fulfilling Prophecy in Ghetto
Education, Harvard Educational Review, Vol. 70, No 3, pp. 257- 301.
Rollock, N. (2007), Failure by Any Other Name? Educational Policy and the Continuing Struggle for
Black Academic Success, Runnymede Perspective Series, London: The Runnymede Trust.
Rüsen, J. (2005), Narrative Competence: The Ontogeny of Historical and Moral Consciousness, in
J. Rüsen, History: Narration, Interpretation, Orientation, Canada: Berghahn books, pp. 21-41.
Rüsen, J. (2006), Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic
Development, in P. Seixas (ed.), Theorizing Historical Consciousness, Toronto: University of Toronto
Press Incorporated, pp. 63- 85.
Seixas P. (1997), Mapping the Terrain of Historical Significance, Social Education, ( Vol.6)1, pp. 2227.
Seixas, P. (2000), Schweigen! Die Kinder! Or, Does Postmodern History Have a Place in the Schools?,
in P. Seixas, S. Wineburg (eds), Knowing Teaching and Learning History. National and International
Perspectives, New York: New York University Press, pp. 19-37.
Seixas, P. (2006), Introduction, in P. Seixas (ed.), Theorizing Historical Consciousness, Toronto:
University of Toronto Press Incorporated, pp. 3-20.
Seixas P. & Morton T. (2012), The Big Six Historical Thinking Concepts, Toronto: Nelson.
Shemilt D. (1980), History 13-16 Evaluation Study, Edinburgh: Holmes McDougall.
Shemilt D. (2000), The Caliph’s Coin: The Currency of Narrative Frameworks in History Teaching, in
P. Seixas, S. Wineburg (eds), Knowing Teaching and Learning History. National and International
Perspectives, New York: New York University Press, pp.83- 101.
Shemlit D. (2011), The Gods of the Copybook Headings: Why Don’t We Learn from the Past? in
L.Perikleous and D. Shemlit (eds), The Future of the Past: Why history Education Matters, Nicosia:
AHDR , pp. 69-127, διαθέσιμο στο https://issuu.com/ahdr/docs/low_ahdr_volume_a5_en, τελευταία
προσπέλαση 16/5/2017.
Sleeter Ch. (1993), How White Teachers Construct Race, in C. McCarthy and W. Crichlow (eds), Race,
Identity and Representation in Education, New York: Routledge, pp. 157-171.
Stearns P. (2000), Getting Specific about Training in Historical Analysis: A Case Study in World
History, in P.N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds), Knowing, Teaching and Learning History:
National and International Perspectives, New York University Press, pp. 419- 436.
Stouraitis E. (2014), History Scenario for Fostering Competences “Ancient Greek Alliance - European
Union: Differences and Similarities”, Proceedings of “European/National Initiatives to Foster
Competency-based Teaching and Learning” European Conference 2014, Ellinogermaniki Agogi,
pp.49-52.
Von Borries B. (2000), Methods and Aims of Teaching History in Europe: a Report on Youth and
History, in P.N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds.), Knowing, Teaching and Learning History:
National and International Perspectives, New York and London: New York University Press, pp. 246261.
Wertch J. (2000), Is it possible to teach beliefs, as well as knowledge about history?, in , in P.N. Stearns,
P. Seixas, S. Wineburg (eds), Knowing, Teaching and Learning History: National and International
Perspectives, New York University Press, pp. 38- 50.
137

Wertch J (2006), Specific Narratives and Schematic Narrative Templates, in in P. Seixas (ed.),
Theorizing Historical Consciousness, Toronto: University of Toronto Press Incorporated, pp.49-62.
Wineburg S. (2000), Making Historical Sense, in P.N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds), Knowing,
Teaching and Learning History: National and International Perspectives, New York University Press,
pp. 306-325.
Wineburg, S. (2001), Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching
the Past, Philadelphia: Temple University Press.
Youdell D. (2003), Identity Traps or How Black Students Fail: The Interactions Between Biographical,
Sub-cultural and Learner Identities, British Journal of Sociology of Education, Vol. 24, No 1, pp.3-20.
Young, M.F.D.( 1998), The Curriculum of the Future. From the ‘New Sociology of Education’ to a
Critical Theory of Learning, London, Falmer Press.
Young, M.F.D., (1971), An Approach to the Study of Curricula as Socially Organized Knowledge, in
M.F.D. Young (ed.), Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, London:
Collier- Macmillan.
Zachos, D. (2009), Citizenship, Ethnicity, and Education in Modern Greece, Journal of Modern Greek
Studies, Vol. 27 (1), pp. 131-155.

138

ΕΠΙΜΑΧΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ. «ΕΥΓΟΝΙΚΗ» ΣΤΟ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» ΤΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑ (ΠΟΛΙΣ,
2018)
Ελένη Πατσιατζή
Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περίληψη
Η εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της ναζιστικής ευγονικής, όπως αυτό παρουσιάζεται στη
σύγχρονη ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Έργα αναφοράς αποτελούν το μυθιστόρημα «Kόκκινος σταυρός»
της Μ. Γαβαλά και το επιστημονικό σύγγραμμα «Η ευγονική δυστοπία» του Γ. Κόκκινου. Οι
διαφορετικοί «λόγοι» (λογοτεχνία και ιστορική μελέτη) προσεγγίζονται με σκοπό την προσέγγιση του
επίμαχου και τραυματικού γεγονότος της «ευθανασίας» των ψυχικά και νοητικά ασθενών στη ναζιστική
Γερμανία την περίοδο 1938-1941, ιστορικού γεγονότος ελάχιστα γνωστού στη σφαίρα της δημόσιας
ιστορίας. Επίσης, προτείνεται, με βάση τα δύο αυτά κείμενα, σχέδιο διδασκαλίας περί της ευγονικής
στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’Λυκείου.

Abstract
The purpose of this paper is to examine the Nazi brand of Eugenics as it is portayed in contemporary
Greek literature. The two works which will be examined are the novel “Red cross” by Maria Gavala and
the historical essay “The Eugenic dystopia”, by G. Kokkinos. These two different forms of prose
(literature and essay) examine the trauma of euthanasia of the mentally patients from 1938-1941 in
Germany, in which here is a lack of public knowledge. In conclusion, a teaching plan, utilizing the two
sources, is proposed in accordance to the curriculum of the 3rd year of Greek high school.

Εισαγωγή
Συνοπτική εισαγωγή στην έννοια της δημόσιας ιστορίας
Ο όρος «ιστορία» είναι πολυσχιδής. Ιστορία (μπορεί να) σημαίνει: α) ιστορική πραγματολογία
(τεκμήρια, πηγές, αρχεία κ.ο.κ.), β) ένας τρόπος οργάνωσης της γνώσης που διέπεται από
κανόνες και δεσμεύσεις εγκυρότητας, μια «επιστημονική πειθαρχία» που γράφεται
(ιστοριογραφία), γ) τρόποι νοηματοδότησης του παρελθόντος, «μορφές ιστορικής
συνείδησης», δ) μια συνολικότερη νοηματική πρακτική που αφορά κάθε κοινωνικό ον : η
«αξιοδοτημένη» ανθρώπινη δράση από τη σκοπιά του παρόντος. Το τελευταίο μας παραπέμπει
στη «δημόσια ιστορία», στο μεγάλο φάσμα μέσων (μνημεία, μουσεία, εφημερίδες, τόπους
μνήμης κ.ά) που βοηθούν τους ανθρώπους όχι μόνο να θυμούνται αλλά και να νοηματοδοτούν
τον ιστορικό χρόνο (Αθανασοπούλου 2016:16).
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Τι είναι, όμως, η δημόσια ιστορία; Η δημόσια ιστορία είναι σχετικά νέα έννοια. Αναπτύχθηκε
και καθιερώθηκε ακαδημαϊκά εντός του αγγλοσαξονικού πλαισίου, συγκεκριμένα στις
Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 1970, δεκαετία που αυξάνονταν σημαντικά τα
αιτήματα για μια «ιστορία από τα κάτω». Σε πολλές χώρες έχει αναγνωριστεί ως
πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο, μολονότι είναι το κομμάτι εκείνο της ιστορίας που
αναπτύσσεται μακριά και ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή έρευνα. Στην Ελλάδα η μελέτη της
Δημόσιας ιστορίας είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, παρά το γεγονός ότι η σχετική βιβλιογραφία
τείνει αυξανόμενη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες περιλαμβάνοντας καίριες συμβολές και
εγκαθιδρύοντας δομές εδραίωσης και διάχυσης του συναφούς ερευνητικού ενδιαφέροντος
(Ανδρέου, κ.ά 2015, σσ. 9).
Η δημόσια ιστορία αποσκοπεί, κατά περίπτωση, στην πληροφόρηση, στην υψηλή εκλαΐκευση
και την ιστορική εγγραμματοσύνη, στην καταγραφή της τραυματικής μνήμης, στη συσχέτιση
μνήμης και ταυτότητας, στην ιστορική αφύπνιση, στην αύξηση της τηλεθέασης, στην
ψυχαγωγία και την καλλιέργεια ενός κοινού που δεν είχε ποτέ προηγουμένως επαφή και
ενδεχομένως να μην έχει και κανένα ενδιαφέρον για την επιστημονική διάσταση της ιστορίας.
Έτσι, όσοι ασχολούνται με αυτή –δημοσιογράφοι, πολιτικοί, κινηματογραφιστές, συγγραφείς,
μουσειολόγοι και υπεύθυνοι μουσείων και εκπαιδευτικών κέντρων, καλλιτέχνες, εκδότες,
ακτιβιστές, τοπικοί λόγιοι, ιστοριοδίφες, bloggers κ.ά. - διαμορφώνουν ασύμμετρες και
αποκλίνουσες αφηγήσεις και ερμηνευτικά σχήματα για το παρελθόν, εγχείρημα που ενέχει
συγκεκριμένες –αν και όχι συνήθως ομολογημένες– σκοπιμότητες. Για άλλους το κίνητρο είναι
η πληροφόρηση του κοινού, για άλλους η αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας και για άλλους
το κέρδος. Το βέβαιο είναι πως οι κοινωνίες της μετανεωτερικότητας, καθώς βρίσκονται
εγκλωβισμένες σε ένα καθεστώς παροντικής ιστορικότητας, που διαστέλλει το παρόν,
συρρικνώνει το μέλλον και εργαλειοποιεί το παρελθόν, ολοένα και περισσότερο εμπλέκονται
σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, σχετικές με το παρελθόν τους, άλλοτε επιμένοντας σε
στείρα ουσιοκρατική αντίληψη της μοναδικής και υποστασιοποιημένης αλήθειας κι άλλοτε
καταφεύγοντας στην επικίνδυνη παραμυθία του ριζικού σχετικισμού που εξαϋλώνει το
ιστορικό νόημα (Hartog, 2014).
Oι έρευνες δείχνουν ότι η δημόσια ιστορία και ειδικά ο κινηματογράφος, το διαδίκτυο, η
τηλεόραση και η λογοτεχνία επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τη συγκρότηση και τον αξιακό
προσανατολισμό της ιστορικής παιδείας όσο και την ταυτότητα και τις μορφές ιστορικής
συνείδησης των παιδιών και των νέων. Ειδικότερα, όσον αφορά στη λογοτεχνία, ως ειδική
κατηγορία της δημόσιας ιστορίας, αποτελεί κι αυτή ένα μέσο ανάδυσης της μνήμης και
αποφυγής της λήθης, ιδίως στα ιστορικά μυθιστορήματα αλλά και στα νεότερα υβριδικής
μορφής αφηγήματα. Πολλά λογοτεχνικά έργα ιστορικού περιεχομένου έχουν ιδιαίτερη
απήχηση στο ευρύ κοινό και μπορούν να συνδεθούν με τη λεγόμενη «ιστορική ενσυναίσθηση».
Ιστορία και λογοτεχνία: Μια πολυσύνθετη σχέση
Οι σχέσεις της ιστορίας με τη λογοτεχνία υπήρξαν ανέκαθεν στενές και πολυσύνθετες. Ωστόσο,
τα σύνορα είναι αναγκαία. Παραδοσιακά ο ιστορικός λόγος χρησιμοποιούσε τη λογοτεχνική
τροπικότητα (επικά αφηγηματικά ποιήματα, έμμετρα χρονικά) ενώ πιο πρόσφατα όλο και πιο
συχνά εκδίδονται ιστορικά μυθιστορήματα. Η διασύνδεση ιστορίας, μυθοπλασίας και
αφήγησης δεν είναι κάτι καινοτόμο αλλά μια πολύ παλιά υπόθεση στον χώρο της μεγάλης
αφηγηματικής φόρμας, ήδη από τα χρόνια του Σκοτ, του Ουγκώ και του Μπαλζάκ. Από τον
19ο αι. μεγάλο μέρος των μυθιστορημάτων επεδίωκαν να περιγράψουν την πραγματικότητα
χωρίς εξιδανικεύσεις. Ήδη από τη δεκαετία του 1850 ο Φλωμπέρ προέβλεπε πως η λογοτεχνία
θα παίρνει όλο και πιο πολύ την όψη της επιστήμης (Jablonka 2017: 88). Οι συγγραφείς είχαν
ήδη αρχίσει να συλλέγουν προσεκτικά το υλικό τους (π.χ. ο Ουγκώ παρεμβάλλει αναφορές για
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τα οδοφράγματα, ο Φλωμπέρ επισκέπτεται την Τυνησία για να ξαναδουλέψει το έργο του
Σαλαμπώ, ο Ζολά αναζητά τεκμήρια). Επομένως, ήδη από τον 19ο αι. το μυθιστόρημα ενέχει
μια γνωστική φιλοδοξία παρά τον μυθοπλαστικό χαρακτήρα του. Η βαθμιαία μετάβαση από το
«μονοφωνικό» αφήγημα με παντογνώστη αφηγητή στο «πολυφωνικό» ή «διαλογικό» αφήγημα
με εσωτερική εστίαση, που εξελίσσεται μεταξύ 1850 και 1950 συμπορεύεται με ανάλογες
εξελίξεις και στον χώρο των ιστορικών σπουδών όπου επιταχύνονται οι διεπιστημονικές
επαφές της ιστορικής επιστήμης με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
(Αθανασοπούλου 2017: 30).
Κατά τη δεκαετία 1970-1980 η γλωσσική στροφή και ο μεταμοντερνισμός επιχείρησαν να
αμφισβητήσουν τη γνωστική αξία της ιστορίας εξομοιώνοντάς τη με τη λογοτεχνία (με την
έννοια της μυθοπλασίας και της ρητορικής). Ένας από τους βασικούς θεωρητικούς της
γλωσσικής στροφής ο Χέυντεν Γουάιτ υποστηρίζει πως η ιστορία συνδυάζει μια τροπολογική
γλώσσα (μεταφορά, μετωνυμία συνεκδοχή, ειρωνεία) με τρεις μεθόδους εξήγησης: την πλοκή
(μυθιστορηματική, τραγική, κωμική ή σατιρική), την επιχειρηματολογία (μορφολογική,
μηχανική, οργανική, συγκειμενική) και την ιδεολογική εμπλοκή (αναρχισμός, ριζοσπαστισμός,
συντηρητισμός, φιλελευθερισμός) που συνδιαμορφώνουν το μεταϊστορικό υπόστρωμα του
αφηγήματος (Jablonka, 2017:124). Παράλληλα, η «μικροϊστορία», ανέδειξε το φαινόμενο της
ώσμωσης της λογοτεχνίας με την ιστοριογραφία, ιδίως στην περίπτωση της αναβίωσης του
ιστορικού μυθιστορήματος με τη μορφή του nonfiction, docudrama μυθιστορήματος. Ποικίλα
υβριδικά είδη «ιστορικής αφηγηματολογίας» αναδύονται διαρκώς όπου συνυπάρχουν
διαλεκτικά η ιστοριογραφία, οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα, εικαστικά έργα, κ.ά.
Σύμφωνα με τον Μ. Foucault, η λογοτεχνία συνιστά ένα θεσμό, ένα αυτόνομο και
διαφοροποιημένο σύστημα του λόγου με τους δικούς του κώδικες επικοινωνίας, εντός του
οποίου ορισμένα κείμενα θεωρούνται ως λογοτεχνικά ενώ άλλα αποκλείονται ενώ, παράλληλα,
η λογοτεχνία συνιστά τεχνολογία συγκρότησης του εαυτού (Foucault, 2013) και ως τέτοια
ενδιαφέρει την ιστορία αλλά και συνομιλεί μαζί της. Γενικότερα, ο συσχετισμός μυθοπλασίας
και ιστορικής πραγματικότητας αποτελεί ένα περίπλοκο θεωρητικό ζήτημα για τον κλάδο της
λογοτεχνικής κριτικής και των πολιτισμικών σπουδών και έχουν διατυπωθεί ποικίλα
θεωρητικά σχήματα που ορίζουν ένα ευρύ και εν πολλοίς συγκρουσιακό πεδίο. Αναμφίβολα η
λογοτεχνία, η ιστορική πραγματικότητα και οι ιστορικές καταγραφές της διαπλέκονται με
περίπλοκους και πολυδιάστατους δεσμούς (Πέτσα 2016: 25). Κοινό σημείο μεταξύ των δύο
πεδίων συνιστά το γεγονός πως τόσο η ιστορία όσο και η λογοτεχνία προσπαθούν να
κατανοήσουν ό,τι κάνουν οι άνθρωποι.
Αναγνωρίζοντας τη λειτουργική διάσταση της λογοτεχνίας ως διακριτής μορφής του
μνημονικού λόγου θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η λογοτεχνία κρατά τριπλό ρόλο
στην παραγωγή και λειτουργία της πολιτισμικής μνήμης, καθώς αποτελεί: α) μέσο ενθύμησης,
β) αντικείμενο ενθύμησης και γ) μέσο παρατήρησης του τρόπου με τον οποίο παράγεται η
πολιτισμική μνήμη (Erll &Rigney, 2006:112). Μέσω ποικίλων αφηγηματικών στρατηγικών η
λογοτεχνία επιχειρεί να ανασυστήσει την ιστορική εμπειρία και να συνεισφέρει στην
παραγωγή, διατήρηση και εξέλιξη της πολιτισμικής μνήμης.
Στο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Η ιστορία είναι μια σύγχρονη λογοτεχνία» ο Jablonka
υπενθυμίζει εμφαντικά πως το σημείο διασταύρωσης της ιστορίας και της λογοτεχνίας είναι η
ίδια η γραφή, κάτι που μας έχει διδάξει και ο Μισέλ ντε Σερτώ στη Γραφή της Ιστορίας (1975).
Ο Jablonka ισχυρίζεται πως ενυπάρχει έμφυλη διάσταση στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες , ακόμη και τις διανοητικές. Η επιστήμη
θεωρείται ως «ανδρική» ενώ η λογοτεχνία –ενδοσκοπική, ευαίσθητη και ψυχολογικήθεωρείται «θηλυκή» (Jablonka 2017:13). Ο ίδιος, βέβαια, επιθυμεί περισσότερη
λογοτεχνικότητα στην ιστορική επιστήμη τονίζοντας –για την αποφυγή παρεξηγήσεων- πως η
ιστορία δεν είναι μυθοπλασία, δέχεται ωστόσο πως συχνά οι συγγραφείς γίνονται ερευνητές.
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Μπορούμε να αναφέρουμε σχηματικά, όσα στοιχεία έχει εντοπίσει η
Αφροδίτη
Αθανασοπούλου, η οποία αναφέρει πως η ιστορική θεώρηση μας επιτρέπει να βλέπουμε τα
πρόσωπα και τα πράγματα πανοραμικά, ως μέλη ενός συνόλου ενώ η λογοτεχνική θεώρηση
είναι εκείνη που μας επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα καλειδοσκοπικά, να θεωρούμε δηλ.
την πραγματικότητα ως ένα πεδίο ποικίλων, ετερόκλητων, συχνά αντικρουόμενων λόγων και
πράξεων των δρώντων υποκειμένων, από την έκβαση των οποίων καθορίζεται η κίνηση, ο
«ρους» της Ιστορίας. Με δυο λόγια: η ιστορική οπτική μας δίνει τον μηχανισμό κίνησης του
κοινωνικού γίγνεσθαι στη διαχρονία του ενώ η λογοτεχνική οπτική αναλύει αυτό το πλάνο στα
συστατικά του μέρη, που είναι τα άτομα και τα προσωπικά τους βιώματα. Πρόκειται τρόπον
τινά για εκείνο που οι αφηγηματολόγοι ορίζουν αντίστοιχα ως «θέαση με μηδενική εστίαση»
και «θέαση με εσωτερική εστίαση». Εν συντομία, η ιστορική οπτική είναι πανοραμική –
μακροσκοπική ενώ η λογοτεχνική είναι ατομοκεντρική - πολυεστιακή (Αθανασοπούλου,
2017:20).
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως δεν νοείται λογοτεχνικό έργο χωρίς κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο.
Συχνά το «ιστορικό πλαίσιο» παρέχει ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο στη μυθοπλασία ενώ, επίσης
συχνά, η λογοτεχνική τροπικότητα μετατρέπει ιστορικές έννοιες σε υπαρξιακά βιώματα. Υπό
αυτή την έννοια οι δύο αυτές οπτικές, η ιστορική και η λογοτεχνική, ως ανθρωπογνωστικά
πεδία, τέμνονται και διαθλούν διαφορετικές όψεις τις ανθρώπινης κατάστασης και περιπέτειας.
Επομένως, ιστορικό και λογοτεχνικό αφήγημα μπορούν να αντιμετωπισθούν εκ παραλλήλου,
στην αλληλενέργεια και συνέργειά τους, ως κείμενα που διαλέγονται αποτελώντας
εναλλακτικές ερμηνείες της πραγματικότητας, παραπληρωματικές ή και διϊστάμενες, οι οποίες
πέρα από τις ειδολογικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες έχουν τη δική τους ιστορικότητα, αφού
παράγονται σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον με μετέχουν στην ιδεολογική
διαπάλη παραγωγής νοημάτων (Αθανασοπούλου 2017:25).
Όπως επισημαίνει ο ιστορικός της κουλτούρας και κριτικός λογοτεχνίας Μ. Angenot, η έννοια
του «Κοινωνικού Λόγου» αναφέρεται σε «ό,τι τυπώνεται, συζητείται ή αναπαρίσταται».
Ειδικότερα, για τον λόγο που παράγει το λογοτεχνικό πεδίο, αναφέρει πως η λογοτεχνία
αναδιατάσσει, αναπαράγει, αναπροσδιορίζει κι ανασυνθέτει τα πολλαπλά κοινωνικά αφηγήματα
συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική παραγωγή του υψηλού (sublime) αλλά και στην
ανάδειξη της πολυφωνίας. Τα νεωτερικά μυθιστορήματα, τονίζει, χαρακτηρίζονται από
πολυσημίες, αμφισημίες, είναι πολυφωνικά και απηχούν με πολλαπλούς τρόπους τους Λόγους
(discourses) που παράγονται στο κοινωνικό πεδίο μετα-γράφοντας τις αντινομίες, τα αδιέξοδα,
τις βεβαιότητες αλλά και τις ασυνάφειες κατά τρόπο συνεκδοχικό (Angenot, 2004) μέσα από
την ανασύνθεση και τον αναπροσδιορισμό κοινωνικών αφηγημάτων γύρω από μείζονα και
τραυματικά γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, εμπλουτίζοντας τον Κοινωνικό
Λόγο με την ανάδειξη κι έκφραση ακόμη και μη ορατών όψεων του παρελθόντος. Επομένως,
κάθε λογοτεχνικό κείμενο παράγει Λόγο, εμποτισμένο από τις ιδεολογίες του κοινωνικού
περιβάλλοντος στο οποίο γεννάται, όσο κι αν ενυπάρχει το στοιχείο υπέρβασης του ατομικού
και του εμπειρικού. Επιστρέφοντας στον Angenot, παραθέτουμε συμπληρωματικά τη θέση του
πως η λογοτεχνία είναι εκείνος, ειδικότερα, ο Λόγος (discourse), ο οποίος εκφέρεται,
παράγεται Μετά, αφού έχουν ήδη διατυπωθεί άλλα κοινωνικά αφηγήματα, ιδίως τα
σχετιζόμενα με βεβαιότητες και ταυτότητες. Το λογοτεχνικό κείμενο, επομένως, εγγράφει και
επαναδιατυπώνει τον Κοινωνικό Λόγο, παραμένοντας, ωστόσο, ενδελέχεια, με την
αριστοτελική σημασία του όρου. Γενικότερα, η λογοτεχνία, ως συνιστώσα του πολιτισμικού
γίγνεσθαι, ορίζεται από τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα αλλά και τα ορίζει.
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Ευγονική και ναζισμός: «Η ευγονική δυστοπία», Γ. Κόκκινος (Θίνες, 2017)
Η επιστημονικοποίηση του ρατσισμού και η βιοπολιτική εφαρμογή των ευγονικών θεωριών
ανάγονται ήδη στα τέλη του 18ου αι. όταν «νατουραλιστές» γιατροί – κυρίως όσοι βρίσκονταν
στον αστερισμό του νιτσεϊκού Διαφωτισμού και του αναγεννημένου πουριτανισμού, είχαν
αναλάβει έναν διττό κοινωνικό ρόλο: αφενός του προφήτη μιας νέας εποχής κι αφετέρου του
λειτουργού-τεχνοκράτη της νεωτερικότητας, του εγγυητή δηλ. του επιστημονικού
ορθολογισμού, της δημόσιας υγείας, της περιστολής των παθών και της πειθάρχησης των
σωμάτων σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου βιοπολιτικού προτύπου βελτιστοποίησης
της βιολογικής ακμής και ευρωστίας του έθνους (Κόκκινος 2012:82). Ο Γ. Κόκκινος, στο
βιβλίο του «Η ευγονική δυστοπία», μας πληροφορεί πως από το 1866, ο Friedrich Rolle γίνεται
ο εισηγητής του κοινωνικού δαρβινισμού ενώ την ίδια περίοδο το Arthur de Gobineau
διακηρύσσει την ανωτερότητα της λευκής φυλής και προειδοποιεί πως τυχόν ανάμειξή της με
άλλες φυλές θα οδηγήσει τον πολιτισμό σε παρακμή. Μεταξύ άλλων επιφανών επιστημόνων
της Γερμανίας στα τέλη του 19ου αι., ο 1870 ο Ernst Haeckel, καθηγητής στο Παν/μιο της Ιένας
υπερθεματίζει το σπαρτιατικό πρότυπο της ρίψης των ασθενικών νηπίων στον Καιάδα
θεωρώντας αναγκαία τη θανάτωση όσων πάσχουν από κληρονομικές ασθένειες (Κόκκινος
2017: 77-78). Επομένως,
βιολόγοι, ψυχίατροι, χημικοί, αλλά και εγκληματολόγοι
επιστρατεύθηκαν για να στηρίξουν θεωρητικά ρατσιστικές πρακτικές. Η ευγονική θεωρήθηκε
ως το ερευνητικό πεδίο που μελετά φυσικές νομοτέλειες με στόχο τη διόρθωση στρεβλών
κοινωνικών συμπεριφορών και την εξάλειψη γενετικών παθογενειών βελτιώνοντας το
βιολογικό κεφάλαιο του έθνους (θετική ευγονική) (Κόκκινος 2017: 26). Οι κοινωνικές ομάδες
που ενσαρκώνουν τη φυλετική απειλή αντιμετωπίζονται ως υπαρξιακοί – εσωτερικοί ή
εξωτερικοί – εχθροί για την υγεία και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας (αρνητική
ευγονική) (Κόκκινος 2017: 27). Άρα, η ευγονική θεωρήθηκε ως η παρεμβατική εκείνη
«επιστημονική» πρακτική που μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση της «υγείας» της
φυλετικής ιδιοσυστασίας ενός πληθυσμού. Ανάλογες αντιλήψεις εκείνη την περίοδο
εκφράζονταν εναντίον των Ινδιάνων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το αρχέτυπο της
Σπάρτης, η φυλετική εκκαθάριση σταδιακά οδηγούν σε θέσεις υπέρ της θανάτωσης των
διανοητικά υστερούντων παιδιών και της στείρωσης των ψυχικά νοσούντων.
Το 1930 ιδρύεται η Ένωση των γερμανών εθνικοσοσιαλιστών γιατρών που ήταν πεπεισμένοι
για την αξία της αρνητικής ευγονικής. Τα μέτρα φυλετικής υγιεινής, η «βιομηχανοποίηση του
θανάτου» εφαρμόστηκαν αρχικά στον ίδιο τον γερμανικό λαό πριν εφαρμοσθούν στα
στρατόπεδα θανάτου για να πλήξουν εχθρούς όπως οι Εβραίοι, οι Σλάβοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι
Ρομά κ.ά. Η εξόντωση των διανοητικά υστερούντων ή και κληρονομικά επιβαρυμένων Αρίων,
όπως και αυτή των Εβραίων, αντιπροσωπεύουν τους δύο κεντρικούς άξονες της ναζιστικής
ρατσιστικής ουτοπίας (Κόκκινος, 2017:12). Το περίφημο πρόγραμμα καταναγκαστικής
ευθανασίας Τ4 με τα ιατρικά πειράματα και την ιστορική μοναδικότητα της
βιομηχανοποιημένης εξόντωσης των θυμάτων – στόχων του εθνικοσοσιαλισμού, αποτελεί την
εφαρμογή της αρνητικής ευγονικής στη Γερμανία, εντασσόμενο στο πλαίσιο του κοινωνικού
δαρβινισμού και ενός «σωτηριολογικού» αντισημιτισμού. Η σημασία του φαίνεται από το
γεγονός πως ο Χίτλερ εμπιστεύθηκε την εφαρμογή του στην ίδια την Καγκελαρία του Fuhrer.
Η ευγονική –ειδικά η αρνητική- αποτέλεσε δομικό στοιχείο ενός μύθου με κέντρο αναφοράς
τις αντιθετικές έννοιες της εθνικής ομοιογένειας και της φυλετικής καθαρότητας και υγείας
από τη μια και της ριζικής ετερότητας από την άλλη (Κόκκινος 2017:25).
Ειδικότερα, στη Γερμανία κατά την επταετία 1933-1945 ο ευγονικός λόγος δεν νοούνταν μόνο
ως επιστημονική πρακτική αλλά συναντούσε και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με
τον Griffin στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία η ευγονική λειτούργησε ως το επιστημονικό
ισοδύναμο του ολοκληρωτισμού στη σφαίρα της πολιτικής. Στις 14 Ιουλίου 1933 άρχισε να
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ισχύει ο Νόμος για την Προστασία της Κληρονομικής Υγείας σύμφωνα με τον οποίο όφειλε
να υποστεί στείρωση οποιοσδήποτε υπέφερε από κληρονομικό νόσημα (συγγενείς
νευρολογικές ασθένειες, ψυχικές νόσους, κώφωση και τύφλωση) (Κόκκινος, 2012:83). Ο
αριθμός των υπό στείρωση Γερμανών έως το 1939 ανερχόταν σε 410.000. Όσοι αρνούνταν να
στειρωθούν οδηγούνταν σε στρατόπεδα εξόντωσης. Από το φθινόπωρο του 1939 έως και το
1941 πάνω από 70.000 Γερμανοί εξοντώθηκαν με αέριο ενώ περίπου 5.000 παιδιά με ανίατες
συγγενείς ανωμαλίες θανατώθηκαν με ένεση. Το πρόγραμμα ευθανασίας διακόπηκε πρόσκαιρα
το 1941 μετά από διαμαρτυρίες του Κλήρου. Την ίδια τύχη είχαν και 30.000 Πολωνοί και
Ρώσοι εργάτες που έπασχαν από φυματίωση ή είχαν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από ψυχικές ή
νοητικές νόσους (Κόκκινος 2012: 84). Οι ειδικές επιτροπές ευθανασίας έγραφαν με κόκκινο
μελάνι το σημείο του σταυρού (+) δίπλα στο όνομα του υποψήφιου νεκρού ενώ, αντίθετα, το
σημείο πλην (-) με μπλε μελάνι σήμαινε πρόσκαιρη τουλάχιστον διαφυγή του κινδύνου.
Ευγονική και ναζισμός
Μια λογοτεχνική προσέγγιση μέσα από το έργο της Μ. Γαβαλά «Ο κόκκινος σταυρός»
Ο τίτλος του βιβλίου σαφώς και παραπέμπει στον «κόκκινο σταυρό» δίπλα στο όνομα του
υποψήφιου νεκρού. Αναφέραμε προηγούμενα πως η σχέση μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας
είναι στενή. Ένα εξειδικευμένο θέμα, όπως αυτό της ευγονικής και των θυμάτων της στη
ναζιστική Γερμανία θα μπορούσε να είναι κοινός τόπος για δύο διαφορετικές, όμως,
προσεγγίσεις: μία επιστημονική και μία λογοτεχνική; Προφανώς, ναι.
Η χρήση του διαδικτύου και η ψηφιοποίηση των ιστορικών πόρων έχουν συντελέσει σε μεγάλο
βαθμό στη δίψα για μνήμη, στην ανάγκη για ανάγνωση της οδύνης και στα αιτήματα για
συγνώμη από τα θύματα. Το διαδίκτυο δίνει δυνατότητες στον καθένα να γράψει για την
ιστορία, να συλλέξει ιστορικά στοιχεία, να γράψει τη δική του προσωπική, οικογενειακή ή
τοπική ιστορία (Λιάκος 2012: 153). Σε πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου της σε κεντρικό
βιβλιοπωλείο της Αθήνας, η κα Γαβαλά εξομολογήθηκε πως πολλά από τα ιστορικά στοιχεία
που αναφέρει στο μυθιστόρημά της αντλήθηκαν από τον χώρο του διαδικτύου. Ένας ιστορικός
μελετά γεγονότα, στηρίζεται σε πηγές σε πρωτότυπο υλικό που συνίσταται σε αρχεία.
Αναζητούν και οι δύο μια κοινή βάση από τεχνικές. Ενώ ένας ιστορικός θα χρησιμοποιούσε
αυτό το πλούσιο υλικό σε μια χρονολογικά διατεταγμένη σειρά συμβάντων, στην αφηγηματική
μυθοπλασία τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται μέσα από τη λογοτεχνική
τροπικότητα, δηλαδή μέσω πιο σύνθετων συμβολικών δομών ανάδειξης λανθανόντων,
δευτερευόντων ή συνδηλωτικών νοημάτων. Άλλωστε, η σύνθεση ενός μυθιστορήματος δεν
μπορεί παρά να είναι καλειδοσκοπική, όπως αναφέραμε προηγούμενα.
Η Μ. Γαβαλά, σκηνοθέτρια αλλά και συγγραφέας με μακρά αλλά και διακριτική διαδρομή
στην ελληνική πεζογραφία, συνθέτει ένα πολυεπίπεδο, πολυφωνικό μυθιστόρημα. Κινείται
μυθοπλαστικά με χαρακτηριστική άνεση μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, Ελλάδας και
Γερμανίας, μικροκλίμακας της ατομικής ζωής και μακροκλίμακας του κοινωνικού. Η κεντρική
ηρωίδα της, η γερμανοελληνίδα (ή ελληνογερμανίδα) Αριάδνη Χόπε, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Ιστορίας της Τέχνης στη Δρέσδη, με αφορμή τη διπλωματική της εργασία σχετικά με το
καλλιτεχνικό έργο μιας άσημης γερμανίδας ζωγράφου που εκτελέστηκε στο πλαίσιο των
προγραμμάτων «ευθανασίας» των ψυχικά νοσούντων από το ναζιστικό καθεστώς, εισέρχεται,
ως σύγχρονη Αριάδνη, στον λαβύρινθο του παρελθόντος και με τον μίτο της πολυεστιακής
αφήγησης μάς οδηγεί στο ιστορικό παρόν. Το κείμενο συντίθεται από εναλλασσόμενες
«μαρτυρίες» σαν ένας θρυμματισμένος καθρέφτης μέσα από τα κομμάτια του οποίου
συντίθεται η εικόνα όχι μόνο ενός τραυματικού ευρωπαϊκού παρελθόντος αλλά και ενός
εξίσου τραυματικού παρόντος. Οι περισσότερες «μαρτυρίες» -εξαιρετικό αφηγηματικό εύρημα
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που συμβάλλει στην αληθοφάνεια των λεγομένων- ανήκουν σε γυναίκες είτε έγκλειστες σε
ψυχιατρικά ιδρύματα είτε εργαζόμενες σε αυτά. Ο εγκλεισμός τους, τόσο στον χώρο όσο και
στον κοινωνικό ρόλο, δίδεται με ιδιαίτερη ευαισθησία. Η φουκοϊκή ετεροτοπία των
ψυχιατρείων αλλά και οι «γυμνές ζωές» των υποκειμένων, όπως αυτές αναλύθηκαν από τον G.
Agamben, αποδίδονται λογοτεχνικά από τη Μ. Γαβαλά, με ρυθμούς κινηματογραφικούς,
συχνά καταιγιστικούς.
Κοινός άξονας σύνδεσης παρελθόντος και παρόντος είναι η ανάδυση του ναζιστικού
φαινομένου. Τα ιστορικά γεγονότα της μεσοπολεμικής Γερμανίας (οι συνέπειες της
ταπεινωτικής ήττας του Μεγάλου Πολέμου, η δημοκρατία της Βαϊμάρης και η κατίσχυση του
εθνικοσοσιαλισμού) συνυφαίνονται με το παρόν των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών,
της έξαρσης της ισλαμοφοβίας, της αύξησης της ανεργίας αλλά και των τρομοκρατικών
επιθέσεων στο Μπατακλάν και αλλού. Η Γαβαλά επιλέγει να αφηγηθεί όλο αυτό το
πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο υλικό μέσα από τις μαρτυρίες προσώπων, κατά κύριο λόγω
γυναικείων, όπως προαναφέρθηκε. Γυναίκες (ερωμένες, αδελφές, κόρες), που ζουν σε
ταραγμένες ιστορικά εποχές, προσεγγίζουν μείζονα θέματα όπως η ταυτότητα, ο έρωτας, η
οικογένεια, η απώλεια, η ασθένεια, ο πόλεμος. Κυρίως, όμως, η ματιά της συγγραφέως εστιάζει
στο σώμα είτε αυτό είναι ένα σώμα ερωτικό, είτε ένα πάσχον σώμα λόγω ασθένειας ή
γηρατειών, είτε είναι ένα σώμα ακρωτηριασμένο από φονικές συγκρούσεις ή ένα σώμα μη
"παραγωγικό" αφού παρέμεινε άτεκνο. Το σώμα, άλλωστε, γνωρίζουμε από τον Foucault, είναι
το υλικό πάνω στο οποίο εφαρμόζονται όλα τα βιοπολιτικά προτάγματα. Στο πλαίσιο της
ναζιστικής βιοπολιτικής τα έγκλειστα σώματα των ψυχικά και διανοητικά νοσούντων
Γερμανών ήταν εκείνα στα οποία πρωτοεφαρμόσθηκαν και τα προγράμματα «ευγονικής» από
τους επιστήμονες του Γ’ Ράιχ. Οι «αδύναμοι» έπρεπε να εξοντωθούν. Υπήρξαν αντιστάσεις ή
το πολιτικό πρόγραμμα εφαρμόσθηκε με απόλυτη συναίνεση του κοινωνικού σώματος.
Στον συλλογικό τόμο «Αθέατες όψεις της ιστορίας», ο ιστορικός Γ. Κόκκινος, αναφερόμενος
στην ανάδειξη του ολοκληρωτισμού στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, τονίζει πως η
κοινωνική κατηγορία των γιατρών λειτούργησε ως ένα από τα βασικά ερείσματα αλλά και ως
ένας από τους κύριους μηχανισμούς άσκησης της εθνικοσοσιαλιστικής εξουσίας. Στην
πλειονότητά τους οι Γερμανοί γιατροί ανέλαβαν τον ρόλο ενός σώματος εντεταλμένων
τεχνοκρατών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ρατσιστικών και γενοκτονικών
πρακτικών του ναζισμού οι οποίες θα οδηγούσαν στην πραγμάτωση της άριας φυλετικής
δυστοπίας. Όσοι Γερμανοί/-ίδες θεωρούνταν διανοητικά ή ψυχικά ανίατοι «εκκαθαρίστηκαν».
Μία από αυτές τις γυναίκες είναι και η καλλιτέχνιδα που μελετά, στο πλαίσιο της διπλωματικής
εργασίας της, η ηρωίδα του μυθιστορήματος, η Αριάδνη. Με αφορμή την περιπέτεια αυτής της
φανταστικής ζωγράφου η Γαβαλά ξεδιπλώνει αριστοτεχνικά όχι μόνο το πολυσύνθετο πολιτικό
πλαίσιο της μεσοπολεμικής Γερμανίας αλλά και όλες τις αισθητικές αναζητήσεις που
εμφανίστηκαν σε αυτή. Δεν της διαφεύγει πως η σύντομη ζωή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
συνδέεται με την ανάδειξη και άνθηση καλλιτεχνικών ρευμάτων, με κυρίαρχο αυτό του
γερμανικού εξπρεσιονισμού.
Η πύκνωση του πολιτικού χρόνου εκείνης της ιστορικής περιόδου στη Γερμανία, μετά τη λήξη
του πολέμου αλλά και η παράλληλη παρουσία και σύγκρουση τριών διαφορετικών πολιτικών
προγραμμάτων (κομμουνισμός, σοσιαλδημοκρατία, ναζισμός) δημιουργούν μια εικόνα
εξαιρετικά σύνθετη κι ενδιαφέρουσα τόσο πολιτικά όσο και πολιτισμικά που βρήκε την
αντανάκλασή της και στην τέχνη (ντανταϊσμός, σουρεαλισμός, κονστρουκτιβισμός, κυβισμός
κ.α.). Η σχολή Bauhaus, οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις της πρωτοπορίας αλλά και η καταδίωξή
τους από τον ναζισμό αναδεικνύονται , μέσω της έρευνας της Αριάδνης Χόπε, ως ευγονικής
και στον χώρο της Τέχνης. Άλλωστε, ο όρος «εκφυλισμός» (Εntartung), που χρησιμοποιήθηκε
από τους ναζί για να χαρακτηρίσει τα έργα της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας είχε
χρησιμοποιηθεί αρχικά στην ευγονική. Ο φυσικός και ευγονιστής Μαξ Νορντάου εισήγαγε τον
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όρο για να περιγράψει συγκεκριμένα καλλιτεχνικά είδη και μορφές στο δίτομο πόνημά του
Entartung (1892). O Νορντάου, που συμπτωματικά ήταν Εβραίος, όρισε τον εκφυλισμό ως
ασθένεια που προκαλούν οι καταιγιστικές αλλαγές του σύγχρονου πολιτισμού, περιγράφοντας
την πρωτοποριακή τέχνη ως άρρωστη και εκφυλισμένη και εξισώνοντας τον μοντέρνο
καλλιτέχνη με τον εγκληματία. Ο όρος «Εκφυλισμένη Τέχνη» (Entartete Kunst), υιοθετήθηκε
από τους Ναζί, οι οποίοι ανέλαβαν να "εξυγιάνουν" τον καλλιτεχνικό κόσμο Μην ξεχνάμε πως
και ο Α. Hitler, επίδοξος ζωγράφος ο ίδιος, στον «Αγώνα» του, αναφερόμενος στην
καλλιτεχνική πρωτοπορία της εποχής χρησιμοποιεί όρους όπως «πανούκλα», «μαύρη πανώλη
του παλιού καιρού», «δηλητήριο», «οι χειρότεροι βάκιλοι που δηλητηρίασαν ποτέ την
ανθρώπινη ψυχή». Λίγο αργότερα ισχυρίζεται πως ανακάλυψε πως πίσω από αυτή την
καλλιτεχνική παραγωγή, κατά τα «εννέα δέκατα» κρύβονται Εβραίοι. Καθίσταται προφανές
πως οι Ναζί δεν είχαν κανένα λόγο να ανεχθούν μορφές τέχνης που ο Φύρερ απέρριπτε και
ευθύς αμέσως μετά την άνοδό τους στην εξουσία κατήργησαν την σχολή του Bauhaus. Έκτοτε
κυνήγησαν τη μοντέρνα τέχνη όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στις κατακτημένες χώρες.
Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες διώχθηκαν, αυτοεξορίσθηκαν ενώ κάποιοι,
όπως ο Κίρχνερ, οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία.
Η S. Sontag στο δοκίμιό της «Η γοητεία του φασισμού» τονίζει πως οι ναζί περιφρονούσαν
οτιδήποτε είχε σχέση με την κριτική, τον στοχασμό, τον πλουραλισμό. Τα έργα τέχνης έπρεπε
να εξυμνούν μια κοινωνία στην οποία η επίδειξη σωματικής επιδεξιότητας και θάρρους και η
νίκη του ισχυρότερου πάνω στον πιο αδύναμο συνιστούν τα ενοποιητικά σύμβολα της
κοινοτικής κουλτούρας.
Η Γαβαλά στρέφει και εκείνη τη ματιά της στο παρελθόν, στους εξοντωμένους από τους ναζί
ψυχικά ασθενείς ανασύροντάς τους από τη λήθη. Μας θυμίζει την όγδοη θέση του Μπένγιαμιν
πως οι εξαιρέσεις συνιστούν τον κανόνα της ιστορίας. Αποκαθιστά, με τρόπο λογοτεχνικό, τα
θύματα, οι φωνές των οποίων έχουν αποσιωπηθεί. Ο Μπένγιαμιν ισχυρίζεται πως οι νεκροί
κινδυνεύουν από τον εχθρό αν δεν είμαστε σε θέση να τους καταλάβουμε, να επανορθώσουμε
την καταδικασμένη μνήμη τους και τις προσδοκίες τους. Στην έβδομη θέση αναφέρει πως ο
μόνος τρόπος να ανάψεις την ελπίδα στο παρελθόν είναι να θεωρήσεις ότι το ίδιο το παρελθόν
δεν είναι για πάντα δεδομένο, ότι κινδυνεύει (Λιάκος, 2011:311). Στον Μπένγιαμιν η ιστορία
αποκτά υπόσταση όταν εισέρχεται ο ιστορικός. Είναι η εξιστόρηση ως δέσμευση που επιχειρεί
την αποκατάσταση του παρελθόντος (Λιάκος 2011: 340).
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι πως η συγγραφέας κατορθώνει να αναπαραστήσει
λογοτεχνικά όλο αυτό το εξαιρετικά πολυσύνθετο υλικό που άπτεται ζητημάτων ιστορικότητας
των επιστημονικών πρακτικών,
βιοπολιτικής, ιστορίας της τέχνης, ερμηνείας του
ολοκληρωτισμού και των συνεπειών του, χωρίς να χάνει την επαφή της με το σήμερα, με τις
σύγχρονες προκλήσεις και τους προβληματισμούς και χωρίς να κάνει αισθητικές εκπτώσεις.
Εντάσσει τον/την αναγνώστη/ρια, μέσω της πολυεστιακής αφήγησης, στην ατμόσφαιρα κάθε
εποχής (η πρώτη "μαρτυρία" ανήκει στο έτος 1888 και η τελευταία στο έτος 2017) αλλά και
στα υπαρξιακά προβλήματα των προσώπων με χαρακτηριστική λιτότητα εκφραστικών μέσων,
ρέουσα γλώσσα, απόλυτο έλεγχο του αφηγηματικού ρυθμού και εστίαση στο ουσιαστικό.
Ο Τ. Τοντόροφ αναφέρει πως οι διηγήσεις του κακού μπορούν να παράγουν το καλό
(Τοντόροφ, 2002: 85). Μια τέτοια περίπτωση είναι το έργο της Γαβαλά καθώς δεν αναπαριστά
απλώς τα δεινά των θυμάτων μέσα από την κατάδειξη της απανθρωποίησης του ναζισμού αλλά
και αναδεικνύει το αίτημα απονομής της ιστορικής δικαιοσύνης. Ας μην ξεχνάμε πως ο Α.
Λιάκος τονίζει πως η ιστορία του τραύματος δεν εκφράζεται στον ιστορικό πεζό λόγο αλλά
προτιμά τη λογοτεχνία, την τέχνη, την ποίηση, τις επικές τοιχογραφίες κ.ά. (Λιάκος, 2011:110).
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Συμπεράσματα
Ο εθνικοσοσιαλισμός και το Ολοκαύτωμα αποτελούν επιτομή ιστορικού τραύματος και το
μυθιστόρημα της Γαβαλά καταπιάνεται με τις πρακτικές που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα. Στη
σύγχρονη ελλαδική κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, όπου πολιτικό κόμμα,
με
εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, στην ιστοσελίδα του αναφέρει πως «τα κληρονομικώς
βεβαρυμένα άτομα όπως οι παρανοϊκοί, οι πνευματικώς καθυστερημένοι, οι επιληπτικοί, οι
φορείς μεταλλαχθέντων γονιδίων, οι αθεράπευτοι αλκοολικοί, οι προχωρημένοι τοξικομανείς
κ.ά. θα πρέπει να υποβάλλονται σε στείρωση. Η φυσική επιλογή, η στείρωσις και η ευθανασία
είναι ορθές εφόσον συνδυάζουν σοβαρές νομικές εγγυήσεις, υπεύθυνο ιατρικό έλεγχο και
βιολογικώς ηθική βάση»2, η παραγωγή δημόσιου λόγου –και λογοτεχνικού- για τα την
ευγονική, τη ρητορική και την πράξη καθώς και τις σύγχρονές της απηχήσεις αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Ο κοινωνιολόγος Paolo Jedlowski ισχυρίζεται ότι η μνήμη και η ιστορία γεννιούνται μέσα από
την επιθυμία να αντιταχθούμε στη λήθη (Jedlowski 2001: 29-44). Η μνήμη διαθλά και
παραποιεί ενίοτε όσα συνέβησαν στο παρελθόν, κουβαλά μαζί της συναίσθημα και συχνά
εκφράζει περισσότερο το πώς το συναίσθημα ή η γνώση αποκτήθηκε εκ των υστέρων. Γι’ αυτό
είναι δυναμική, πλαστική και ευμετάβλητη (Σαλβάνου, 2018: 19).
Στο μυθιστόρημα «Κόκκινος σταυρός» επιδιώκεται κατάδυση στον βιόκοσμο της ετερότητας
του παρελθόντος μέσα από την τροπικότητα της λογοτεχνικής γραφής. Επινοούνται πρόσωπα
και γεγονότα, ωστόσο το κανονιστικό πλαίσιο της έγκυρης ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας δεν
παραβιάζεται. Ο επιστημονικός λόγος στηριγμένος στην αυστηρή πειθαρχία και στους κανόνες
του γνωστικού αντικειμένου παρουσιάζει το ζήτημα της ευγονικής με πλήθος τεκμηρίων και
βιβλιογραφικών παραπομπών ενώ ο λόγος της λογοτεχνίας επινοεί χαρακτήρες που βιώνουν
όσα καταγράφουν τα ιστορικά αρχεία. Στην περίπτωση του μυθιστορήματος της Γαβαλά
έχουμε μια συν-αρμογή ιστορίας, λογοτεχνίας με σύνδεσμο το θέμα της ευγονικής στη
ναζιστική Γερμανία. Η λογοτεχνική γλώσσα, μέσα από τον πολυφωνικό, πολυεστιακό
αφηγηματικό τρόπο αναδεικνύει τόσο την ιστορική διάσταση της ευγονικής ρητορικής και
πράξης όσο και διαθλάσεις της στη σύγχρονη εποχή της εκ νέου ανάδυσης του φασιστικού
φαινομένου μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και
της ισλαμοφοβίας.
Το έργο της Γαβαλά θα μπορούσε να ενταχθεί στην τομή των δύο πεδίων, σε εκείνη τη μικτή
επιστημολογική-ειδολογική ζώνη την οποία η Λίζυ Τσιριμώκου αναφέρει ως «ιστορικοφανή
λογοτεχνία (από τη μεριά των λογοτεχνών), στην οποία ανήκουν «μεικτά» λογοτεχνικά είδη
όπως το ιστορικό μυθιστόρημα και η ιστορική ποίηση (Αθανασοπούλου 2017: 35). Σε επίπεδο
τεχνικής θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στον «μεταμοντερνισμό» λόγω της πολυεστιακής
αφήγησης και της διαρκούς χρονικής εναλλαγής παρελθόντος-παρόντος. Πιο συγκεκριμένα, η
Γαβαλά εφαρμόζει ιστορική μέθοδο στο έργο της, με την έννοια ότι θεάται κριτικά τον κόσμο
σε μια σαφώς προσδιορισμένη –γεωγραφικά, χρονικά- σκοπιά και υπακούει σε σημαντικό
βαθμό σε ιστορικούς «νόμους» : την αιτιότητα, την πολυπαραγοντικότητα, τη δυναμική
ενότητα ιστορικού χρόνου. Στο μυθιστόρημα της η σχέση παρελθόντος- παρόντος (μέλλοντος;)
είναι διαρκώς μεταβλητή και αλλάζει ανάλογα με το αφηγηματικό υποκείμενο.
Το τραύμα της εξόντωσης των ψυχικά νοσούντων της ναζιστικής Γερμανίας αποκαλύπτεται,
νοηματοδοτείται και παράγει δημόσιο λόγο. Τόσο η επιστημονική προσέγγιση όσο και η
λογοτεχνική του θέματος της ευγονικής ενδιαφέρουν και στην ιστορικότητά τους καθώς κάθε
βιβλίο, όμως, δεν μπορεί παρά να είναι λογοτεχνικά σημαίνον σε έναν αμοιβαίο, ενεργητικό και
2
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έντονο προσδιορισμό με την πραγματικότητα (Μπαχτίν, 1980). Παράγει, γενικότερα, αυτό που
η Κοινωνιολογία ορίζει ως Κοινωνικό Λόγο (Social Discourse). Λαμβάνοντας υπόψη την
επανεμφάνιση ναζιστικών μορφωμάτων στην πολιτική σκήνη της Ευρώπης και της Ελλάδας η
συγκυρία της σχεδόν παράλληλης έκδοσης των δύο βιβλίων δεν μπορεί να περάσει
απαρατήρητη.
Το λογοτεχνικό πεδίο παράγει λόγο συμπληρωματικό και παράλληλο προς τον λόγο που
παράγεται στο ιστορικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, ό,τι λέγεται, γράφεται, εκδίδεται σε μια
συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση συμβάλλει από κοινού, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει,
στην κατασκευή του ευρύτερου αφηγήματος, του «Κοινωνικού Λόγου», ο οποίος
καταναλώνεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται «εντός» του συγκεκριμένου κοινωνικού
χρόνου και αλληλοεπιδρούν (Born, 2015 :363).
Τα νεωτερικά μυθιστορήματα χαρακτηρίζονται από πολυσημίες, αμφισημίες, είναι
πολυφωνικά και απηχούν με πολλαπλούς τρόπους τους λόγους (discourses) που παράγονται
στο κοινωνικό πεδίο μετα-γράφοντας τις αντινομίες, τα αδιέξοδα, τις βεβαιότητες αλλά και τις
ασυνάφειες κατά τρόπο συνεκδοχικό (Angenot 2004:223-224). Επομένως, η θέση του Αngenot
συμπληρώνει την ανάλογη θέση του Μ.Bahktin πως η λογοτεχνική γλώσσα συνιστά ένα
σύνθετο και δυναμικό σύστημα που συμπεριλαμβάνει και τα ύφη της μη λογοτεχνικής
γλώσσας, αντιπροσωπεύοντας ένα σύστημα ακόμη πιο σύνθετο και οργανωμένο, όπου τα είδη
του λόγου συνιστούν ιμάντες μεταβίβασης ανάμεσα στην ιστορία της κοινωνίας και στην
ιστορία της γλώσσας (Bahktin, 2014:27-28). Από τα προηγούμενα συνάγεται πως η
λογοτεχνία, ως κοινωνικός θεσμός, παράγει λόγο εμποτισμένο από τις ιδεολογίες, τα δόγματα
του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο γεννάται. Επομένως, οι λογοτεχνικές αφηγήσεις
συνυπάρχουν με τον λόγο που παράγεται στα ΜΜΕ, στη φιλοσοφία, στις επιστήμες και σε
άλλους τομείς σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνιστώντας ένα ακόμη, συμπληρωματικό
αφήγημα, στον «Κοινωνικό Λόγο» (Social Discourse) (Angenot 2004: 219). Ως λογοθετικό
πεδίο η λογοτεχνία συνδέεται με άλλα κοινωνικά πεδία, τα τροφοδοτεί και τροφοδοτείται. Ο
Μ. Angenot θεωρεί ως πλέον ενδιαφέροντα τα λογοτεχνικά κείμενα που δεν είναι
απομονωμένα από τα δίκτυα παραγωγής Κοινωνικού Λόγου στα οποία είναι συνδεδεμένα και
με τα οποία επικοινωνούν καθώς σε αυτά συμφιλιώνονται σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό
αντικειμενικότητας και αποδειξιμότητας τα παραδοσιακά στάδια περιγραφής, ερμηνείας κι
αξιολόγησης των κειμενικών έργων. Για τον Angenot το λογοτεχνικό κείμενο εγγράφει και
επαναδιατυπώνει τον κοινωνικό λόγο («The literary text inscribes and reworks the social
discourse»), παραμένοντας ενδελέχεια με την αριστοτελική σημασία του όρου.
Το λογοτεχνικό κείμενο ως ιστός πολιτισμικών και ιστορικών συνιστωσών και ως
αλληλενέργεια λόγων (Τζιόβας, 2017: 2) είναι προϊόν της κουλτούρας του αλλά και επηρεάζει
με τη σειρά του αυτή την κουλτούρα.
Τελικά, μαθαίνουμε για το παρελθόν είτε διαβάζοντας ιστορία είτε διαβάζοντας λογοτεχνία.
Αρκεί να το επιθυμούμε και να θυμόμαστε πως το λογοτεχνικό έργο προϋποθέτει μια σχέση εξ
ορισμού ηθικής χροιάς ανάμεσα στον συγγραφέα και στο ακροατήριό του καθώς η λογοτεχνία
δεν είναι μόνο χρήσιμη αλλά και χρησιμοποιήσιμη (Τζιόβας, 2017:547).
Διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας Γ.Π. Γ΄Λυκείου
Το σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας γ λυκείου, στο κεφάλαιο «Τα εγκλήματα πολέμου κατά της
ανθρωπότητας - Το ολοκαύτωμα» κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη δίκη της Νυρεμβέργης, στο
έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων και στις υλικές απώλειες κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο ιδεολογικό πλαίσιο της
ναζιστικής ευγονικής και στις συνέπειές της.
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Διδακτική πρόταση
Θέμα: Ο Ναζισμός και η ευγονική
Τίτλος: «Κόκκινος σταυρός»
Μέθοδος: βιωματική, ενσυναισθηματική, ομαδοσυνεργατική, διερευνητική
Διδακτικά μέσα: Απόσπασμα από εκπομπή ΕΤ1 για την ευγονική και αποσπάσματα από το
λογοτεχνικό κείμενο «Κόκκινος σταυρός» της Μ. Γαβαλά και το επιστημονικό κείμενο «Η
ευγονική δυστοπία» του Γ. Κόκκινου
Απαιτούμενος διδακτικός χρόνος: 3 διδακτικές ώρες
Προϋπάρχουσα γνώση: Ο Β΄ Π.Π. αποτελεί την ευρύτερη θεματική ενότητα της συγκεκριμένης
πρότασης. Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας του
Μεσοπολέμου (οικονομική κρίση, ανεργία, άνοδος φασισμού κ.ά.)
Σκοπός και επιμέρους στόχοι: Σκοπός της προτεινόμενης διδασκαλίας είναι να χρησιμοποιήσει
τα γεγονότα του Β΄Π.Π. ως κίνητρο για προβληματισμό γύρω από τις πολλαπλές, συχνά
«αόρατες», συνέπειες του ναζιστικού φαινομένου, με έμφαση στη γνώση γύρω από το ζήτημα
της ευγονικής αλλά και η διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά κειμενικά είδη (λογοτεχνικόεπιστημονικό) που αναζητούν την α-λήθεια, με τα δικά τους μεθοδολογικά εργαλεία. Στόχοι
της πρότασης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, η καλλιέργεια της
δημοκρατικής συνείδησης, δείχνοντας ότι:
- Ο ναζισμός αφορά και το σύγχρονο πλαίσιο ζωής, όχι μόνο το παρελθόν του 20ου αι.
- Οι εγκληματίες πολέμου είναι άνθρωποι που υπηρετούν τυφλά εντολές.
- Ο κοινωνικός ρατσισμός είναι το έδαφος όπου μπορεί να «ανθίσει» μια νέα ευγονική.
Στόχος ευρύτερος να μπορέσουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν την ικανότητα λογικής
κατανόησης που διαθέτουν και να μπουν ενσυναισθητικά στη θέση αυτών που υπέφεραν στο
παρελθόν και να επιδείξουν νηφαλιότητα, ανεκτικότητα, και σεβασμό έναντι του Άλλου.
Διδακτική πορεία
1η διδακτική ώρα: Προβολή στην τάξη της εκπομπής (19΄) «Η Εποχή των Εικόνων – Αιτία
Θανάτου – Ευθανασία» (https://www.jewishmuseum.gr/i-epochi-ton-ikonon-etia-thanatouefthanasia/) και γνωριμία των μαθητών με τη συλλογή Prinzhorn, των έργων ζωγραφικής των
ψυχικά ασθενών που εξοντώθηκαν από τους ναζί. Χωρισμός της τάξης σε ομάδες («ιατροί»,
«λογοτέχνες», «ζωγράφοι», «δημοσιογράφοι»). Μοιράζονται αποσπάσματα από τα έργα των
Γαβαλά - Κόκκινου για μελέτη στο σπίτι.
2η διδακτική ώρα: Απόπειρα διάκρισης των διαφορετικών κειμενικών ειδών - Εντοπισμός
ομοιοτήτων και διαφορών μέσω του κατευθυνόμενου διαλόγου. Οι «ιατροί» και οι
«ζωγράφοι» καταγράφουν και ανακοινώνουν τις «εμπειρίες» τους. Οι «δημοσιογράφοι»
κρατούν σημειώσεις. Οι «λογοτέχνες» επίσης προκειμένου να συντάξουν σελίδες ημερολογίου.
3η διδακτική ώρα: Οι «λογοτέχνες» δημοσιοποιούν τις σελίδες ημερολογίου που συνέταξαν
(επιλέγουν οι ίδιοι/ες αν τα κείμενά τους θα έχουν «συνταχθεί» από ιατρούς, ψυχικά ασθενείς
ή άλλους π.χ. συγγενείς ή αυτόπτες μάρτυρες ευθανασίας). Οι «δημοσιογράφοι» γνωστοποιούν
στην ολομέλεια την «έρευνά» τους γύρω από το ζήτημα της ευγονικής. Ακολουθεί συζήτηση
για το ζήτημα της ευγονικής, τον ρόλο των επιστημόνων και της «αμέτοχης» κοινωνίας.
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Περίληψη
Οι έννοιες της μεταβολής και του ρυθμού μεταβολής μελετώνται στα μαθηματικά και στις φυσικές
επιστήμες και χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση δυναμικών φαινομένων. Οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τις έννοιες αυτές, τόσο σε θεωρητικό
επίπεδο, όσο και σε πρακτικό σε συγκεκριμένα πλαίσια των φυσικών επιστημών ή των οικονομικών,
είναι πολλές. Η ενασχόληση με προβλήματα δυναμικών αλλαγών από μικρές ηλικίες θεωρείται ότι
μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη αυτών των εννοιών και κατά συνέπεια την κατανόηση εννοιών της
Μαθηματικής Ανάλυσης αργότερα. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τρία πλαίσια στα οποία
μπορεί να μελετηθεί ο ρυθμός μεταβολής και κάποιες από τις διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές για το
κάθε ένα από αυτά. Ακόμα, παρουσιάζονται δύο παιγνιώδεις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για
τη διδασκαλία των προαναφερθέντων εννοιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Οι
δραστηριότητες αυτές απευθύνονται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας και των
πρώτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν διδαχτεί τυπικά Μαθηματική Ανάλυση.
Ο σκοπός είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις σχέσεις των ποσοτήτων και των μεταβολών που
εμπλέκονται σε κάθε κατάσταση, να τις συσχετίσουν στα διαφορετικά πλαίσια και να τις συνδέσουν
με τον ρυθμό μεταβολής. Μέσω της διεπιστημονικής και διαισθητικής αυτής προσέγγισης, οι μαθητές
θα έχουν μια εικόνα αναφοράς όταν θα διδαχτούν τις έννοιες με πιο αυστηρά μαθηματικό τρόπο.

Abstract
The concepts of change and rate of change are studied in mathematics and physical sciences,
modelling dynamically changing phenomena. Students face many difficulties with these
concepts, not only in theoretical but also in practical level in specific contexts of sciences and
economics. People of young age could enhance their understanding of concepts of
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Mathematical Analysis, by working on tasks with dynamic changes. In the current study, three
contexts for studying rate of change are addressed and some of the available related digital
applications are discussed. Moreover, two activities developed by use of information
technology for the teaching of the aforementioned concepts are presented. The activities are
designed for pupils of last grades of elementary school and first of secondary, who have not
been formally taught of concepts of calculus. The purpose is for pupils to understand the
relations of the quantities and their changes in each task, to coordinate them in the various
contexts and to relate them to rate of change. Through this interdisciplinary and intuitive
approach, pupils form an image of the concepts which they can recall when they meet them in
a formal mathematical way.

Ρυθμός μεταβολής
Η βασική ιδέα της έννοιας του ρυθμού μεταβολής είναι ο τρόπος που συνδέονται οι
μεταβολές σε μία ποσότητα με τις μεταβολές σε με μία άλλη. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής
μεταξύ δύο τιμών εκφράζεται από τον λόγο των διαφορών των συντεταγμένων μεταξύ των
𝑓(𝑥 )−𝑓(𝑥 )
τιμών αυτών, 𝑥2 −𝑥 1 . Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής σε ένα σημείο, εκφράζεται από την
2

1

παράγωγο ή αλλιώς το όριο του προηγούμενου λόγου στο σημείο αυτό 𝑓 ′ (𝑥) =
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥 )
lim 𝑥−𝑥 1 .
𝑥→𝑥1

1

Ο ρυθμός μεταβολής είναι σταθερός ή μεταβλητός, ανάλογα αν η τιμή του παραμένει σταθερή
ή όχι. Ο σταθερός ρυθμός μεταβολής αντιστοιχεί σε γραμμικές συναρτήσεις και σε αυτή την
περίπτωση ο μέσος και ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής έχουν την ίδια τιμή. Ο σταθερός ρυθμός
μεταβολής θεωρείται ότι γίνεται πιο εύκολα αντιληπτός και μελετάται πριν από τον μεταβλητό
(Stroup, 2002).
Είτε σταθερός είτε μεταβλητός, ο ρυθμός μεταβολής μπορεί να πάρει θετική, αρνητική ή
μηδενική τιμή. Ένας θετικός ρυθμός μεταβολής αντιστοιχεί σε αύξουσα συνάρτηση, ενώ
αντίστοιχα, όταν ο ρυθμός μεταβολής είναι αρνητικός, η συνάρτηση είναι φθίνουσα. Όταν ο
ρυθμός μεταβολής μεταβάλλεται, μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με σταθερό ή μεταβλητό
ρυθμό, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για τη συμπεριφορά της συνάρτησης.
Όπως είναι φανερό, υπάρχει άμεση σχέση της αντίληψης του ρυθμού μεταβολής με τον λόγο.
Οι Lobato & Thanheiser (2002), βασισμένοι στις παρατηρήσεις τους σε σχέση με τις δυσκολίες
των μαθητών να χρησιμοποιήσουν τον λόγο για τη μέτρηση μίας ποσότητας, προτείνουν ένα
πλαίσιο διδακτικής του λόγου ως μέτρηση. Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει καταρχάς να
απομονωθούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να μετρηθούν, στη συνέχεια να καθοριστούν οι
ποσότητες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά και του τρόπου που γίνεται αυτό, να
γίνουν αντιληπτά τα χαρακτηριστικά της μέτρησης και τέλος να κατασκευαστεί ο λόγος.
Όπως και οι συναρτήσεις, ο ρυθμός μεταβολής μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά, συμβολικά
και αριθμητικά (Herbert & Pierce, 2011). Κάθε μία από αυτές τις αναπαραστάσεις δίνει
διαφορετικές πληροφορίες στους μαθητές, οι οποίοι όμως πολλές φορές δυσκολεύονται να τις
συνδυάσουν μεταξύ τους και να τις συνδέσουν με την έννοια του ρυθμού μεταβολής (Herbert
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& Pierce, 2011). Από κάποιους ερευνητές προτείνεται να έρχονται οι μαθητές σε επαφή με
προβλήματα δυναμικών αλλαγών και ποσοτήτων που συμμεταβάλλονται σε κάθε ευκαιρία από
μικρή ηλικία και κυρίως σε συνδυασμό με τη γραφική αναπαράσταση (Thompson & Carlson,
2017; Orton, 1983, 1984).
Ο ρυθμός μεταβολής σε διάφορα πλαίσια
Ο ρυθμός μεταβολής έχει πλήθος εφαρμογών σε διάφορα πλαίσια στη φυσική και σε άλλες
επιστήμες. Μία κατηγοριοποίηση των πλαισίων είναι ανάλογα με το είδος της ανεξάρτητης
μεταβλητής, η οποία μπορεί να είναι χρονική ή όχι. Τα προβλήματα στα οποία η ανεξάρτητη
μεταβλητή είναι ο χρόνος είναι πιο οικεία, αλλά τα μη χρονικά προβλήματα δίνουν
περισσότερες ευκαιρίες για γενίκευση των ιδιοτήτων του ρυθμού μεταβολής (Herbert &
Pierce, 2008; Stroup, 2002). Το πιο συνηθισμένο και οικείο παράδειγμα ρυθμού μεταβολής
είναι η ταχύτητα στο πλαίσιο της κίνησης.
Κίνηση
Το πλαίσιο της κίνησης σωμάτων προσφέρεται για τη μελέτη του ρυθμού μεταβολής, καθώς
σε αυτό μπορούν να μελετηθούν τόσο η ταχύτητα ως ρυθμός μεταβολής της απόστασης που
διανύει ένα σώμα ως προς τον χρόνο στον οποίο τη διανύει, όσο και η επιτάχυνση ως ρυθμός
μεταβολής της ταχύτητας. Το πλαίσιο αυτό διδάσκεται στη φυσική και χρησιμοποιείται
συνήθως ως παράδειγμα ρυθμού μεταβολής (Herbert & Pierce, 2008).
Οι αντιλήψεις των μαθητών στο πλαίσιο της κίνησης έχουν διερευνηθεί τόσο από τη σκοπιά
των μαθηματικών όσο και της φυσικής και έχουν γίνει έρευνες με χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής (Livy & Herbert, 2013; Thompson, 1994). Η μελέτη της κίνησης μπορεί να
εμπλουτιστεί με λογισμικά προσομοίωσης που οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με
διάφορες παραμέτρους (Kaput, 1998).
Κάποια από τα λογισμικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες ή στη διδακτική είναι τα
ακόλουθα:
•
•
•
•

SimCalc –MathWorlds (Kaput, 1998),
http://www.kaputcenter.umassd.edu/products/software/smwcomp/download/ (εικ. 1)
The moving man, https://phet.colorado.edu/en/simulation/moving-man (εικ. 2)
One dimensional constant acceleration,
http://www.wiley.com/college/halliday/0470469080/simulations/sim01/sim01.html (εικ. 3)
Over & back (Thompson, 1994)

153

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από το SimCalc
Mathworlds

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από το The moving man

Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από το One-dimensional constant acceleration

Το MathWorlds έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου SimCalc από το Kaput Center for
Research and Innovation in STEM Education (Kaput & Schorr, 2002; Kaput & Roschelle,
2013; Roschelle et al., 2000). Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί σε Java και είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του προγράμματος με 30 μέρες δωρεάν χρήση. Προσφέρει αρκετές δυνατότητες για
τη μελέτη της κίνησης, εστιάζει σε θετική μετατόπιση και ως ένα βαθμό έχει την αίσθηση του
παιχνιδιού. Παρόλα αυτά απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
είναι κάπως δύσχρηστο για μικρότερες ηλικίες, λόγω των πολλών παραθύρων που έχει. Εκτός
από τις έρευνες που έχουν γίνει στα πλαίσια του προγράμματος SimCalc, έχει χρησιμοποιηθεί
και από άλλους ερευνητές (Herbert & Pierce, 2008, 2011).
Το The moving man είναι μια εφαρμογή του Phet Colorado. Δείχνει τα διαγράμματα
μετατόπισης, ταχύτητας και επιτάχυνσης σε σχέση με τον χρόνο και ο μαθητής μπορεί να
πειραματιστεί αλλάζοντας τις τιμές τους. Ένα μικρό πρόβλημα παρατηρείται με τις κλίμακες
των διαγραμμάτων, καθώς για συγκεκριμένες τιμές τα γραφήματα βγαίνουν εκτός της περιοχής
που εμφανίζεται. Ένα θετικό στοιχείο του είναι ότι δείχνει και αρνητικές τιμές για τη θέση και
η φιγούρα μπορεί να κινηθεί αριστερά και δεξιά. Η εφαρμογή αυτή είναι βοηθητική για τη
μελέτη της κίνησης σε συνδυασμό με τις γραφικές παραστάσεις. Αντίστοιχες εφαρμογές σε πιο
154

απλή μορφή είναι η One-dimensional constant acceleration και η Over & back, η οποία
περιγράφεται σε ένα διδακτικό πείραμα σε έρευνα του Thompson (1994).
Καθώς, για την ταχύτητα και την επιτάχυνση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι όροι, οι έννοιες
αυτές γίνονται αντιληπτές ως νέες οντότητες που εκφράζουν ένα μέγεθος και δεν δίνεται
έμφαση στη σχέση συμμεταβολής μεταξύ των μεγεθών (Lobato & Thanheiser, 1999).
Επιπλέον, η έννοια της ταχύτητας δεν συνδέεται με την έννοια του ρυθμού μεταβολής και δεν
γενικεύονται οι ιδιότητές του (Herbert & Pierce, 2011; Lobato & Thanheiser, 2002). Η μελέτη
της ταχύτητας από μαθηματική σκοπιά πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι να θεωρείται
δεδομένη η κατανόησή της επειδή είναι μια έννοια της καθημερινής ζωής (Herbert & Pierce,
2008). Έτσι, για τη μελέτη του ρυθμού μεταβολής θεωρείται απαραίτητη η σύνδεσή του και με
άλλα πλαίσια εκτός της κίνησης και ιδιαίτερα με πλαίσια που δεν έχουν τον χρόνο ως
ανεξάρτητη μεταβλητή (Herbert & Pierce, 2011).
Γέμισμα δοχείων
Η αντίληψη του ρυθμού μεταβολής σε ένα πλαίσιο δεν συνεπάγεται την αντίληψή του σε μια
άλλη κατάσταση και την γενίκευση των ιδιοτήτων του (Wilhelm & Confrey, 2003). Από
έρευνες για τον ρυθμό μεταβολής με πλαίσια εκτός της κίνησης προκύπτει ότι οι
συμπληρωματικές δραστηριότητες σε άλλα πλαίσια και με διάφορες αναπαραστάσεις
ενδυναμώνουν την αντίληψη της συμμεταβολής των ποσοτήτων (Herbert & Pierce, 2011). Ένα
τέτοιο πρόβλημα είναι αυτό του γεμίσματος δοχείων. Θεωρώντας ένα δοχείο που γεμίζει με
νερό με σταθερό ρυθμό, εξετάζεται η σχέση του όγκου του νερού με το ύψους του νερού στο
δοχείο. Το πρόβλημα αυτό προτάθηκε από το Nottingham University’s Shell Centre (1985).
Παραλλαγές του προβλήματος προκύπτουν αν μελετηθεί η σχέση όγκου-χρόνου ή ύψουςχρόνου. Αλλάζοντας το σχήμα του δοχείου, αλλάζει ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται ο
όγκος του νερού σε σχέση με το ύψος του στο δοχείο.
Το πρόβλημα γεμίσματος δοχείων έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιες έρευνες σχετικά με τις
αντιλήψεις των μαθητών για ποσότητες που συμμεταβάλλονται και τον ρυθμό μεταβολής τους
(Carlson et al., 2002; Carlson et al., 2003; Heid et al., 2006; Johnson, 2015; Johnson et al.,
2017). Από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει ότι αποτελεί ένα πλαίσιο που ενισχύει τον
συλλογισμό των μαθητών με βάση τη συμμεταβολή.
Για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες προσομοίωσης με χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής, όπως οι παρακάτω:
•
•
•

Desmos-Waterline, https://teacher.desmos.com/waterline/walkthrough#Erlenmeyer (εικ. 4)
MathDisk, http://www.mathdisk.com/pub/rizwan/worksheets/Rate_of_change (εικ. 5)
Cleo-Flasks and graphs,
http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=269/consultants_resources%2Fmat
hs%2Fmaths%2Ffgplusi%2FallFlasks180105.html (εικ. 6)

Το Waterline είναι μία δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στο εκπαιδευτικό λογισμικό
μαθηματικών Desmos. Στο λογισμικό αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ανατροφοδότηση
από τους μαθητές του. Παρουσιάζονται διάφορα δοχεία που γεμίζουν με σταθερό ρυθμό με
νερό και ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν το διάγραμμα ύψους-χρόνου. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να δει τις γραφικές παραστάσεις που σχεδίασαν οι μαθητές της τάξης
του. Η μεταβολή του ύψους καθώς εισέρχεται νερό στο δοχείο παρουσιάζεται ομαλά και οι
μαθητές μπορούν να έχουν μία εικόνα του ρυθμού με τον οποίο αυτό αυξάνεται ανάλογα με το
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πλάτος του δοχείου. Στο τελευταίο βήμα ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει ένα δοχείο
ζωγραφίζοντάς το και να διερευνήσει τη μεταβολή του ύψους σε σχέση με τον χρόνο καθώς
αυτό γεμίζει.
Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από το DesmosWaterline

Εικόνα 5. Στιγμιότυπο από το MathDisk

Εικόνα 6. Στιγμιότυπο από το Cleo-Flasks and graphs

Μία άλλη ενδιαφέρουσα προσομοίωση του προβλήματος έχει υλοποιηθεί στο λογισμικό
MathDisk. Και σε αυτή την περίπτωση για διάφορα δοχεία εμφανίζεται το διάγραμμα ύψουςχρόνου. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει δικά του δοχεία και να δει τη γραφική
παράσταση του ύψους του νερού σε σχέση με τον χρόνο καθώς αυτά γεμίζουν με σταθερό
ρυθμό.
Το Flasks and graphs που διατίθεται από το Cumbria and Lancashire Education Online Archive
είναι μια πιο απλή παρουσίαση του προβλήματος. Σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα δοχεία από
τα οποία ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και να δει πως γεμίζουν σε συνδυασμό με τη γραφική
παράσταση του ύψους σε σχέση με τον χρόνο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι αρκετά
περιορισμένη, οι άξονες δεν έχουν μονάδες και δεν γράφουν ποιες ποσότητες παρουσιάζουν.
Κάποιες προσπάθειες να αναπαρασταθεί το πρόβλημα έχουν γίνει και με άλλα εκπαιδευτικά
λογισμικά μαθηματικών, όπως το Geogebra, και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Σε μερικές
από αυτές παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του ύψους του νερού σε σχέση με τον όγκο
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και άλλα στοιχεία, αλλά οι περισσότερες περιορίζονται σε λίγα σχήματα ή το υγρό στο δοχείο
δεν ανεβαίνει με ομαλό ρυθμό.
Γεωμετρικές σχέσεις
Ένα ακόμα συνηθισμένο πλαίσιο για τη μελέτη ποσοτήτων που συμμεταβάλλονται, αποτελούν
οι σχέσεις γεωμετρικών σχημάτων. Προβλήματα με γεωμετρικές σχέσεις στο επίπεδο ή στον
χώρο έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες (Herbert, 2010) και προτείνονται και στα σχολικά
εγχειρίδια για τη μελέτη του ρυθμού μεταβολής. Τέτοια παραδείγματα είναι ο ρυθμός
μεταβολής της περιμέτρου ή του εμβαδού ενός τετραγώνου, σε σχέση με την πλευρά του ή ο
ρυθμός μεταβολής του όγκου σε σχέση με τη διάμετρο ενός σφαιρικού μπαλονιού που
φουσκώνει.
Ένα ενδιαφέρον πρόβλημα γεωμετρικής σχέσης αποτελεί Εικόνα 7. Το πρόβλημα της
αυτό της σκάλας που πέφτει (εικ. 7). Καθώς η αρχική εικόνα σκάλας που πέφτει
των μαθητών είναι ότι ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης
ως προς τον χρόνο στα δύο άκρα είναι ίδιος, η αποκάλυψη
ότι αυτό δεν ισχύει προκαλεί γνωστική σύγκρουση και κινεί
το ενδιαφέρον των μαθητών.
Τα γεωμετρικά προβλήματα μπορούν να αναπαρασταθούν
σχετικά εύκολα σε λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας και για
τον λόγο αυτό υπάρχουν πολλές δραστηριότητες με χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής που βασίζονται σε αυτά. Παρόλα
αυτά, λίγες από αυτές χρησιμοποιούνται τελικά στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Βασικές αρχές
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για την
ενδυνάμωση της αντίληψης της μεταβολής και του ρυθμού μεταβολής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δύο παιχνίδια σε ψηφιακό περιβάλλον.
Η σύνδεση των μαθηματικών εννοιών με τη φυσική και με προβλήματα του πραγματικού
κόσμου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ερμηνεύσουν τις έννοιες πέρα από την
αλγοριθμική εφαρμογή τους. Η μοντελοποίηση/προσομοίωση προβλημάτων μπορεί να γίνει σε
ένα ψηφιακό περιβάλλον με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Herbert &
Pierce, 2008). Ένα τέτοιο περιβάλλον προσφέρει δυνατότητες για εξερεύνηση των σχέσεων
μεταξύ των ποσοτήτων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και επεξεργασίας
πολλαπλών αναπαραστάσεων, βοηθώντας στη σύνδεση των αναπαραστάσεων μεταξύ τους
καθώς και με τις αντίστοιχες έννοιες των μαθηματικών.
Μία σημαντική παράμετρος κατά την ανάπτυξη και κυρίως κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι η γλώσσα. Για την εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα που
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χρησιμοποιείται στα μαθηματικά, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια κατά τη διδασκαλία να
αποσαφηνίζονται οι όροι και να δημιουργούνται ευκαιρίες για τους μαθητές να εκφραστούν.
Ιδιαίτερα για έννοιες της Μαθηματικής Ανάλυσης, η ενασχόληση των μαθητών με πραγματικά
προβλήματα επιτρέπει την έκφραση των ιδεών τους και την περιγραφή των καταστάσεων που
μελετούν (Αυγερινός & Ρεμούνδου, 2018).
Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η σχεδίαση των δραστηριοτήτων είναι ότι ο ρυθμός
μεταβολής είναι σημαντική έννοια για τα μαθηματικά, η διαισθητική εισαγωγή στον ρυθμό
μεταβολής πριν τη Μαθηματική Ανάλυση θα διευκολύνει τη μελέτη των μαθηματικών και της
φυσικής και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.
Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκαν δύο εφαρμογές, μία στο πλαίσιο της κίνησης και μία με
ένα πλοίο που έχει μία ρωγμή από την οποία εισέρχεται νερό. Σκοπός των δραστηριοτήτων
είναι η εισαγωγή των εννοιών της μεταβολής και του ρυθμού μεταβολής με διαισθητικό τρόπο
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εστιάζοντας στη συμμεταβολή των ποσοτήτων. Καθώς οι
δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχτηκε να έχουν το
στοιχείο του παιχνιδιού. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των
μαθητών.
Ρίξε και προχώρα
Σύμφωνα με την πρόταση για τη διδακτική του λόγου ως μέτρηση των Lobato & Thanheiser
(2002) που αναφέρθηκαν, σχεδιάστηκε μια παιγνιώδη εκπαιδευτική εφαρμογή υπό το πλαίσιο
της κίνησης. Η δραστηριότητα ονομάζεται Ρίξε και προχώρα και σκοπός είναι να
αντιληφθούν οι μαθητές τον λόγο της απόστασης ως προς τον χρόνο ως μέτρο της ταχύτητας.
Η δραστηριότητα Ρίξε και προχώρα αναπτύχθηκε στο λογισμικό Geogebra. Το Geogebra
αποτελεί ένα ελεύθερο διαδραστικό λογισμικό γεωμετρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καθώς η γλώσσα προγραμματισμού στην οποία στηρίζεται είναι η
Java, είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Τα έργα που αναπτύσσονται
μπορούν να αποθηκευτούν στους εξυπηρετητές της Geogebra στο διαδίκτυο και να είναι
προσβάσιμα από όλους, χωρίς εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του και να τα αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες
του.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα παιχνίδι με δύο φιγούρες που κάνουν έναν αγώνα δρόμου.
Ο κάθε παίχτης, όταν είναι η σειρά του, ρίχνει δύο ζάρια και ανάλογα με το αποτέλεσμά τους,
η φιγούρα του προχωράει με ταχύτητα ίση με τον λόγο των τιμών των δύο ζαριών. Ο κάθε
γύρος έχει διάρκεια 10 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα της κάθε φιγούρας θα είναι όση απόσταση
δείχνει το ένα ζάρι ανά όσο χρόνο δείχνει το δεύτερο.
Οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν τι αντιπροσωπεύει η τιμή του κάθε ζαριού στην κίνηση
της φιγούρας, να εστιάσουν στις ποσότητες «απόσταση που διανύεται» και «χρόνος» και να
αντιληφθούν την ταχύτητα ως τον λόγο των δύο ποσοτήτων. Η βασική οθόνη του παιχνιδιού
φαίνεται στην εικόνα 8.
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Εικόνα 8. Ρίξε και προχώρα

Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται στις παρατηρήσεις των Lobato & Thanheiser (2002) για την
κατασκευή του λόγου ως μέτρηση. Μέσω αυτής οι μαθητές εστιάζουν στις ποσότητες που
μεταβάλλονται, και κατασκευάζουν τον λόγο τους τον οποίο ερμηνεύουν ως μέτρο της
ταχύτητας των φιγούρων στο παιχνίδι.
Η ερώτηση που τίθεται είναι πόσο προχώρησε η φιγούρα στον συγκεκριμένο γύρο. Ο μαθητής
μπορεί να γράψει την απάντησή του, η οποία ελέγχεται ως προς την ορθότητά της και υπάρχει
η δυνατότητα να εμφανιστεί βοηθητικό κείμενο. Η διδακτική αξιοποίηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας δεν περιορίζεται στην ερώτηση που τίθεται, αλλά στοχεύει στο να
ανακαλύψουν οι μαθητές συνεργατικά τις σχέσεις μεταξύ των ποσοτήτων και να εκφράσουν
τις σκέψεις τους.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διδαχτεί αναλογίες και
ανάλογα ποσά και μπορούν να αντιληφθούν ότι η απόσταση και ο χρόνος σε κάθε γύρο είναι
ποσά ανάλογα. Από δοκιμαστική εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας προκύπτει ότι
οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τις ποσότητες του προβλήματος, τα ανάλογα ποσά και
μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση που διανύεται σε κάθε γύρο.
ΠιΤανικός
Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο αναπτύχθηκε σε
περιβάλλον Scratch (Avgerinos & Remoundou, 2018). Το Scratch είναι ένα ελεύθερο οπτικό
προγραμματιστικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από το MIT Media Lab, στο οποίο μπορούν
να αναπτυχθούν διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια (Scratch - Imagine, Program, Share,
2018). Τα έργα που αναπτύσσονται σε Scratch μπορούν να αποθηκευτούν στο διαδίκτυο και
να είναι προσπελάσιμα από όλους.
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Εικόνα 9. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπα από τις αρχικές οθόνες του παιχνιδιού

Το πλαίσιο του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι ένα πλοίο στο οποίο μπαίνει νερό και βυθίζεται.
Στην αρχή φαίνεται το πλοίο να κινείται στη θάλασσα και ξαφνικά χτυπάει πάνω σε έναν βράχο
(εικ. 9). Στο πλοίο γίνεται μια ρωγμή από την οποία εισέρχεται νερό με σταθερό ρυθμό. Ο
καπετάνιος και ο μηχανικός του πλοίου καλούν για βοήθεια που θα έρθει σε μία ώρα. Στο
διάστημα αυτό θα πρέπει να χειριστούν τις αντλίες, έτσι ώστε το νερό που είναι μέσα στο πλοίο
να μην ξεπεράσει τα 10.000 λίτρα γιατί τότε θα βουλιάξουν (εικ. 10). Οι αρχικές αυτές εικόνες
του παιχνιδιού σχεδιάστηκαν ειδικά για τους σκοπούς του.
Εικόνα 10. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπο από την τελική οθόνη του παιχνιδιού

Το παιχνίδι έχει τέσσερα βήματα και ο παίχτης επιλέγει ποιο θα παίξει. Στο πρώτο (εικ. 11) ο
παίχτης εισάγει μία τιμή που αντιστοιχεί στον ρυθμό με τον οποίο εισέρχεται νερό στο πλοίο
από τη ρωγμή που έχει δημιουργηθεί, σε λίτρα ανά λεπτό. Στην πάνω αριστερή γωνία της
οθόνης εμφανίζεται η γραφική παράσταση του όγκου του νερού στο πλοίο και του ρυθμού με
τον οποίο αυτό εισέρχεται. Επιλέχτηκε να παρουσιαστούν και οι δύο γραφικές παραστάσεις
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στο ίδιο σημείο για οικονομία χώρου. Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στον όγκο του νερού στο
πλοίο και οι μονάδες μέτρησής του (λίτρα) εμφανίζονται στον αριστερό κάθετο άξονα. Ο όγκος
του νερού στο πλοίο, όπως φαίνεται και από τη γραφική παράσταση αυξάνεται. Η κόκκινη
γραμμή εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο εισέρχεται νερό στο πλοίο και συνεπώς τον ρυθμό
μεταβολής του όγκου του νερού. Οι τιμές του σε λίτρα ανά λεπτό φαίνονται στον δεξιό κάθετο
άξονα. Στην περίπτωση αυτή ο ρυθμός εισροής είναι σταθερός και ίσος με την τιμή που έχει
δώσει ο παίχτης.
Εικόνα 11. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπο από το πρώτο βήμα

Το πρώτο αυτό βήμα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους παίχτες με το περιβάλλον του παιχνιδιού
και τις ποσότητες που εμπλέκονται. Καθώς, το πλαίσιο είναι αρκετά περίπλοκο η κατανόηση
των ποσοτήτων που μεταβάλλονται απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού. Οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν αφενός στον όγκο του νερού στο πλοίο
που αυξάνεται και αφετέρου στον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο όγκος, που στην περίπτωση
αυτή είναι σταθερός και ίσος με την τιμή που έχουν ορίσει.
Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν τι συμβαίνει αν ορίσουν διαφορετικούς
ρυθμούς εισροής νερού στο πλοίο και να συνδέσουν την κατάσταση αυτή με τη γραφική
παράσταση. Έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι θέτοντας μεγαλύτερη τιμή για τον ρυθμό
εισροής, εισέρχεται πιο γρήγορα νερό στο πλοίο και η γραφική παράσταση του όγκου έχει
μεγαλύτερη κλίση, φτάνοντας την τιμή των 10.000 λίτρων σε λιγότερο χρόνο.
Στο δεύτερο βήμα (εικ. 12), εκτός από τον ορισμό του ρυθμού εισροής νερού στο πλοίο, οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν μία αντλία η οποία βγάζει νερό από το πλοίο.
Μπορούν να δώσουν στην αντλία μια αρχική τιμή σε λίτρα ανά λεπτό και να μεταβάλλουν την
τιμή αυτή στη συνέχεια. Ο τελικός ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται ο όγκος του νερού στο πλοίο
κάθε στιγμή στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετικός καθώς προκύπτει ως διαφορά του
ρυθμού με τον οποίο εισέρχεται νερό στο πλοίο και του ρυθμού με τον οποίο η αντλία αντλεί
νερό. Οι γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζονται στο βήμα αυτό είναι ακριβώς οι ίδιες με
το προηγούμενο ως προς τις ποσότητες που αναπαρίστανται και τα χρώματα των γραμμών. Οι
μαθητές πειραματίζονται με διάφορες τιμές, όπως την τιμή της αντλίας που μπορούν να την
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αλλάξουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Καλούνται να εκφράσουν πως
αντιλαμβάνονται τις αλλαγές αυτές και τη σύνδεσή τους με τις γραφικές παραστάσεις.
Εικόνα 12. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπο από το δεύτερο βήμα

Στο τρίτο βήμα (εικ. 13) ο παίχτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να χειριστεί μια πιο εξελιγμένη
αντλία η οποία ξεκινάει να βγάζει νερό από το πλοίο με συγκεκριμένο ρυθμό, αλλά ο ρυθμός
αυτός μεταβάλλεται στην πορεία. Ο παίχτης, εκτός από τον ρυθμό με τον οποίο εισέρχεται νερό
στο πλοίο και τον ρυθμό με τον οποίο αντλεί νερό η αντλία, ορίζει και τη μεταβολή, που είναι
πόσο περισσότερο νερό θα βγάζει η αντλία σε κάθε λεπτό. Ο ρυθμός μεταβολής του όγκου του
νερού στο πλοίο δεν είναι πια σταθερός αλλά μειώνεται σταθερά. Η γραφική του παράσταση
είναι ευθεία με αρνητική κλίση και φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο τρίτο βήμα.

Εικόνα 13. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπο από το τρίτο βήμα
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Όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση της εικόνας 13, ο ρυθμός μεταβολής γίνεται
αρνητικός οπότε το νερό που βγάζει η αντλία είναι περισσότερο από το νερό που εισέρχεται
από τη ρωγμή και ο όγκος του νερού στο πλοίο αρχίζει να μειώνεται. Σε κάποιο σημείο όμως
μπαίνει μία νέα παράμετρος καθώς δεν αντέχουν οι μπαταρίες και η αντλία σταδιακά βγάζει
νερό με πιο αργό ρυθμό. Από αυτό τη στιγμή ο όγκος του νερού στο πλοίο μειώνεται αλλά με
πιο αργό ρυθμό ώσπου αρχίζει πάλι να αυξάνεται.
Εικόνα 14. ΠιΤανικός - Στιγμιότυπο από το τέταρτο βήμα

Τέλος, υπάρχει ένα τέταρτο βήμα (εικ. 14), στο οποίο ο παίχτης έχει τις ίδιες δυνατότητες με
το τρίτο, αλλά παρουσιάζονται περισσότερα δεδομένα στις γραφικές παραστάσεις (εικ. 15).
Συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση δίνονται οι γραφικές παραστάσεις του όγκου του νερού
στο πλοίο (μπλε γραμμή), του ρυθμού με τον οποίο εισέρχεται νερό στο πλοίο (κίτρινη
γραμμή), του ρυθμού που βγάζει νερό η αντλία (λαχανί γραμμή) και του ρυθμού μεταβολής
του όγκου του νερού στο πλοίο (κόκκινη γραμμή).
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές παρατηρούν μεταβλητούς ρυθμούς μεταβολής. Εστιάζουν
στις ποσότητες που συμμεταβάλλονται, δηλαδή τον όγκο νερού σε σχέση με τον χρόνο και στη
γραφική τους αναπαράσταση. Μέσω αυτής συνδέουν εκφράσεις όπως ρυθμός μεταβολής που
αυξάνεται, μειώνεται ή μένει σταθερός με μια παιγνιώδη κατάσταση που αναγνωρίζουν.
Εστιάζουν στην επίδραση ενός μεταβαλλόμενου ρυθμού στη συνάρτηση.
Εικόνα 15. ΠιΤανικός – Οι γραφικές παραστάσεις στο τέταρτο βήμα
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Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρατηρήσουν την κατάσταση και να
εκφράσουν τις ιδέες τους γι’ αυτή. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθητές που έχουν διδαχτεί
διαφορικό λογισμό, μπορούν να αναγνωρίσουν την μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα
και τα σημεία καμπής και να περιγράψουν το πρόβλημα σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά της
συνάρτησης του όγκου του νερού στο πλοίο σε σχέση με τον χρόνο και της παραγώγου της.
Η πιλοτική εφαρμογή της δραστηριότητας αυτής παρέχει ενδείξεις ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης με διαφορετικό σκοπό. Στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ενισχύει τη δυνατότητα συλλογισμού και έκφρασης με βάση τη συμμεταβολή και
παρέχει ευκαιρίες για περιγραφή φαινομένων με μαθηματικούς όρους (Avgerinos &
Remoundou, 2018).
Συμπεράσματα
Έννοιες της Μαθηματικής Ανάλυσης όπως η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής, οι οποίες
έχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές, προσφέρονται για διδακτική μέσω πραγματικών
προβλημάτων και οι τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να αξιοποιηθούν για πειραματισμό
και εξερεύνηση καταστάσεων. Συγκεκριμένα για τον ρυθμό μεταβολής, αν και μελετάται
κυρίως στο πλαίσιο της κίνησης υπάρχουν πολλές εφαρμογές του οι οποίες μπορούν να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσουν έναυσμα για τη μελέτη των
ιδιοτήτων του. Παραδείγματα εκτός της κίνησης βοηθάνε στη γενίκευση των ιδιοτήτων του
ρυθμού μεταβολής. Το γέμισμα δοχείων αποτελεί ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, αν και οι διαθέσιμες
προσομοιώσεις σε υπολογιστή είναι περιορισμένες. Οι γεωμετρικές σχέσεις προσφέρονται για
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των ποσοτήτων, ιδιαίτερα καθώς η ανεξάρτητη μεταβλητή
δεν είναι ο χρόνος. Ένα ακόμα πλαίσιο που μπορεί να παρακινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών
είναι το οικονομικό.
Αν και ο διδακτικός χρόνος είναι περιορισμένος και υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί
παράγοντες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και στη μελέτη πραγματικών προβλημάτων
στην τάξη, αυτοί αντισταθμίζονται από την πληθώρα ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές και
την αντίληψη εννοιών που αποκτούν.
Οι δύο δραστηριότητες που αναλύθηκαν δόθηκαν σε δύο μαθητές της Στ’ τάξης για
δοκιμαστική εφαρμογή. Στους μαθητές τέθηκαν ερωτήσεις υπό μορφή συνέντευξης. Όσον
αφορά στην πρώτη δραστηριότητα φαίνεται ότι είναι προσιτή για μαθητές των τελευταίων
τάξεων του δημοτικού, όπου έχουν διδαχτεί λόγους και αναλογίες και συνδέουν την κατασκευή
του λόγου για την ταχύτητα με τα ανάλογα ποσά. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν εύκολα το πλαίσιο
του προβλήματος και εστίασαν στις ποσότητες που μεταβάλλονται.
Η δεύτερη εφαρμογή θεωρήθηκε πιο δύσκολη, καθώς είναι περισσότερες οι παράμετροι του
προβλήματος και γίνεται σύνδεση με γραφικές παραστάσεις, τις οποίες οι μαθητές δεν έχουν
διδαχτεί ακόμα. Παρόλα αυτά οι μαθητές εστίασαν στις ποσότητες που μεταβάλλονται και
απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις ως προς το είδος της μεταβολής.
Από τις παρατηρήσεις των μαθητών έγιναν κάποιες αλλαγές στις δύο δραστηριότητες, όπως
ότι χρωματίστηκαν τα ζάρια διαφορετικά στην πρώτη εφαρμογή, έτσι ώστε να φαίνεται
καλύτερα ποιο αντιστοιχεί στο διάστημα και ποιο στον χρόνο. Στη δεύτερη εφαρμογή
προστέθηκε η δυνατότητα προσωρινής διακοπής του χρόνου για παρατήρηση του φαινομένου
μία συγκεκριμένη στιγμή.
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Οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν θα πρέπει να δοκιμαστούν σε μεγαλύτερο δείγμα
μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και σε φοιτητές, με ημιδομημένες
συνεντεύξεις για τη μελέτη του τρόπου που γίνεται αντιληπτή η μεταβολή και ο ρυθμός
μεταβολής. Η διδακτική τους αξιοποίηση σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, όπως με το
πρόβλημα του γεμίσματος δοχείων και προβλήματα με γεωμετρικές σχέσεις, θα μπορούσε να
αποτελέσει έναν τρόπο διαισθητικής εισαγωγής των μαθητών στην έννοια του ρυθμού
μεταβολής.
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